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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

         ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ภายใต้กรอบตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการประเมินตนเองตาม

องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาผลการประเมิน

ตนเองรายองค์ประกอบ สรุปได้ดังนี้ 

องค์ประกอบคุณภาพ  คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.19 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.50 ดี 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 4.33 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม  5 องค์ประกอบ 4.47 ดี 
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ค าน า 

รายงานการประเมินตนเองของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชเชียงราย  ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ

รวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (1 มิถุนายน 

2563 – 31 พฤษภาคม 2564) คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และ

เป็นกลไกขับเคลื่อน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพตามภารกิจของคณะ โดยเฉพาะการน าระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามาใช้เป็นกลไกในการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จัดขึ้นตามระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวนรวม 18 ตัวบ่งชี้ 

ท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน และบุคลากรทุกท่ าน ที่ให้

ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะน า

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ต่อไป 

                                                                                  

          

          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล)                                                                                                                 

                                                                                       คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
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1.  ประวัติและความเป็นมา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2518  ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พุทธศักราช 2518 ใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยรวมเอาหมวดวิชาสังคมศึกษา, หมวด
วิชาภาษาไทย, หมวดวิชาดนตรีและนาฏศิลป์, หมวดวิชาภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาบรรณารักษ์ จากเดิมที่เป็น
วิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียวมารวมกัน จัดแบ่งหน่วยงานในคณะวิชาฯ เป็นภาควิชาทั้งหมด 11 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชา
ดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา  ภาควิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์ 

พุทธศักราช 2528 มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้วิทยาลัยครูเป็น “สถาบัน
ราชภัฏ” ซึ่งท าหน้าที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย ท าการสอนถึงระดับปริญญาทั้งสาขาวิชาครุศาสตร์และ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ตามความต้องการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางสายมนุษยศาสตร์ ได้แก่ ภาษา ศิลปะ  
ดนตรี นาฏศิลป์ บรรณารักษศาสตร์ รวมทั้งปรัชญาและศาสนา สายสังคมศาสตร์ ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคม
วิทยา พัฒนาสังคม ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ และสายศึกษาศาสตร์-การสอน ฉะนั้น คณะฯ จึงมีภารกิจในการ
ผลิตบัณฑิตทั้งสาขาวิชาการศึกษา ได้แก่ โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรีศึกษา และสังคมศึกษา  
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาฝรั่งเศส  ศิลปกรรม บรรณารักษศาสตร์ พัฒนา
ชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ (น.บ.) และปัจจุบันคณะฯ ได้เปิดสอน ในระดับปริญญาโท รวม 3 
สาขาวิชา คือ สังคมศึกษาเพ่ือการพัฒนา ภาษาศาสตร์และการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งประกาศนียบัตรด้านพัฒา
ชุมชน นอกจากนี้ยังพร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในโอกาสต่อไป 

พุทธศักราช 2542 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ทดลองบริหารวิชาการภายในคณะ จากระบบ
ภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาและใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีโปรแกรมวิชาทั้งหมดรวม 21 โปรแกรมวิชา ต่อมา ได้แบ่งการ
บริหารออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ คณะมนุษยศาสตร์ และส านักวิชาสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นการแบ่ง ส่วนราชการให้
เป็นไปตามวิวัฒนาการของความก้าวหน้าทางวิชาการและความก้าวหน้าของสังคมโลก เพ่ือความคล่องตัวต่อการ
บริหารจัดการในสาขาอาชีพเฉพาะส่ว นรองรับการปรับเปลี่ ยนปฏิรูปโครงสร้ างของระบบราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่นให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
แท้จริง 

ปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็น 5 โปรแกรมวิชา มีหลักสูตร ในระดับ
ปริญญาตรี ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชา

บทที่ 1  

บทน า 
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ภาษาอังกฤษศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาจีน
เพ่ือการค้าระหว่างประเทศ สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
ศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาจีน และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

2.  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

“องค์กรแห่งการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาภาษา พาท้องถิ่นสู่สากล” 

 
3.  ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 
2. เสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากลให้แก่ท้องถิ่น 
3. ผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่น และประเทศ 
4. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. พัฒนาระบบการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 

2. เพ่ือเสริมสร้างทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากลให้แก่ท้องถิ่น 

3. เพ่ือผลิตงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น และประเทศ 

4. เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ 

5. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของคณะมนุษยศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
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4.  อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ (ถ้ามี) 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  1. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะภาษาเฉพาะศาสตร์และทักษะอาชีพตามความต้องการ                   
ของตลาดแรงงาน 
 2. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะภาษาอังกฤษและมีทักษะภาษาไทยตามมาตรฐานพร้อมท างาน         
ในระดับชาติและนานาชาติ 

3. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะสากล 
4. บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา 
 

เอกลักษณ์หน่วยงาน: องค์กรแห่งการเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรมและความเป็นนานาชาติ 
 
เป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. บัณฑิตมีคุณภาพและศักยภาพตามมาตรฐานสากลพร้อมท างานในระดับชาติและนานาชาติ 
2. ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและสมรรถนะสากล 
3. มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและตอบสนองความต้องการ     

ของท้องถิ่น และประเทศ 
4. บุคลากรมีศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
5. ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
6. มีระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

5.  รายช่ือผู้บริหาร และคณะกรรมการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล คณบดี ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช รองคณบดี กรรมการ 
อาจารย์มณี จ าปาแพง รองคณบดี กรรมการ 
อาจารย์ ดร.น่านฟ้า จันทะพรม รองคณบดี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงษ์ไพศาล ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
อาจารย์อัลณิกา สายน้ าเย็น ผู้ช่วยคณบดี กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ซิมม่ี อุปรา ประธานโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก กรรมการ 
อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

 
อาจารย์ปริศนา อุทธชาติ 

ประธานโปรแกรมวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
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อาจารย์รัตน์ติกุล บัวจันทร์ ประธานโปรแกรมวิชาภาษาเอเชีย
ตะวันออก 

กรรมการ 

อาจารย์ธภัฎ สังข์วิจิตร ประธานโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 
นางบี แจ้ป้อม หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะ

มนุษยศาสตร์ 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

นางธัญทิพ บ้านสระ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ผู้ช่วยเลขนุการ 
 

6.  โครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหารงาน 
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7.  หลักสูตรที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาท่ีจบ 

1. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1. อาจารย์ปริศนา  อุทธชาติ ค.บ. ภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม,่ 2541 
M.A. Modern Chinese Literature    
Qingdao University, PRC. 2547 

2. อาจารย์อลีนจติตา นวลค า  
   (จิตตากรวี อัมพุธ) 

ศศ.บ. ภาษาจีน 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม,่ 2547 
ศศ.ม.วรรณคดีจีนสมัยใหม่และร่วมสมัย 
มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต,ิ 2554 

3. อาจารย์สรุิยา เกษตรสุขถาวร ศศ.บ. ภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
, 2556 
M.A.Teaching Chinese To Speakers of 
Other Languages , Guangxi University 
,PCR. 2558 

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

5. Mrs. Zhang Shuhua B.A. Chinese Languages and Culture, 
Yunnan Normal University, PRC. 2547 
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย, 2552 

2 .  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่าง
ประเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

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

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

3. Mr. Yao Chunliang M.B.A. Global Business 
B.A.English 

4. Mr. Sun Fuyuan ศศ.ม. การสอนภาษาจีน 
B.E. Physical Education 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาท่ีจบ 

3 .  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเอเ ชียตะวันออก 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

1. อาจารย์วริทธิ์ สร้อยจาตรุนต ์ -M.A. Japanese Language and Japanese 
Literature 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

2. อาจารย์อัลณิกา สายน้ าเย็น ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

3.อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑติ ศศ.ม.ญี่ปุ่นศึกษา 
ศศ.บ.ภาษาญี่ปุ่น 

4. อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา ศศ.ม.เกาหลีศึกษา (นานาชาติ) 
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า M.A.Korean Language and Literature 
ศศ.บ.ภาษาเกาหล ี

6. Mr. Ryoo Hae Keun M.Ed. Korean Education as a  
Foreign Language 
B.A. English Language and Literature 

4 .  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต 
ส าขาวิ ช าภาษา ไทย  (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ คลา้ย
สุวรรณ ์

ศษ.ม. การสอนภาษาไทย   
ค.บ. ภาษาไทย 

2. อาจารย์เบญจมาภรณ์ สุรยิาวงศ์ ศศ.ด. ภาษาไทย  
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย  
ศศ.บ. ภาษาไทย 

3. อาจารย์บุษราคมั ยอดชะลดู ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
ค.บ. ภาษาไทย 

4. อาจารย์อรทัย ขันโท ศศ.ม. การสอนภาษาไทย  
ค.บ. ภาษาไทย   

5. อาจารย์ปิยมาศ มาวงศ ์ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย   
ศศ.บ. ภาษาไทย 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาท่ีจบ 

5. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. องอาจ 
อินทนิเวศ 

ศศ.ม ดนตร ี
ค.บ ดนตรีศึกษา 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์อดิวัชร์ พนาพงศ์
ไพศาล 

ศล.ม. ดนตร ี
ศศ.บ. ดนตรีตะวันตก 

3. อาจารย์ธภัฎ สังข์วิจิตร  
ศศ.ม. (ดุรยิศิลป์) 
บธ.บ (การจัดการท่องเที่ยวฯ) 

อ.ธภัฎ สังข์วิจิตร  
ศศ.ม. ดุรยิศิลป ์
บธ.บ การจัดการท่องเที่ยวฯ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. โอม พัฒน
โชติ 

D.F.A Fine Art 
ศศ.ม ทัศนศิลป ์
นศ.บ นิเทศศาสตร ์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ยุพาวดี นิ
ศวอนุตรพันธ ์
 

ศป.ด ศิลปะและการออกแบบ 
ค.ม ศิลปศึกษา 
ค.บ ศิลปศึกษา 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศุภรัตน์ อินท
นิเวศ 

ศ.ม จิตรกรรม 
ศป.บ จิตรกรรม 

6 .  หลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ศรีนา
ราช 

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

2. อาจารย์ ดร. สิริกันยา ดาวิไล ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
M.A. International Human Resources 
Management 
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

3. อาจารย์มณี จ าปาแพง ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 

4. อาจารย์ ดร. อภญิญา จติมโนวรรณ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ด. การศึกษาและการพัฒนาสงัคม 

5. อาจารย์เมษธิดา วงศ์ทางสวัสดิ ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาท่ีจบ 

7. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  
อินทร์ไชย 

ปร.ด. ภาษาไทย 
ศษ.ม. ภาษาและวรรณกรรม 
พธ.บ. ภาษาไทย 

2. อาจารย์ ดร.อนันตา สุขวัฒน์ ปร.ด. ไทศึกษา 
กศ.ม. การสอนภาษาไทย 
ค.บ. ภาษาไทย 

3. อาจารย์ รุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ ศศ.ม. การสอนภาษาไทย 
ศษ.บ. ภาษาไทย 

4. อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิน่ ศศ.ด. ภาษาไทย 
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย  
ศศ.บ. รัฐศาสตร ์

5. อาจารย์ไกรสิทธ์ิ จามรจันทรส์าขา ศศ.ม. ภาษาไทย 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

6. อาจารย์กรชนก นันทกนก ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ (ภาษาไทย) 
ศศ.บ. ภาษาไทย 

8. หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า อั ง ก ฤษศึ ก ษ า 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1. อาจารย์ปรียาภา วังมณ ี ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่ง
สิริศักดิ ์

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
(การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ) 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา 

4. อาจารย์วรพล ธูปมงคล ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

5. อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

6. อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 
ศศ.บ. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
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ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ สาขาวิชาท่ีจบ 

9. หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า  ก า ร ส อ น ภ า ษ า จี น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics   
M.A.Linguistics and Applied Linguistics    
ค.บ. ภาษาจีน (เกียรตินิยม) 

2. อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ Ph.D. Linguistics and Applied Linguistics 
ศศ.ม. การสอนภาษาจีน 
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

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

10. หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

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

2. อ. ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ 
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ 
ศษ.บ. การสอนภาษาอังกฤษ 

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

11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์     
อุทยานุกูล 

ศศ.ด. ภาษาไทย               
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย     
ค.บ. ภาษาไทย 

2. อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ขลิบเงิน ศศ.ด. ภาษาไทย               
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย     
ค.บ. การสอนภาษาไทย 

3. อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรตัน ์ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ประยุกต์    
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ภาษาไทย   
ศษ.บ. การสอนภาษาไทย 
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8.  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 

ระดับการศึกษา จ านวนนักศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญาตรี 2,233 29 2,262 

2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 

3.  ปริญญาโท - 64 64 

4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 2,233 93 2,326 

 

9.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งหมด 

1.  ปริญญาตรี 357 8 365 

2.  ประกาศนียบัตรบัณฑิต - - - 

3.  ปริญญาโท - - - 

4.  ปริญญาเอก - - - 

รวม 357 8 357 

 

10.  จ านวนบุคลากร 
 

 10.1 จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำและต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1.  อาจารย์ 4 42 18 64 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - 6 7 13 

3.  รองศาสตราจารย์ - 1 - 1 

4.  ศาสตราจารย์ - - - - 

รวม 4 49 25 78 
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 10.2  จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนจ ำแนกตำมคุณวุฒิกำรศึกษำ 
 

สถานะ/ประเภท คุณวุฒิ รวม 

ต่ ากว่า 

ปริญญาตร ี

ปริญญา

ตรี 

ปริญญา

โท 

ปริญญา 

เอก 

1. ข้าราชการพลเรือน - - 1 - 1 

2. พนักงานราชการ 1 - - - 1 

3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย - 8 1 - 9 

รวม 1 8 2 - 11 

 

 10.3  รายละเอียดของบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ 
 

- อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

 

 

11.  ด้านกิจกรรมนักศึกษา  

11.1  กิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันเดือนปี ท่ีจัด จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

1 กิจกรรม อบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ และคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์ และเป็นกิจกรรมไม่ใช้

งบประมาณ เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID - 19)  

2 3  มิ ถุ น า ย น 

2563 

นักศึกษาปีที่1คณะมนุษยศาสตร์ 

จ านวน 400 คน 

2 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (หล่อเทียนและขบวนแห่เทียน

จ าน าพรรษา) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

24 กรกฏาคม 

2563 

ผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่  

สโมสรนักศึกษา และนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ จ านวน 40 คน 

3 กิจกรรมรณรงค์แต่งกายที่สะท้อนความเป็นล้านนาและชาติ

พันธุ์    

9- 13

พฤศจิกายน 

2563 

คณาจา รย์  เ จ้ า หน้ าที่  ส โ มสร

นั กศึ กษา  และนั กศึ กษา  คณะ

มนุษยศาสตร์ จ านวน 500 คน 
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11.2  กิจกรรมด้านความรู้ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่จัด จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

1 กิจกรรม ประชุมวางแผน ระบบ และกลไกในการด าเนิน

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการ

นักศึกษา 

17 พฤศจิกายน 

2563 

คณาจา รย์  เ จ้ า หน้ าที่  ส โ มส ร

นักศึกษาคณะฯจ านวน  50 คน 

2 กิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4 สิ ง ห า ค ม 

2563 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

สโมสรคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน  

25 คน 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์โคมล้านนาและงาน

หัตถกรรมไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น          

2 6  ธั น ว า ค ม 

2563 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 

30 คน   

4 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์ห่างไกลยาเสพติด สร้าง

เครือข่าย To Be Number One และส่งเสริมกิจกรรม

ประชาธิปไตยในคณะมนุษยศาสตร์และระดับมหาวิทยาลัย 

23 กุมภาพันธ์ 

2564 

นักศึกษาจากแต่ละโปรแกรมวิชา

สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 50 

คน 

5 กิจกรรม การให้บริการข่าวสารกิจการนักศึกษา  งานท านุ

บ ารุงศลิปวัฒนธรรมและกิจกรรมประจ าปีการศึกษา  

 

7  พฤษภาคม 

2564 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์

เก่า และประชาชนทั่วไป จ านวน 

500 คน 

6 กิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

28 พฤษภาคม 

2564 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษา

สโมสรคณะมนุษยศาสตร์  จ านวน  

25  คน 

 

11.3  กิจกรรมด้านทักษะทางปัญญา 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่จัด จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

1 กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการใช้ชีวิต

แก่นักศึกษา                

 

1ธันวาคม 2563 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ปีที่ 1

และสโมสรนักศึกษา จ านวน 500 

คน 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา 

นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ 

(ประดิษฐ์กระทงเล็ก)          

9 พฤศจิกายน 

2563 

นักศึกษาชาวจีน นักศึกษา สโมสร

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์ 200 คน        

3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูลด้านศลิปะ 

ประเพณีวัฒนธรรมและงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

13 มี น า ค ม

2564 

คณาจา รย์  เ จ้ า หน้ าที่  ส โ มสร

นั กศึ กษาและนั กศึ กษาคณะฯ 

จ านวน 30 
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11.4  กิจกรรมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่จัด จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

1 กิจกรรม ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ าปี พ.ศ. 2563  9 พฤศจิกายน 

2563 

นักศึกษาชาวจีน นักศึกษา สโมสร

นั ก ศึ ก ษ า  แ ล ะ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์ 200 คน   

2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการ

น าเสนอผลงานในการด าเนินงาน   

2 7  ธั น ว า ค ม 

2563 

นักศึกษาจากแต่ละโปรแกรมวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 300 คน 

3 กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์รอบ

มหาวิทยาลัยและอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 

14 กุมภาพันธ์ 

2564 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และ

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

จ านวน 100 คน 

 

11.5  กิจกรรมด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ล าดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วันเดือนปีที่จัด จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน 

สร้างอาชีพและการปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุคไทย

แลนด์ 4.0 และอบรมปัจฉิมนิเทศ และพัฒนาบุคลิกภาพ

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

6 มีนาคม 2564 นักศึกษาปีที่ 2 - 4 และนักศึกษา

สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

จ านวน 150 คน 
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12.  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถานทีจ่ัด ผู้รับบริการ 

1. โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับ
การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 
การวิ เคราะห์ของนักเรียนใน
ระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ให้กับโรงเรียน สพป . เชียงราย 
เขต 2 

15–19 กุมภาพันธ์ 
2564 

1. โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมาน

เหมินทานุสรณ์) 

2. โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 

3. โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 

4. โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 

5. โรงเรียนบ้านโป่งนก 

6. โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 

7. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

8. โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 

9. โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 

10. โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้า

ประชานุเคราะห์) 

11. โรงเรียนบ้านสันสลี 

12. โรงเรียนป่าง้ิววิทยา 

13. โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 

14. โรงเรียนบ้านโป่งเทวี 

15. โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่

เจริญ 

16. โรงเรียนบ้านลังกา 

17. โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 

18. โรงเรียนบ้านป่าตึง 

19. โรงเรียนบ้านโฮ่ง 

20. โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา 

21. โรงเรียนบ้านขุนสรวย 

22. โรงเรียนบ้านมังกาล่า 

23. โรงเรียนบ้านแสนเจริญ 

24. โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 

25. โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 

26. โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 

27. โรงเรียนบ้านหนองผ า 

โ ร ง เ รี ย น สั ง กั ด
ส านักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
จั งหวั ด เขี ย งราย 
เขต 2 จ านวน 44 
โรงเรียน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถานทีจ่ัด ผู้รับบริการ 

28. โรงเรียนบ้านใหม่แม่ยางมิ้น 

29. โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ 

30. โรงเรียนเวียงผาวิทยา 

31. โรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา 

32. โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธิ์

มหาคุณ) 

33. โรงเรียนบ้านวาวี 

34. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

35. โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 

36. โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิ

ทค็อก) 

37. โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศ

พิทยานุกุล) 

38. โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 

39. โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่น

จันทน ์

40. โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 

41. โรงเรียนโป่งกลางน้ าประชา

สรรค์ 

42. โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 

43. โรงเรียนบ้านแม่ต  า 

44. โรงเรียนบ้านดอยช้าง 
2. โครงการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โ ด ย มี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ

เชียงรายเป็นพี่ เลี้ยง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 : ลดปัญหา

การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของ

เด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรัก

การอ่านและพัฒนาทักษะการอ่าน

3 - 2 2  กั น ย า ย น 
2563 

1. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 

2. โรงเรียนป่าซาง 

3. โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 

4 .  โ ร ง เ รี ยนนิคมสร้ า งตนเอง

สงเคราะห์ชาวเขา 

5. โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี 

6. โรงเรียนบ้านกลาง 

7. โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา 

 ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนถาษาไทย 
แ ล ะ นั ก เ รี ย น
โรงเรียนระดับช้ัน
ประถมศึ กษาใน
จั งหวัด เ ชียงราย
จ านวน14 โรงเรียน  
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถานทีจ่ัด ผู้รับบริการ 

ออกเขียนได้  

 

8. โรงเรียนบ้านเพียงหลวง 16 

ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว 

9. โรงเรียนบ้านป่าไร่ 

10. โรงเรียนหนองบัวผาบ่ม 

11 .  โ ร ง เ รี ยนต า รวจตระ เวน

ชายแดนชนัตถ์ ปิยะอุย 

12 .  โ ร ง เ รี ยนต า รวจตระ เวน

ชายแดนพระเจ้าพ่อหลวงอุปถัมป์ 

13 . โ ร ง เ รี ย นต า ร วจต ระ เ วน

ชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม 

14. โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 

3. โครงการการบูรณาการการเรียน
ตามหลักสูตรกับการท างานใน
สถานประกอบการ ชุมชน ครั้งที่ 
1 

1 กุมภาพันธ์ – 15 
มิถุนายน 2564 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 

ต าบลป่าก่อด า  อ า เภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 

2. โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สาย

ศิลปศาสตร์) ต าบลแม่สาย อ าเภอ

แม่สาย จังหวัดเชียงราย 

3. ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย

โฮงฮอมผญ๋า ต าบลนางแล อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 

4. โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้าน
ทุ่ ง )  ต าบลนางแล อ า เภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

1.  อาจารย์คณะ

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์

จ านวน 24 คน  

2. นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ 80 

คน 

 

4. โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะ
ภ า ษ า แ ล ะวัฒน ธร รม ให้ กั บ
นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษา
ตะวันตก  

วันที่ 8-9 ธันวาคม 
2563 

โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

1. อ า จ า ร ย์

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า

ภ า ษ า ต ะ วั น ต ก

จ านวน 2 คน 

2. นั ก ศึ ก ษ า

โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า

ภ า ษ า ต ะ วั น ต ก

จ านวน 48 คน 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ 

วันเดือน 
ปีที่จัด 

สถานทีจ่ัด ผู้รับบริการ 

3. ครู โรงเรียนริม

โขงวิทยา จ านวน 

9 คน 

4 .  นั ก เ รี ย น

โ ร ง เ รี ย น ริ ม โขง

วิทยา จ านวน 111 

คน รวม 170 คน 

5. โครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้งที่
19  

วันท่ี 7-9 สิงหาคม 
2563 

โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก ต.บ้านดู่ อ.
เมือง จ.เชียงราย 

อ า จ า ร ย์ แ ล ะ

นักศึกษาโปรแกรม

วิ ช า ศิ ล ป ก ร ร ม

ศาสตร์ จ านวน 32 

ค น  ค รู แ ล ะ

นักเรียน โรงเรียน

บ้ า น โ ป่ ง น้ า ต ก 

จั งหวัด เ ชียงราย 

17 คน  
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13.  ด้านการวิจัย  

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

1 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในการเล่าเรื่อง
ภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาท่ีสอง 

อาภิสรา พลนรตัน ์
สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ์

หนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้ งที่  13 “พลังแห่ง
น วั ต ก ร ร ม ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ” .  วั น ที่  17 – 18 
กันยายน 2563 (หน้า 23-30)  

17 – 18
กันยายน 
2563 

0.2 

2 Toponymy Of Doi Phamee 
Coffee Shop Names In Chiang 
Rai Province 

Abhisara 
Bolnarattana 
Ananta 
Sooksawat 
Rungroj 
Tonpradit 
Kriasit 
Jamonjansakha 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 
(p.118-124) 

16 January 
2021 

0.4 

3 An Art Appreciation Approach 
on Analyzing Form and 
Content of Malay Culture of 
Symbols in Malaysian Painting 
Year 1980-1990 

Liza Marziana 
Mohammad Noh, 
Nadzri Hj. Mohd 
Sharif, Sharmiza 
Abu Hassan, 
Adam Wahida, 
Ohm 
Pattanachoti 

International Journal of 
Academic Research in Business 
and Social Sciences, 10(7), 553–
558. 

30 July 
2020 

0.4 

4 The Analysis of One Summer's 
Day Composed by Joe Hisaishi 

Thaphad 
Sungwijit 

Proceeding Online The 6th RSU 
International Research 
Conference on Social Science 
and Humanity 2021 (RSUSOC 
2021) Rungsit University, Patum 
Thani, Thailand 
 

15 
พฤษภาคม 

2564 

0.4 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

5 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอน
ภ า ษ า จี น  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
ณาตยา สิงห์สตุีน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 
17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.4 

6 ศึกษาข้อบกพร่อง และวิเคราะห์
ส า เหตุ ข้ อบกพร่ องด้ านการ ใ ช้
พยัญชนะภาษาไทยในการเขียนค า
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนจาก
มหาวิทยาลัยครูยวี่ซีนอร์มัล ที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์
สาขา 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 
2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 
(หน้า 75-85) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

7 THE BACKWASH EFFECT OF 
THE NEW HSK LEVEL 4 TEST ON 
THE TEACHING OF CHINESE BY 
THAI NATIVE CHINESE 
TEACHERS 

KIRATTAYA 
LAOTRAKUNCHAI  
SAHATTAYA 
SITTIVISED 
YUPHARAT 
LAOTRAKUNCHAI  

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
จีน  ปีที่  7 ฉบับที่  2 กรกฏาคม - 
ธันวาคม 2563 (หน้า 107-122) (TCI 
2) 

กรกฏาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

8 การพัฒนาประติมากรรมร่วมสมัย 
โดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะจัด
วาง ดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน 

โอม พัฒนโชติ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 22 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
(หน้า 84-99) (TCI 2) 

กรกฎาคม –
ธันวาคม 
2563 

0.6 

9 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและสาเหตุ
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาจีนบน
ป้ายสาธารณะในจังหวัดเชียงราย 

สหัทยา สิทธิวิเศษ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2564 (หน้า 88-98) (TCI 2) 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียน
ก ลั บ ด้ า น ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

ฐิตามร ไชยศักดา 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
เสาวลักษณ์ ประไพ
วงศ  

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
เมษายน 2564 (หน้า 78-87) (TCI 2) 
 
 
 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

11 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน MAPS ในวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

หยาง ชิวเยี่ยน 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
ทิวาพร อุดมวงษ ์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(หน้า 195-205) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

12 ปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และกา รปรั บตั วขอ งนั กศึ กษา
แลกเปลี่ยนยังประเทศญี่ปุ่น ของ
นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ร าชภัฏ
เชยีงราย 

อัลณิกา สายน้ าเย็น วารสารสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น : 
บริหารธรุกิจและภาษา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
32-47) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

13 วัจนกรรมในเพลงกล่อมเด็กจังหวัด
เชียงใหม ่

กรชนก นันทกนก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏอดุรธานี ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี1 เดือน มกราคม- มิถุนายน 
2563 (หน้า 125-148) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

14 หลุนอี่ว์จากราชันย์แห่งภูติ : การ
วิเคราะห์วาทกรรมความเช่่ือทาง
ศีลธรรม ในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นชุด
แปลอังกฤษ 

ซิมมี่ อุปรา 
วารี อ่อนชมจันทร์
สุดารตัน์ พญาพรหม 

วารสารกาสะลองค า มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
43-60) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

15 วิวัฒนาการของกีตาร์คลาสสิก และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิ ช า ป ฏิ บั ติ กี ต า ร์ ค ล า ส สิ ก ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

องอาจ อินทนิเวศ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย 
และงานสร้างสรรค์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
มกราคม–มิถุนายน 2563 (หน้า 107-
121) (TCI 2) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.6 

16 Soifah: The Villain who has 
Characteristic Against the Ideal 
in Khun Chang Khun Phaen 

Oratai Khanto 
Bussarakham 
Yodchalood 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 (p. 
238-248) 

16 January 
2021 

0.6 

17 กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตรเ์กาหลี
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์

สาขา 

ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราช
ภัฏวิชาการครั้งท่ี 6 เล่มที่ 5 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 17-18 สิงหาคม 2563 
(หน้า 339-345) 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

18 ช่ือผลงาน “ร่มไม้ริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

19 ช่ือผลงาน “สวนสักสวนสุขภาพ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

20 ช่ือผลงาน “ถนนหน้าส านัก
นวัตกรรม” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

21 ช่ือผลงาน “สวนสมเด็จย่ายามเยน็” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มกีารจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

22 ช่ือผลงาน “เสาหงษ์ในสวนสมเด็จ
ย่า” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

23 ช่ือผลงาน “หนองบัวยามเช้า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

24 ช่ือผลงาน “อนุสาวรียส์มเด็จย่า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

25 ช่ือผลงาน “นางพญาเสือโคร่ง” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

26 ช่ือผลงาน “พระอาทิตย์ตกที่หนอง
บั ว ”  ป ร ะ เ ภ ท ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

27 ช่ือผลงาน “ทางเดินริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

28 ช่ือผลงาน “OLD TOWN” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์ เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

29 ช่ือผลงาน “HIGH LAND” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

30 ช่ือผลงาน “HILL TRIBES” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

31 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Pasak Temple”
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

32 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Khun Nam Nang 
Non”  ประ เภทงานศิ ลปกรรม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

33 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Ban Pha mee” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

34 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายปูนปั้นวัดป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6พฤศจิกายน 
2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

35 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจทิวทัศน์ดอยนางนอน 
จั งหวัด เ ชียงราย  ประ เภทงาน
ศิลปกรรม” ลักษณะประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

36 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายชาติพันธุ์ไทลื้อ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

37 The Art Simple: English as the 
tool to explore art world 

Ohm 
Pattanachoti 
Lonny Levi 
 
 

ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

1 มกราคม 
2564 

1.0 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

38 ผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ใน
ระหว่างช่วงเวลา พ.ศ. 2552-2563 

โอม พัฒนโชติ หนังสือ/ผลงานวิชาการลักษณะอืน่ท่ี
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งวิชาการ ISBN 987-616-
577-263-1 

12 ธันวาคม 
2563 

1.0 

39 นวั ต ก ร รมแบบ เ รี ย นภาษาจี น
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

วรรณวริัตน์ ตุงคะ
เวทย์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะ 

24 
พฤษภาคม 

2564 

0.2 

40 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่า
และนิทานประจ าถิ่น 

บุษราคัม ยอดชะลูด 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

41 นวัตกรรมและสื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

อภิญญา จติ
มโนวรรณ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

42 เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์  ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยา
หมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย 

สมประสงค์ แสง
อินทร์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
https://www.nanglaeinfo.org/ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

43 แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือ“Ban Du 
Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
https://play.google.com/ Ban Du 
Tourist Attractions 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

44 เวปไซต์น าเสนอประวัติและสถานที่
ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ช่ื อ “ Ban Du 
Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
https://www.ban-du-tourist.com 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

45 หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book 
เผยแพร่การท่องเที่ยวบนดอยผาหมี 
เชียงราย 

อนันตา สุขวัฒน์ 
อาภิสรา พลนรตัน์ 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 
ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Human.crru.ac.th/e-book%20อา
ข่า@ดอยผาหม/ีmobile/index.html 

1 มีนาคม 
2564 

0.2 

46 งานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน 
"Reflection" 

ยุพาวดี  
นิศวอนุตรพันธ์ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 3rd International 
Visual Culture Exhibition (IVCE), 

Virtualization Movement, 
Faculty of Fine Art and Designs 
(FSRD), Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Indonesia 

28 October 
2020 – 29 
November  

2020 

1.0 
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14.  งบประมาณปี 2564 

แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 

งบแผ่นดิน 45,088,000 

งบรายได้   5,417,900 

รวม 50,505,900 
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บทที่ 2  

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
2.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ซึ่งมาจากผู้บริหารคณะและคณะอนุกรรมการซึ่งมาจากคณาจารย์จากโปรแกรมต่าง  ๆ ภายในคณะ มีการจัด

งบประมาณส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา การเชิญวิทยากรจากหน่วยประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพ่ือมาบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ของคณะ มีการจัดการประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ

และหาแนวทางในพัฒนาการท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง 

2.2  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการองค์ประกอบที่  ๑  การผลิตบัณฑิต 

อาจารย์มณี จ าปาแพง    ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  เลี้ยงประยูร                   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม พัฒนโชติ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ์  กรรมการ 
อาจารย์ปริศนา อุทธชาติ    กรรมการ 
อาจารย์รัตน์ติกุล  บัวจันทร์   กรรมการ 
อาจารย์วริทธิ์  สร้อยจาตุรนต์   กรรมการ 
อาจารย์ธภัฏ สังข์วิจิตร    กรรมการ 
อาจารย์สมประสงค์ แสงอินทร์   กรรมการ 
อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า   กรรมการ 
อาจารย์พิมพ์พรรณ เลิศเกษม   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อนันตา สุขวัฒน์   กรรมการ 
อาจารย์อภิญญา  จิตมโนวรรณ   กรรมการและเลขานุการ 
นางธัญทิพ  บ้านสระ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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กรรมการองค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล  ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุกัญญา  ขลิบเงิน   รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธุ์ กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ซิมม่ี อุปรา    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ พญาพรหม   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ  กรรมการ 
อาจารย์ Xu Shaoxian    กรรมการ 
อาจารย์ อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถิ่น  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ าเริญ ฐานันดร   กรรมการ 
อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ    กรรมการ 
อาจารย์ปรียาภา วังมณี    กรรมการ 
อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ    กรรมการ 
อาจารย์อาจารย์อลีนจิตตา นวลค า   กรรมการ 
อาจารย์สุริยา เกษตรสุขถาวร   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณี   กรรมการ 
อาจารย์อัลณิกา สายน้ าเย็น   กรรมการ 
อาจารย์บุษราคัม ยอดชะลูด   กรรมการ 
อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า   กรรมการ 
อาจารย์อรทัย ขันโท    กรรมการและเลขานุการ 
นายเฉลิมพล ใจชุ่มเต็ม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

กรรมการองค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์   ประธานกรรมการ 
อาจารย์จงรักษ์ มณีวรรณ์ รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ กรรมการ 
อาจารย์ดิเรก เกตุพระจันทร์ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงษ์ไพศาล กรรมการ 
อาจารย์ ดร.บุตรี เวทพิเชฐโกศล กรรมการ 
อาจารย์ปทุมวดี พันธ์สืบ กรรมการ 
อาจารย์เมษธิดา วันใจ กรรมการ 
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อาจารย์เสกสรรค์ พันธ์สืบ กรรมการ 
อาจารย์จิรปรียา เสนทรัพย์ กรรมการ 
อาจารย์สมลักษณ์ จันทรมาศ กรรมการ 
อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ กรรมการ 
อาจารย์กรชนก  นันทกนก กรรมการ 
อาจารย์ธีรารัตน์ จับใจนาย กรรมการ 
อาจารย์ชิดชนก เทพบัณฑิต กรรมการ 
อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์ กรรมการ 
อาจารย์ชิดชนก ยมจินดา กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวปัชชญา สายวงค์ปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการองค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
อาจารย์ดร.น่านฟ้า จันทะพรม   ประธานกรรมการ 
อาจารย์ ดร.อาภิสรา พลนรัตน์   รองประธานกรรมการ 
อาจารย์พรเทพ สุวรรณศักดิ์   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยาวงศ ์  กรรมการ 
อาจารย์วรรณทิวา เชียงตุง    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์  ซ่งศิริศักดิ์  กรรมการ 
อาจารย์ปุณยวัจน์ พรหมหล้า   กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สมยศ จันทร์บุญ   กรรมการ 
อาจารย์นิรัตน์ ทองขาว    กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงษ์ไพศาล  กรรมการ 
อาจารย์กรรณิการ์ คันทมาศ   กรรมการ 
อาจารย์วรพล ธูปมงคล    กรรมการ 
อาจารย์ประสบการณ์ บุญจนาวิโรจน์  กรรมการ 
อาจารย์ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา   กรรมการ 
อาจารย์Sun Fuyuan    กรรมการ 
อาจารย์Zhang Shuhua    กรรมการ 
อาจารย์กฤษณพล  ทีครู    กรรมการ 
อาจารย์กัลป์ยาณี สายสุข    กรรมการ 
อาจารย์จักรกริช ฉิมนอก    กรรมการ 
อาจารย์ศุภธิดา นันต๊ะภูมิ    กรรมการ 
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อาจารย์ชิดชนก  ยมจินดา    กรรมการ 
อาจารย์ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร   กรรมการ 
อาจารย์หยิชิง แซ่จ้าว    กรรมการ 
นายเอกสิทธิ์ สอ้ิงแก้ว    กรรมการ 
อาจารย์ปิยมาศ มาวงศ์    กรรมการและเลขานุการ 
ว่าที่ร้อยตรีดวงค า  อโน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
กรรมการองค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

นางบี  แจ้ป้อม     ประธานกรรมการ 
อาจารย์มณี จ าปาแพง    รองประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล  กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์องอาจ อินทนิเวศ  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.น่านฟ้า จันทะพรม   กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์  ศรีนาราช  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.วรรณวิรัตน์  ตุงคะเวทย์  กรรมการ 
อาจารย์ ดร.ซิมม่ี อุปรา    กรรมการ 
อาจารย์รัตน์ติกุล บัวจันทร์    กรรมการ 
อาจารย์ปรียาภา วังมณี    กรรมการ 
นางนงลักษณ์ วรรณสอน    กรรมการและเลขานุการ 
นายนฤเทพ ผาค า     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.3  แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรของคณะ 

2. ก าหนดแผนงานในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. สร้างระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารส าคัญเพ่ือใช้ในการอ้างอิงที่มีประสิทธิภาพเพ่ือความสะดวกและ

รวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4. มีการประเมินผลการประกันคุณภาพ 

5. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
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2.4  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

1. การเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ให้เพ่ิมมากข้ึน 

1. การให้ทุนสนับสนุนการท างานวิจัยเฉพาะศาสตร์ 

2. มีการสนับสนุนทุนตีพิมพ์บทความในวารสารที่อยู่ใน

ฐาน TCI เพ่ือเป็นส่วนประกอบส าหรับยื่นขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 

2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ ได้มี

คุณวุฒิที่สูงขึ้น 

อนุญาตให้อาจารย์ที่มีความประสงค์ศึกษาต่อและมี

คุณวุฒิที่สามารถศึกษาต่อได้ลาศึกษาต่อ โดยปีการศึกษา 

2563 มี อาจารย์ลาศึกษาต่อ จ านวน 3 คน 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

1. งบประมาณที่ได้ภายในคิดเป็น ร้อยละ 87.40 
และเงินภายนอก คิดเป็นร้อยละ 12.60 ควร
สนับสนุนแสวงหาช่องทางให้ได้มาซึ่งงบประมาณ
จากภายนอกให้มากข้ึน 

คณะได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ เข้าร่วมการ

อบรมเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและยื่นเสนอทุน

สนับสนุนด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายนอก ซึ่ง

ท าให้คณาจารย์ได้ทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากภายนอกมากขึ้นเป็นเงินทุนที่ ได้รับ 

1,300,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 และทุนภายที่ได้รับ 

730,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36  

2. เนื่ องด้ วยการน าผลงานสร้ า งสรรค์หรื อ

นวัตกรรมทางศิลปะ ดนตรี ไปใช้ประโยชน์จะเป็น

ลักษณะที่เป็นนามธรรม จึงควรเตรียมการหรือแผน

ในการรับรองการน าผลงานสร้ างสรรค์หรือ

นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนให้เป็น

ระบบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

คณะได้ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละโปรแกรม

วิชาเพ่ือพัฒนาผลงานสร้างสรรค์หรือวัตกรรมทางศิลปะ 

ดนตรี ท าให้ทุกโปรแกรมผลิตผลงานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมทางศิลปะ ดนตรี เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน ซึ่งมีการด าเนินงานโดยการบูรณาการกับการ

จัดการเรียนการสอนและให้นักศึกษามีส่วนร่วม เช่น 

ผลงานแอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและสถานที่ท่องเที่ยว

ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชื่อ“Ban Du 

Tourist Attractions” ที่ทุกโปรแกรมวิชาได้ร่วมแปลเป็น

ภาษาต่างๆ และเว็บไซต์ และ QR Code ประชาสัมพันธ์ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอ

เมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย ที่โปรแกรมวิชาภาษาไทยได้

จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย

ให้กับผู้ที่มีความสนใจ เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

1. การบูรณาการการบริการวิชาการควรมีการบูร

ณาการให้หลากหลายมากข้ึน 

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในปี 2562 ที่

ผ่าน ได้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้มีการบูรณาการการ

บริการวิชาการให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งปี 2563 ได้มีการ

พัฒนาโดยการน านวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการแก่

ชุมชนทั้งในรูปแบบสื่อการสอน สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน 

อีกทั้งมีการส่งเสริมให้หลักสูตรได้บูรณาการการบริการ

วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน  

1. การน านวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการแก่ชุมชน 

เช่น  

   1.1 หนังสือส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการ

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับกรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยประกอบด้วย คู่มือครู

และแบบฝึกหัด  

  1.2 แบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนต้นปีที่ 1  

  1.3 คู่ มื อกา ร ใช้ สื่ อ ก า รสอน  “Syllable and 

Stress”, “Easy Vowel Stick”, “Wonderful Sound 

Card”, “Pronunciation Squares”, “Flash Cards 

and Wheel of Charts” เป็นต้น  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

  1.4 สื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน (ศูนย์การเรียนรู้

แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา

จังหวัดเชียงราย) เช่น เว็บไซด์ ป้าย และแผ่นพับ เป็นต้น  

2. การส่งเสริมให้หลักสูตรได้บูรณาการการบริการ

วิชาการกับการจัดการเรียนการสอน เช่น โครงการอบรม

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน 

โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก โดยบูรณาการร่วมกับ

รายวิชา ENL 1102 การฟังและการพูด 1 ,ENL 1103 

การฟังและการพูด 2, ENL 1201 การฟังและการพูด 1, 

ENL 1102 การฟังและการพูด 2 

องค์ประกอบที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1. การสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาไทย กับ 

ชาวต่างชาติ มีกิจกรรมและการบูรณาร่วมกัน เพ่ือ

การสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

จากข้อเสนอแนะของกรรมการประกันคุณภาพ ที่ได้

มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้

นักศึกษาไทยกับชาวต่างชาติ มีกิจกรรมและการบูรณา

ร่วมกัน เพ่ือการสร้างผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

คณะฯ และฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และความ

เป็นไทยได้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

ดังต่อไปนี้ 

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ ข้าม

วัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษาชาวต่างชาติ บุคลากร 

ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 

(ประดิษฐ์กระทงเล็ก เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 

2563) โดยมีทีมวิทยากร เพ่ือนนักศึกษาชาวไทย ให้

ความรู้ในเรื่อง ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) การท ากระทง

เล็กจากวัสดุธรรมชาติจากวิทยากรแก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ นักศึกษาชาวจีนและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริม

การมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

ประเพณี วัฒนธรรมในเทศกาลดังกล่าว เสริมสร้างการท า



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  32 | ห น้ า  
  

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมกลุ่มระหว่างนักศึกษาชาวไทยและชาวจีน การมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ความรู้ถึง

ประเพณี ความเชื่อในการท ากระทงเล็ก ร่วมสืบสานภูมิ

ปัญญา เทคนิค วิธีการ ในการประดิษฐ์กระทงเล็ก และ

ส่งเสริมเครือข่ายการท างานด้านศิลปและวัฒนธรรมผ่าน

การใช้ทักษะด้านภาษา เทคโนโลยี การสื่อสารเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะชน และร่วมอนุรักษ์สืบสาน

กระทงเล็ก ในประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่คู่ประเทศไทย

และโลกนี้ต่อไป 

ผลการด าเนินงาน นักศึกษาที่ เข้าร่วมกิจกรรม

ประดิษฐ์กระทงเล็กได้ทุกคน และมีความเข้าใจในขั้นตอน

การประดิษฐ์ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่

สนใจได้ 

องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
1. ควรจัดระบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการให้ชัดเจน และสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่ 
รวมกับแนวคิดใหม่เ พ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป 

คณะได้ส่งเสริมและจัดงบประมาณเพ่ือพัฒนา

สมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับ

การท า งาน  (Work Integrate Learning: WIL) ให้ แก่

หลักสูตรทุกหลักสูตรที่สังกัดในคณะมนุษย์ 

2. ควรมีการวิ เคราะห์  SWOT และน ามาเพ่ือ
ผนวกกั บทิ ศทา ง  และแผนการ พัฒนาของ
มหาวิทยาลัยโดยท าเป็นแผนกลยุทธ์ของคณะ 

ปี 2563 คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ได้

แต่งจัดท าแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2560-2564) และได้จัดท าฉบับทบทวน

และปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยคณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ 

SWOT สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และน าไป

ผนวกกับยุทธศาสตร์แนวคิดและทิศทางการพัฒนาของ

มหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ฉบับ

ทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 และน าข้อมูลจากการ

วิเคราะห์มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และได้มีการน าเสนอ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประกาศเป็น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจน

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของ

คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์ 

SWOT และสอดคล้องกับแนวคิดทิศทางของแผนกลยุทธ์

ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดยแผนกลยุทธ์คณะ

มนุษยศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กร  

3. จัดระบบการบริหารความเสี่ยงและประเมิม
ความเสี่ยงที่สะท้อนและวิเคราะห์ความเสี่ยง ของ
คณะ และจัดการบริหารความเสี่ยงที่ดี 

ค ณ ะ ก ร ร ม บ ริ ห า ร ค ณ ะ ไ ด้ จั ด ตั้ ง ค ณ ะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ประจ าปี 

2563 โดย ได้จัดระบบประเมินความเสี่ยงที่สะท้อนเห็นถึง

ปัญหาในปีที่ผ่านมาอย่างเป็นรูปธรรม กล่าวคือ ได้ส ารวจ

และวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการด าเนินการให้บรรลุผลตาม

แผนกลยุทธ์ของคณะ เพ่ือระบุปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้และ

ไม่สามารถควบคุมได้ ตลอดจนมีการคิดและวิเคราะห์

ความเสี่ยงตามพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ

มนุษยศาสตร์ พบปัญหาความเสี่ยงด้านการผลิตบัณฑิต 

เช่น คุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. 

หลังจากพบปัญหาข้างต้นแล้ว ทางคณะกรรมการฯได้

จัดการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยการประเมินผลการ

ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงดังนี้  

      คุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. ใน

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์มีค่าร้อยละของ

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

สกอ.อยู่ในระดับสูงมาก จากการด าเนินการบริหารความ

เสี่ยงส่งผลท าให้มีระดับความเสี่ยงเท่าเดิม เนื่องจากมีการ
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

ด าเนินการควบคุมความเสี่ยงโดยก ากับติดตามแผนพัฒนา

อาจารย์เพ่ือก าหนดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนาบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ มีการจัด

อบรมและพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับ

ด าเนินการจัดท าผลงานเพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

ตลอดจนมีการสนับสนุนทุนเพ่ือด าเนินผลงานวิจัยและทุน

การตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 

4. ควรมีระบบการจัดการความรู้ 2 ด้านที่ชัดเจน 
(เรื่องอะไร กระบวนการและขั้นตอนเป็นอย่างไร 
ผลที่ได้คืออะไร เผยแพร่น าไปใช้) 

ทางคณะกรรมการบริหารคณะได้จัดโครงการ การ

จัดการความรู้ด าเนินการจัดประชุมอาจารย์เพ่ือระดม

ความคิดเห็นและพิจารณาก าหนดประเด็นความรู้และ

เป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการ

จัดการศึกษา และด้านการวิจัย เพ่ือค้นหาประเด็นที่

ต้องการพัฒนาที่จะน าไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพการ

ด า เ นิ น ง านข อ งค ณ ะมนุ ษ ย ศาส ตร์  เ พ่ื อ ใ ห้ เ กิ ด

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าประสงค์สองด้าน ได้แก่ 

ด้านการพัฒนาบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน และ

ด้านการวิจัย โดยมีแผนการจัดความรู้และเป้าหมายของ

การจัดการความรู้สองประเด็น ซึ่งได้ด าเนินการทั้งสอง

ประเด็น ได้แก่ 

ประเด็นที่ 1 การจัดการเรียนการสอน/เทคนิคการ

จัดการเรียนการสอน เป้าหมายคือการพัฒนาอาจารย์ทั้ง

คณะให้มีเทคนิคหลากหลายในกระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของนักศึกษาวิชาเอก

ภาษาต่างๆ ขอยกตัวอย่างโครงการที่ให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าร่วมโครงการ อาทิ “โครงการพัฒนาความ

เป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 2 โครงการ 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน ผลการปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะ 

การยกระดับศักยภาพด้านการแปลและล่ามมืออาชีพของ

นักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนา

ท้องถิ่น” โดยให้เน้นให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาช่วยเหลือชุมชน 

ผลที่ได้จากการจัดโครงการข้างต้นคือ น าผลงาน

ข้างต้นไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน

รูปแบบเป็นผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 

     1) การจัดท าเว็ปไซต์  (Website) แนะน าสถานที่

ท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

     2) การจัดท าแอบพลิเคชัน (Application) แนะน า

สถานทีท่่องเที่ยวในชุมชนต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น) 

     3) การจัดท าแผ่นพับ (Brochure) แนะน าสถานที่

ท่องเที่ยวในชุมชนต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ) 

จากนั้นส่งมอบชิ้นงาน ผลงานสร้างสรรค์ หรือ

นวัตกรรม แก่หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ อาทิ เทศบาล

ต าบลบ้านดู่ สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย ฯลฯ และประชุมสรุปผลการเข้าร่วม

โครงการฯ เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และรับทราบ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมกับจัดท ารายงานผลการด าเนิน

โครงการฯทเพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์จัดท า

โครงการต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป เป็นต้น 
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บทที ่3 

 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 ปีการศึกษา 2563 คณะได้ด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2563 จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้
ทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้มีดังต่อไปนี้  
 

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน 

  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน  

หลักสูตร 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

คะแนน
ประเมิน
หลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี   
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.35 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.62 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.16 
4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.56 
5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.54 
6. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ) 
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

ผ่านเกณฑ ์ 3.40 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ   
ปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ผ่านเกณฑ ์ 3.18 

8. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศลิปกรรมศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ ์ 3.46 
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หลักสูตร 

ผลการประเมิน 
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 1.1) 

คะแนน
ประเมิน
หลักสูตร 

ระดับปริญญาโท   
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.52 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ผ่านเกณฑ ์ 3.56 
3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ปรับปรุง พ.ศ. 2563 ผ่านเกณฑ ์ 3.82 

รวม 3.47 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินหลักสูตร) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ ์

3 
38.17 

3.47 3.47 บรรลเุป้าหมาย 
11 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.1-1 แบบรายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ 

1.1-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-5 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-6 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-7 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

ภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาต)ิ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.1-8 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหวา่งประเทศ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.1-9 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2562 

1.1-10 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-11 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ปรับปรุง พ.ศ. 2560 

1.1-12 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร ปีการศึกษา 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

1.1-13 รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะและประธานหลกัสูตรคณะมนุษยศาสตร์  เร่ือง การแจ้งผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน :    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน    

ข้อมูลอาจารย์ จ านวนอาจารย ์

1. อาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับท้ังปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 78 

2. อาจารย์ประจ าที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 25 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 40 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
25 

78 
 

X 100 32.05 4.01 บรรลเุป้าหมาย 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.2-1 เอกสารรายช่ือคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ แสดงคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 

2563 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทมีีคณุวุฒิปริญญาเอก X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน :    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

     ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ

ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  

 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลอาจารย์ จ านวนอาจารย ์

1. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ) 78 

2.  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  

     2.1 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 

     2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น รองศาสตราจารย์ 1 

     2.3 จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็น  ศาสตราจารย ์ - 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 14 
 

 

 

 

 

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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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 60 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

2 
14 

78 
 

X 100 17.95 1.50 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.3-1 เอกสารรายชื่อคณาจารยค์ณะมนษุยศาสตร์ แสดงคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน   

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน

คณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามค าสั่งแต่งตั้งจาก

มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ (1.4-1-1) เพื่อให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะฯ ดังนี ้

ด้านการบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ แก่นักศึกษาในคณะใน

ประเด็นต่อไปนี้ 

1) แผนการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร (ออนไลน์) 

2) การให้ค าอธิบายรายวิชา 

3) การเพิม่ถอนกระบวนรายวิชา (ออนไลน์) 

4) รูปแบบการเรียนการสอน (ออนไลน์) 

5) แนะน าสถานศึกษาต่อ ฯลฯ 

ด้านการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะในประเด็นต่อไปนี้ 

1) มาตราการป้องกัน (COVID-19) 

2) มาตราการช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย (เรียนออนไลน์) 

3) แหล่งทุนการศึกษา  

4) ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

5) การหารายได้พิเศษระหว่างเรียน 

6) ปัญหาชีวิตและครอบครัว ฯลฯ 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้จัด กิจกรรมจัดบริการให้ค าปรึกษาและ

แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 

1 ธันวาคม 2563 (1.4-1-2) ในพื้นที่ต่างๆ บริเวณคณะและลานกิจกรรม 

 

 

1.4-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาจาก

มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะฯ 

 

1.4-1-2 กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและ

แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2563 

 

1.4-1-3 ภาพนักศึกษาเข้ารับค าปรึกษาจาก
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ณ ลานกิจกรรม
หน้าคณะมนุษยศาสตร์ 
 
1.4-1-4 กล่องรับค าปรึกษาและความคิดเห็น 
 
1.5-1-5 รูปแบบการให้ค าปรึกษาผ่านระบบ
ออนไลน์  Social Network เ ช่น  Facebook 
ของอาจารย์ , Facebook คณะ หรือติดตาม
จาก Website คณะ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เพื่อแนะน าการปรับตัวในการเรียน การใช้ชีวิตในและนอกรั้ ว

มหาวิทยาลัย พร้อมให้ข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา (1.4-1-3) 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยติดต่อ

พบอาจารย์ได้โดยตรงหรือติดต่อผ่านกล่องรับค าปรึกษาและความ

คิดเห็น (1.4-1-4) ที่ติดไว้บริเวณอาคารเรียนแล้วแต่ความสะดวกและ

เหมาะสม นอกจากนี้แล้ว นักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษา สอบถาม 

และติดตามข้อมูลต่างๆ ได้จากรูปแบบการให้ค าปรึกษาผ่านระบบ

ออนไลน์ในช่วงป้องกันกันแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

จากสื่อทาง Social Network เช่น Facebook ของอาจารย์, Facebook 

คณะ หรือติดตามจาก Website คณะ (1.5-1-5) เป็นต้น 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ โดย

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้แจ้งข้อมูลของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

อาทิกองพัฒนานักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านัก

วิทยบริการ เป็นต้น  โดยแจ้งข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบของแผ่นประชา

สัมพันธ์ เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง และคู่มือนักศึกษาปีการศึกษา 2563 (1.4-

2-1) 

ในด้านการให้ข้อมูลของกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นักศึกษาใน

คณะ กิจกรรมแนะแนวอาชีพ การท างานกับหน่วยงานเอกชน ทั้ง

ในขณะที่เรียนและจบการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ได้ให้ข้อมูลและ

ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษา

คนเก่ง สร้างงาน สร้างอาชีพและการปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุค

ไทยแลนด์ 4.0 และอบรมปัจฉิมนิเทศ และพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 6 มีนาคม 2564 

(1.4-2-2) ให้นักศึกษาคณะฯ ได้รับการแนะแนวอาชีพให้รู้ศักยภาพของ

ตนเอง มีความรู้เรื่องแนวโน้มตลาดแรงงาน อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ 

รวมทั้งได้ทราบถึงขั้นตอนการหางานหรือสมัครงาน และเตรียมความ

 
 

1.4-2-1 แผ่ นประชาสั มพันธ์  เ วป ไซต์ที่
เกี่ยวข้องในการให้บริการ เช่น กองพัฒนา
นักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ส านักวิทยบริการ เป็นต้น  

 
1.4-2-2 กิจกรรม อบรมเ ชิงปฏิบัติการ 
นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน สร้างอาชีพและการ
ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุคไทยแลนด์ 
4.0 และอบรมปั จฉิ มนิ เ ทศ  และพัฒนา
บุคลิ กภาพนักศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1.4-2-3 กิจกรรม ส ารวจความต้องการของ

สถานประกอบการ ชุมชนเพื่อสร้างเครือข่าย

การท างาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

พร้อมแก่ก าลังแรงงานเพื่อการมีงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพจาก

วิทยากรและเครือข่ายธุรกิจระดับจังหวัดและระดับประเทศ 

นอกจากนี้แล้ว คณะมนุษยศาสตร์ มีการให้ข้อมูลแหล่งงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาแก่นักศึกษาในคณะ โดยให้ข้อมูลและเขา้

ร่วม เช่น กิจกรรม ส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ ชุมชน

เพื่อสร้างเครือข่ายการท างาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาจีน วันที่ 10 พ.ย. – 15 ธ.ค. 2563 (1.4-2-3) ร่วมให้ข้อมูลผ่าน

อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบ Social Network  และบน Website คณะฯ  

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา

แก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรยีมความพรอ้มเพือ่

การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563

ให้กับนักศึกษาปีที่ 2 - 4 หรือนักศึกษาที่ใกล้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ

โปรแกรมวิชา โดยมอบหมายให้นักศึกษาทุกช้ันปีเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการที่มีความสอดคล้องเหมาะสม เช่น กิจกรรม อบรมเชิง

ปฏิบัติการ นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน สร้างอาชีพและการปรับตัวให้เข้า

กับการท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 และอบรมปัจฉิมนิเทศ และพัฒนา

บุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วันท่ี 6 มีนาคม 2564 (1.4-3-1) 

กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค New 

Normal ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน (ออนไลน์) วันที่ 6 – 7 

กุมภาพันธ์ 2564 (1.4-3-2) เพื่อเตรียมความพร้อม และพัฒนาทักษะ

การสื่อสารภาษาจีนที่จ าเป็นในการท างานยุค New Normal ในส่วน

ของโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตกด าเนินกิจกรรม อบรมเสริมทักษะ

ความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ปี 3 โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ (TOEIC) วันที่ 6-7 และ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 

(1.4-3-3) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการ

แปลมืออาชีพ วันท่ี 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 (1.4-3-4) 

นอกจากนี้แล้ว คณะได้ด าเนินการติดตามการด าเนินกิจกรรม ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของโปรแกรมวิชาผ่านการประชุมร่วมโปรแกรม

วิชาต่างๆ (1.4-3-5) เพื่อติดตามและร่วมรับฟังแนวคิด ข้อคิดเห็น และ

แนวทางในการด าเนินงานพัฒนากระบวนการในการเข้ารับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพการในปีต่อไป 

 

 

1.4-3-1 กิ จ ก ร รม  อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร 

นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน สร้างอาชีพและการ

ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุคไทยแลนด์ 

4.0 และอบรมปั จฉิ มนิ เ ทศ  และพัฒนา

บุคลิกภาพนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

 

1.4-3-2 กิจกรรม อบรมเตรียมความพร้อมกอ่น

เข้าสู่ตลาดแรงงานในยุค New Normal ของ

นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีน (ออนไลน์) 

1.4-3-3 กิจกรรม อบรมเสริมทักษะความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ปี 3 โปรแกรม

วิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์(TOEIC) 

 

1.4-3-4 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพด้านการแปลมืออาชีพ  

 

1.4-3-5 เอกสารการประชุมร่วมโปรแกรมวิชา

ต่างๆ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 

ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ

จัดบริการในข้อ 1 -3 และผลประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรม และ

การจัดให้บริการ ผลการประเมินคุณภาพฯ คือ 

1) ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดให้บริการค าปรึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับความพึง

พอใจระดับมากที่สุด คือ 4.24 (1.4-4-1) 

2) ผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการ กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 

2563 มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมาก คือ 

4.08 (1.4-4-2) 

3) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ

ท า งาน เมื่ อส า เ ร็ จการศึ กษาแก่นั กศึ กษาคณ ะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563 มีผลการ

ประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจระดับมากที่สุด คือ 4.18 (1.4-4-3) 

จากการประเมินดังกล่าวคณะฯ น าผลการประเมินกลับมาใช้ เป็น

ข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และการด าเนินกิจกรรมในข้อ 1-3 

ในครั้งต่อไป  

 

 

1.4-4-1 ผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาใน

การจัดให้บริการค าปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 (ข้อ 1) 

 

1.4-4-2 ผลการประเมินการให้ข้อมูลของ

หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา

แก่นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ประจ าปีการศึกษา 2563  

(ข้อ 2)  

 

(1.4-4-3) ผลการประเมินการจัดกิจกรรม

เตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน เมื่อส าเร็จ

การศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เ ชียงราย ประจ าปี

การศึกษา 2563 (ข้อ 3)  

 

 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและ

การให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ

คาดหวังของนักศึกษา 

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 

ผ่านการประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับโปรแกรมวิชา (1.4-5-1) 

 

 

 

1.4-5-1 รายงานการประชุมฝ่ ายกิ จการ

นักศึกษา ร่ วมกับโปรแกรมวิชา โดยน า

ข้ อ เ สนอแนะ  ข้ อค ว รปรั บปรุ ง  จ ากปี        

การศึกษาท่ีผ่านมาปรับใช้ 

 

1.4-5-2 ช่องทางสื่อออน์ไลน์เพื่อให้ค าปรึกษา

หรือแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น ทาง Facebook 

ช่องทางออนไลนอื่นๆ การประชุมออนไลน์ 

หรือแบบฟอร์มขอรับค าปรึกษา 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

โดยน าข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุง จากปีการศึกษา 2563 มาปรับใช้ 

เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 

1) ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ ดังต่อไปนี้ 

         1.1) คณะฯ ควรจัดกิจกรรมเพื่อพบปะอาจารย์ในโปรแกรมวิชา 

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสขอรับค าปรึกษาทางวิชาการ 

กิจกรรม การให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการวัดผลประเมินผลแก่ผู้เรียน  

การให้ค าแนะน าด้านการเงิน ทุนการศึกษาหรือเรื่องการกู้ยืมเพื่อ

การศึกษา การให้ค าปรึกษาเกี่ ยวกับการใช้ชีวิตทั้ งในและนอก

มหาวิทยาลัย เสนอแนะให้มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การ

ใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในโปรแกรมวิชาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง (เปิด

ภาคเรียน  และก่อนปิดภาคเรียน) มีข้อมูลอยู่ใน Website มีรูปแบบใน

การติดต่ออาจารย์ที่มากขึ้น เช่น  ช่องทางสื่อออน์ไลน์ Facebook หรือ

รูปแบบอื่นๆ หรือแบบฟอร์มขอรับค าปรึกษา เป็นต้น (1.4-5-2) 

2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก

หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

          2.1) ควรมีข้อมูลบริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการที่ต้องการ

นักศึกษาท างานนอกเวลาพร้อมการติดต่อข่าวสาร เบอร์โทรศัพท์ ในช่วง 

COVID-19 รูปแบบการอ านวยความสะดวก หรือการปริ้นเอกสารข้อมูล 

เอกสารที่ใช้ประกอบการท างาน จัดประชุม/กิจกรรมพบปะหน่วยงานให้

มีข้อมูลที่ครบถ้วน โดยสามารถถ่ายทอด/สื่อสาร/ให้ความเข้าใจแก่

นักศึกษา อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานห้างร้าน สถานประกอบการ

ที่ต้องการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 

แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา หน่วยงานที่ให้บริการด้านการอบรม

ภาษาต่างประเทศ และส่งเสริมกิจกรรมฝึกทักษะที่จ าเป็นต่อการท างาน

นอกเหนือจากหลักสูตรบรรจุไว้ ในช่องทางการสื่อสารต่างๆ (1.4-5-3) 

3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ

การศึกษาแก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 

      3.1) จัดกิจกรรม อบรบแนวทางการสร้างอาชีพระยะสั้น หรือ

ช่องทางการประกอบอาชีพให้กับนักศึกษา และมีกิจกรรมสร้างเสริม

พัฒนาบุคลิกภาพและการท างานเบื้องต้น และควรมีกิจกรรมด้านการ

ทดสอบหรืออบรมทางด้านทักษะภาษา อาทิเช่น กิจกรรม อบรมเสริม

1.4-5-3 เอกสารแจ้งช่องทางข้อมูลบริษัทห้าง
ร้านสถานประกอบการที่ต้องการนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ท างานนอกเวลาฯ การ
จัดประชุม/กิจกรรมพบปะหน่วยงาน 

 

1.4-5-4 กิจกรรม อบรมเสริมทักษะความรู้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ปี 3 โปรแกรม

วิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร ์(TOEIC) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา ปี 3 โปรแกรมวิชาภาษา

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ (TOEIC) (1.4-5-4) โดยได้น าข้อมูลทั้งหมด

มาเป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์

เก่า 

กระบวนการวางแผนการจัดบริการข้อมูลข่าวสาร และความรู้ที่

เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ได้

ค านึงถึงช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความชัดเจน 

และรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด 

ในการท างานที่ผ่ านมา คณะมนุษยศาสตร์  ได้จัดท ามีการ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพแก่ศิษย์เก่า สื่อ ในและนอกสถานศึกษา ด้านการศึกษา ข้อมูล

ความรู้ในการประกอบอาชีพ อาชีพด้านการใช้ทักษะด้านภาษา เทคนิค

การท าในยุคโลกาภิวัตน์ และกิจกรรมนักศึกษาให้แก่ศิษย์เก่า โดยมีการ

เผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในระบบ Social Network 

ชมรมศิษย์เก่า ชมรมศิษย์เก่าต่างชาติ และบน Website ของคณะฯ ใน

แต่ละด้านของกิจกรรม (1.4-6-1) เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถเข้ามาชมผ่าน

ทางเว็บไซต์ได้ เช่น ข้อมูลด้านการศึกษา การท างาน หรือให้ศิษย์เก่าเข้า

มามีส่วนร่วมกิจกรรมของคณะ การส่งเสริมทุนการศึกษา และ

ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Network อาทิเช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร

และกิจกรรมคณะมนุษยศาสตร์ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์เก่าต่างชาติผ่าน 

Facebook และบน Website ของคณะฯ (1.4-6-2) ของคณาจารย์และ

ศิษย์เก่า ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม การให้บริการข่าวสารกิจการ

นักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 

2563  (มีแผ่นพับกิจกรรม) วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (1.4-6-3) และ

กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้

ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร ศิษย์เก่า คณะ

มนุษยศาสตร์ (ประดิษฐ์กระทงเล็ก) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 (1.4-6-

4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าอบรม ฝึกการท ากระทงเล็กจากวัสดุธรรมชาติ 

ฝึกซ้อมการพับใบตองในแบบต่างๆ  เทคนิควิธีการในการท ากระทงใน

แต่ละลักษณะจากปราชญ์พื้นบ้าน ผู้รู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ

 

 

1.4-6-1 การเผยแพร่ข้อมูลและความรู ้ข้อมูลที่

ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ ในระบบ Social 

Network ชมรมศิษย์ เ ก่ า  ชมรมศิษย์ เ ก่ า

ต่างชาติ และบน Website ของคณะฯ ในแต่

ละด้านของกิจกรรม  

 

1.4-6-2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ให้กับศิษย์เก่า ศิษย์เก่า

ต่างชาติผ่าน Facebook และ Website ของ

คณะฯ 

 

1.4-6-3 กิจกรรม การให้บริการข่าวสารกิจการ

นักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ

กิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (มีแผ่นพับ

กิจกรรม) 

 
1.4-6-4 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษา
ต่างชาติ บุคลากร ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ 
(ประดิษฐ์กระทงเล็ก) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ให้ ความรู้ ในลั กษณะเป็น เอกสารประกอบการอบรมฯ และ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

นอกจากนี้แล้ว คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 

กิจกรรมประจ าปี เกร็ดความรู้ในการท างาน แหล่งงาน และข่าวสารใหม่

ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า โดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่า

ต้องเป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน   

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน

โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 (1.5-1-1) เพื่อจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วน

ร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 

(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) ของคณะโดยนักศึกษามีส่วนร่วม ในการให้

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม แล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และ

วางแผนปรับปรุงในการจัดกิจกรรมปีต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดประชุมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม

หลักคือ สโมสรนักศึกษา อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้อง โดยน าข้อมูลที่มีการเก็บจาก

นักศึกษา มาเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดกิจกรรม (1.5-1-2)  และ

น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 

ดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมการส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ (1.5-1-3)   

 

 

 

1.5-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจการ

นักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1.5-1-2 รายงานการประชุมเพื่อจัดท าแผนการ

จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

1.5-1-3  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู้ 

(3) ทักษะทางปัญญา 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการด าเนินงาน คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 (1.5-2-1) โดยในแผนพัฒนา

ฯ มีตัวอย่างกิจกรรม ดังน้ี 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1) กิจกรรม อบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่

คณะมนุษยศาสตร์ และคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นั กศึ กษาคณะ

มนุษยศาสตร์ (รูปแบบออนไลน์ และเป็นกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ 

เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID - 19) ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-2) 

     1.2) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (หล่อเทียนและขบวนแห่

เทียนพรรษา)  ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-3) 

     1.3) กิจกรรม รณรงค์แต่งกายที่สะท้อนความเป็นล้านนาและ

ชาติพันธ์ุ ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-4) 

(2) ความรู้ 

     2.1) กิจกรรม ประชุมวางแผน ระบบ และกลไกในการด าเนิน

กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-5) 

           2.2)  กิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2563) 

(1.5-2-6) 

           2.3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์โคมล้านนาและงาน

หัตถกรรมไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 (1.5-2-7) 

           2.4) กิจกรรม แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์รณรงค์ห่างไกลยาเสพ

ติด  สร้ าง เครือข่ าย To Be Number One และส่ ง เสริมกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5-2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1.5-2-2 กิจกรรม อบรมปฐมนิเทศเตรียมความ

พร้อมนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ และ

คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์  (รูปแบบออนไลน์และเป็น

กิ จ ก ร ร ม ไ ม่ ใ ช้ ง บ ป ร ะ ม า ณ  เ นื่ อ ง ด้ ว ย

สถานการณ์ COVID - 19) ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

1.5-2-3 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (หล่อ

เทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา) ประจ าปี 

พ.ศ. 2563  

 

1.5-2-4 กิจกรรม รณรงค์แต่งกายที่สะท้อน

ความเป็นล้านนาและชาติพันธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 

2563 

 

1.5-2-5 กิจกรรม ประชุมวางแผน ระบบ และ

กลไกในการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการนักศึกษา

กิจกรรม ประจ าปี พ.ศ. 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ประชาธิปไตยในคณะมนุษยศาสตร์และระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 (1.5-2-8) 

           2.5) กิจกรรม การให้บริการข่าวสารกิจการนักศึกษา งานท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมประจ าปีการศึกษากิจกรรม ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 (1.5-2-9) 

           2.6) ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564) (1.5-2-

10) 

 (3) ทักษะทางปัญญา 

            3.1) กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวทางการใช้

ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-11)  

             3.2) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ของนักศึ กษา นักศึ กษาชาวต่ างชาติ  บุ คลากร  ศิษย์ เก่ าคณะ

มนุษยศาสตร์ (การประดิษฐิ์กระทงเล็ก) ประจ าปี พ.ศ. 2563 (1.5-2-

12) 

             3.3) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าฐานข้อมูลด้าน

ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมและงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 

2564 (1.5-2-13) 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

           4.1) กิจกรรม ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ประจ าปี พ.ศ. 

2563 (1.5-2-14) 

            4.2) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการ

น าเสนอผลงานในการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 (1.5-2-15) 

            4.3) กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและบ าเพ็ญประโยชน์รอบ

มหาวิทยาลัยและอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

(1.5-2-16) 

 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      5.1) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน 

สร้างอาชีพและการปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุคไทยแลนด์ 4.0 

1 . 5 -2 -6  กิ จกรรม  ประ ชุมติ ดตามการ

ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ พณี

ศิ ลปวัฒนธรรม  และภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น 

(ปีงบประมาณ 2563) 

 

1.5-2-7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การประดิษฐ์โคม

ล้านนาและงานหัตถกรรมไม้ไผ่ด้วยภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

1.5-2-8 กิจกรรม แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

รณรงค์ห่างไกลยาเสพติด สร้างเครือข่าย To 

Be Number One แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก ร รม

ประชาธิปไตยในคณะมนุษยศาสตร์และระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

1.5-2-9 กิจกรรม การให้บริการข่าวสารกิจการ

นักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

กิจกรรมประจ าปีการศึกษา กิจกรรม ประจ าปี 

พ.ศ. 2564 

 

1.5-2-10 ประชุมติดตามการด าเนินงานด้าน

การอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น (ปีงบประมาณ 2564) 

 

1.5-2-11 กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและ

แนะแนวทางการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจ าปี 

พ.ศ. 2563     

    

1.5-2-12 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษา

ช า ว ต่ า ง ช า ติ  บุ ค ล า ก ร  ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

และอบรมปัจฉิมนิ เทศ  และพัฒนาบุคลิ กภาพนักศึ กษาคณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (1.5-2-17) 

 

มนุษยศาสตร์  (การประดิษฐิ์ กระทงเล็ก) 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

 

1.5-2-13 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม

และงานวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ. 

2564 

1.5-2-14 กิจกรรม ประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) 

ประจ าปี พ.ศ. 2563 

  

1.5-2-15 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียม

ความพร้อมก่อนการน าเสนอผลงานในการ

ด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

1.5-2-16 กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

บ าเพ็ญประโยชน์รอบมหาวิทยาลัยและอาคาร

เรียนคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 

1.5-2-17 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 

นักศึกษาคนเก่ง สร้างงาน สร้างอาชีพและการ

ปรับตัวให้เข้ากับการท างานในยุคไทยแลนด์ 

4.0 และอบรมปั จฉิ มนิ เ ทศ  และพัฒนา

บุคลิ กภาพนักศึ กษาคณะมนุษย ศาสตร์  

ประจ าปี พ.ศ. 2564 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลโครงการและบรรจุโครงการที่

มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายงานประกันคุณภาพ 

กิจกรรมที่บรรจุไว้ มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้งานด้านการ

ประกันคุณภาพนักศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

1.5-3-1 ฝ่ายประกันคุณภาพพบนักศึกษาปีท่ี 1 

ในกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี

การศึกษา 2563  

 

1.5-3-2 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาระหว่างผู้แทนนักศึกษา 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เครือข่ายงานกิจการนักศึกษา กับงานประกันคุณภาพของนักศึกษา 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนการท างาน ร่วมด าเนินโครงการ มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบประเมินโครงการ และการปรับปรงุโครงการใน

ครั้งต่อไป อาทิเช่น ฝ่ายประกันคุณภาพพบนักศึกษาปีที่ 1 ในกิจกรรม 

อบรมปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ และ

คุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี พ.ศ. 2563  

(รูปแบบออนไลน์ และเป็นกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ เนื่องด้วย

สถานการณ์ COVID - 19) ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้นักศึกษา

รับทราบการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในงานประกันคุณภาพการศึกษาใน

ทุกระดับ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาระหว่างผู้แทนนักศึกษา (MOU 5 มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏ

ภาคเหนือตอนบน ปัจจุบันขยายเป็น 6 มหาวิทยาลัย) (1.5-3-2) ที่

ด าเนินต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2564 เลื่อนการด าเนินงานด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เจ้าภาพคือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์) ซึ่ง MOU ดังกล่าวมีผลตั้งแต่ที่มีการลงนามในครั้ง

แรกและมีผลตลอดไปในความร่วมมือด้านต่างๆ  

นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับส านักสังคมศาสตร์ (MOU) 

(1.5-3-3) และ บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและ

งานประกันคุณภาพกับคณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (MOU) (1.5-

3-4) เพื่อความร่วมมือทั้งในด้านกิจการนักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานบ าเพ็ญประโยชน์ต่อ

สังคม งานจิตอาสาร ฯลฯ และคณะมนุษยศาสตร์ได้ทบทวนความ

ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมในทุกปีการศึกษา ในทุกๆ โครงการที่

ด าเนินงาน 

(MOU 5 มหาวิทยาลัยกลุ่มราชภัฏภาคเหนือ

ตอนบน ปัจจุบันขยายเป็น 6 มหาวิทยาลัย) 

 

1.5-3-3 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับ

ส านักสังคมศาสตร์ (MOU) 

 

1.5-3-4 บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษาและงานประกันคุณภาพกับ

คณะเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม (MOU)  

 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส า เร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ

ด าเนินงานครั้งต่อไป 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรม จากนั้นคณะกรรมการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรมฝ่าย

ประเมินผล น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

 

 

 

1.5-4-1 รายงานการประชุมฝ่ายกิจการคณะฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรมมาสรุปและอภิปรายในการประชุมคณะกรรมฝ่ายกิจการคณะฯ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 (1.5-4-1) เพื่อจัดท าแบบสรุปการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปีการศึกษา 2563 (1.5-4-2) 

เพื่อน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานการจัดกิจกรรม

นักศึกษาในปีการศึกษา 2564 

1.5-4-2 แบบสรุปการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

เพื่ อน าผลการประ เมิน ไป ปรับปรุ งการ

ด า เนินงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปี

การศึกษา 2564 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้ง 5 ด้าน ตั้งแต่ข้อที่ 2 – ข้อที่ 4 

โดยจัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะฯ ประจ าปี

การศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (1.5-5-1) โดยใช้แบบ

การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 (1.5-5-2) ในการจัดท า

สรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 (1.5-5-3) 

 

 

 

1.5.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่าย

กิจการนักศึกษาคณะฯ ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

1.5.5-2 แบบการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1.5-5-3 สรุปผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม

เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์  ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  โดยน า

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุง จากปีการศึกษา 2563 ผ่านมติที่ประชุม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 (1.5-6-1) มาปรับใช้ 

เป็นแผนการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2564 (หรือในครั้งต่อไป) โดย

ประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา

ทราบต่อไป เช่น 

1) การจัดกิจกรรมในช่วง (COVID-19) ควรมีการถ่ายทอดสดการ

จัดกิจกรรมหรือ Live สด ในบางกิจกรรมให้มากขึ้น และควรมีการสรุป

เป็นเอกสาร หรือ PPT ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม 

 

 

1.5-6-1 เอกสารรายงานการประชุมการ

ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  พิจารณา

ข้อเสนอแนะ แนวทางปรับปรุงจากปีการศึกษา 

2563 มาปรับใช้ เป็นแผนการด าเนินกิจกรรม 

นักศึกษาของฝ่ ายกิจการนักศึกษา คณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 (หรือ

ในครั้งต่อไป) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2) อ านวยความสะดวกหรือประสานงานการท ากิจกรรมเพื่อขอ

ช่ัวโมงจิตอาสาให้มากขึ้น และมีช่องทางที่หลากหลายเพื่อติดต่อ

มหาวิทยาลัย และกองพัฒนานักศึกษา 

3) การจัดกิจกรรมในแต่ละไตรมาสควรสอดคล้องช่วงเวลาที่ใช้ใน

งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาได้ 

4) จัดท าสัดส่วนกิจกรรมให้มีจ านวน และความเหมาะสมในแต่ละ

ปีการศึกษา รวมถึงกิจกรรมทั้ง 5 ด้านที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิต

ที่พึงประสงค์ของสังคม 

5) กิจกรรมบางลักษณะสามารถจัดรวมกันได้และมีความเกี่ยวเนื่อง

กันควรยุบรวมกัน และจัดครั้งเดียวเพื่อความเหมาะสมของเวลา สถานท่ี 

และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมด้านการอบรมก่อนส าเร็จการศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพ หรือการอบรมทักษะทางสังคม เป็นต้น       

จากข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงดังกล่าว คณะ

มนุษยศาสตร์จะได้น ามาปรับใช้ เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการด าเนิน

กิจกรรมต่างๆทั้งในระดับคณะและโปรแกรมวิชา การด าเนินกิจกรรม 

ในแต่ละด้าน ในปีการศึกษา 2564 (หรือในครั้งต่อไป) เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการด าเนินงานต่อไป 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้การ
ด าเนินการสอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการประกัน
มาตรฐานขั้นต่ าด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (1.6.1-1) และประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง
การประกันมาตรฐานขั้นต่ าด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (1.6.1-2) ทั้งนี้คณะฯได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 
21 แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ (1.6.1-3) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาความ
เป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 ทั้งความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ดิจิทัล แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
ประจ าปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2563) (1.6.1-4) ของคณะฯ 
ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาเป็นประธาน มีประธาน
หลักสูตรทุกหลักสูตรเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส านักงานคณะ เป็น
กรรมการและเลขานุการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ (1.6.1-5) เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 
แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 256 3 ทั้ ง
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยการระดม
ความคิดเห็น แนวทางการด าเนินงาน ลักษณะกิจกรรม และงบประมาณ
และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษามาเป็นข้อมูลใน
การวางแผนการจัดกิจกรรม และน าแผนการจัดกิ จกรรมพัฒนา 
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมประจ าปี
การศึกษา 2563 (งบประมาณปี 2564) ต่อไป 

 
 
1.6.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง การประกันมาตรฐานข้ันต่ าด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
1.6.1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง การประกันมาตรฐานข้ันต่ าด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 
1.6.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความ
เป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 
แก่นั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี
การศึกษา 2563 
 
1.6.1-4 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต
ให้มีทักษะของศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
1.6.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของ
ศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วน
ร่วมของหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา
ด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร (1.6.2-1) โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งด าเนินการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และน าแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา
เห็นชอบ และเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมในแผนดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบว่าแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการส่งเสริม สนับสนุน 
ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ  มีการจัดสรรงบประมาณ 
และสิ่ งสนับสนุนการด า เนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอ โดยให้น าแผนไปด าเนินกิจกรรม ในปีการศึกษา 
2563 

 
 
 
1.6.2-1 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต
ให้มีทักษะของศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
1.6.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
 
 
 

 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ 
2563 คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 จ านวน 370,600 
บาท (1.6.3-1) ดังนี้ 

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 
21 

1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการ
แปลและล่ามมืออาชีพของนักศึกษา จ านวน 300,000 บาท 

2) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทดสอบภาษาอังกฤษในกับ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 50,000 บาท 

3) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

 
 
 
 

 
 
1.6.3-1 แผนการใช้งบประมาณของโปรแกรม/  
สาขาที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563-2564 
คณะมนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการ
น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนฯโดยใช้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ด้านภาษาอังกฤษ 
1) จ านวนโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา 
2) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ 

CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนฯ ด้านภาษาอังกฤษ 
1) จ านวนโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 
2) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ 

CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง (ร้อยละ 50) 
ผลการด าเนินงาน พบว่า 
1) ได้มีการจัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา จ านวน 1 โครงการ ดังน้ี 
   1.1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการ

แปลและล่ามมืออาชีพของนักศึกษา (1.6.4-1) 
   1.2) นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ CEFR 

(B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง ร้อยละ 29.75 (1.6.4-2) 
คณะมนุษยศาสตร์มีการประชุมการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนฯ (1.6.4-3) มติที่ประชุม คือในปีการศึกษา 2563 
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิารทดสอบ
ภาษาอังกฤษในกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และจัดกิจกรรมอบรม
เสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาได้ตาม
ก าหนดการเดิม คณะจึงได้ปรับกระบวนการโดยเลื่อนช่วงเวลาจัด
กิจกรรมและปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นระบบออนไลน์ ท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของแผนเพียง 1 ข้อส่วนผลการสอบของนักศึกษาปริญญา
ตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียงไม่
บรรลุเนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาบางส่วนมาสามารถยื่นสอบ
ตามสถาบันต่าง ๆ ได้ จากผลการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการฯ
เห็นว่ าแผนฯควรมีการปรับเพื่ อ ให้ การด า เนินงานในปีถัด ไปมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 
 
1.6.4-1 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการ
แปลและล่ามมืออาชีพของนักศึกษา 
 
1.6.4-2  เอกสารแสดงผลจ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
วัดผล  CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง  ปี
การศึกษา 2563 (1มิ.ย. 63 - พ.ค. 64) 
 
1.6.4-3 รายงานผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และทบทวน
ปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต
ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR 

(B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปสีุดท้ายท่ีเข้าสอบ 
คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ช้ันปี

สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CFER (B1) ปีการศึกษา 2563 (1 มิ.ย 63 
– 31 พ.ค 64) ซึ่งนักศึกษาได้สอบเทียบเกณฑ์จากผลคะแนนสอบ 
TOEIC ระดับ B1 คะแนน 550 ขึ้นไป พบว่ามีนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ 
CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง จ านวนร้อยละ 29.75 (1.6.5-1) โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
  

จ านวน

นักศึกษา

ปริญญา

ตรีชั้นปี

สุดท้าย

ทั้งหมด 

จ านวน

นักศึกษา

ปริญญา

ตรีชั้นปี

สุดท้ายท่ี

เข้าสอบ 

จ านวนนักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปี

สุดท้ายท่ีสอบ

ผ่านเกณฑ์ CEFR 

(B1) หรือเกณฑ์

เทียบเคียง 

ร้อยละของ

นักศึกษาปริญญา

ตรีชั้นปีสุดท้ายท่ี

สอบผ่านเกณฑ ์

CEFR (B1) หรือ

เกณฑ์เทียบเคียง 

584 121 36 29.75 

 
 
1.6.5-1 เอกสารแสดงผลจ านวนนักศึกษา
ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ
วัดผล  CEFR (B1) หรือเกณฑ์เทียบเคียง  ปี
การศึกษา 2563 (1 มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  60 | ห น้ า  
  

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 
 

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนา

นักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

คณะมนุษยศาสตร์ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริม 

สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล เพื่อให้การด าเนินการ

สอดคล้องตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการประกันมาตรฐานขั้นต่ า

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย (1.7.1-1) และประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการประกันมาตรฐาน

ขั้นต่ าด้านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงราย (1.7.1-2) ทั้งนี้คณะฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความเป็น

เลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่  21 แก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ (1.7.1-3) เพื่อจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต

ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 ทั้งความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ

เทคโนโลยี ดิจิทัล แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 

2563 (ปีงบประมาณ 2563) (1.7.1-4) ของคณะฯ ซึ่งประกอบด้วยรอง

คณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาเป็นประธาน มีประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตรเป็นกรรมการ และมีหัวหน้าส านักงานคณะ เป็นกรรมการและ

เลขานุการมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ(1.7.1-5) เพื่อ

จัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 

แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 256 3 ทั้ ง

ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี ดิจิทัล โดยการระดม

ความคิดเห็น แนวทางการด าเนินงาน ลักษณะกิจกรรม และงบประมาณ

 

 

1.7.1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เ รื่ อ ง  การประกั นมาตรฐ านขั้ นต่ า ด้ า น

เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

1.7.1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง การประกันมาตรฐานขั้นต่ าด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศส าหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

 

1.7.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาความ

เป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 

แก่นั กศึ กษาคณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี

การศึกษา 2563 

 

1.7.1-4 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต

ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษามาเป็นข้อมูลใน

การวางแผนการจัดกิจกรรม และน าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ดังกล่าวไปด าเนินกิจกรรมประจ าปี

การศึกษา 2563 (งบประมาณปี 2564) ต่อไป 

1.7.1-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของ

ศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

 

 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จาก

การมีส่วนร่วมของหลักสูตรโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุมเพื่อจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา

ด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร (1.7.2-1) โดยผ่านความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่ งด า เนินการประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 และน าแผนพัฒนา

ความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะเพื่อพิจารณาเห็นชอบ และเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติมในแผน

ดังกล่าว ท้ังนี้ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบว่าแผนดังกล่าวมีความสอดคล้องกบั

การส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล  มีการจัดสรร

งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษา

ด้านดิจิทัลที่เพียงพอ โดยให้น าแผนไปด าเนินกิจกรรม ในปีการศึกษา 

2563 (1.7.2-2) 

 

 

 

1.7.2-1 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต

ให้มีทักษะของศตวรรษท่ี 21 แก่นักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

1.7.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 

 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริม 

สนับสนุน และพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษา โดยใน

ปีงบประมาณ 2563 คณะจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21  

จ านวน 20,000 บาท (1.7.3-1) ดังนี ้

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 

21 

1) จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา จ านวน 20,000 บาท 

 
 
1.7.3-1 แผนการใช้งบประมาณของโปรแกรม/  

สาขาที่ได้รับในปีงบประมาณ 2563-2564  

คณะมนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
2) คณะมนุษยศาสตร์มีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และภาษา

จ านวน 2 ห้องเพื่อให้บริการนักศึกษา โดยมีโปรแกรมปฎิบัติการทาง

ภาษาทั้งหมด 5 ภาษานักศึกษาสามารถใช้บริการด้านคอมพิวเตอร์และ

ฝึกทักษะภาษาต่าง ๆ ได้ 

 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการ

น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนฯโดยใช้รายงานผลการด าเนินกิจกรรมตามแผนฯ (1.7.4-1) ดงันี ้

วัตถุประสงค์ของแผนฯ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 

1) จ านวนโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ของ

นักศึกษา 

2) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ 

IC3 หรือเกณฑ์เทียบเคียง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผนฯ ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 

1) จ านวนโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ของ

นักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ 

2) ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ 
IC3 หรือเกณฑ์เทียบเคียง  (ร้อยละ 50) 

ผลการด าเนินงาน พบว่า 
1) ได้มีการจัดโครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล 

ของนักศึกษา จ านวน 1 โครงการ ดังนี ้
    1.1)โครงการอบรมเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับนักศึกษา (1.7.4-2) 

2) นักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เกณฑ์เทียบเคียง ร้อยละ 84.00 (1.7.4-3) 

คณะมนุษยศาสตร์มีการประชุมการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนฯ (1.7.4-4) มติที่ประชุม คือ สามารถด าเนิน
กิจกรรมทุกกิจกรรมและบรรลุวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งบรรลุ
ตัวช้ีวัดของแผน จากผลการด าเนินการดังกล่าว คณะกรรมการฯเห็นว่า
แผนฯมีประสิทธิภาพจึงเห็นว่าควรน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ในปีถัดไป 

 
 

 

 

1.7.4-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และทบทวน

ปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต

ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 

 

1.7.4-2 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสมรรถนะ

การใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสารภาษาและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศให้กับนักศึกษา 

 

1.7.4-3 เอกสารแสดงผลจ านวนนักศึกษา

ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ

วัดผล IC3 หรือเกณฑ์เทียบเคียง ปีการศึกษา 

2563 (มิ.ย. 63 - พ.ค. 64) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ

เทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

จ านวนนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่

ผ่านเกณฑ์การวัดผล IC3 หรือเกณฑ์ที่เทียบเคียง ปีการศึกษา 2563 

(1มิ.ย. 63 – 31 พ.ค. 64) คิดเป็นร้อยละ 84.00 (1.7.5-1) มีรายละเอยีด

ดังนี ้

จ านวน

นักศึกษา

ปริญญา

ตรีชั้นปี

สุดท้าย

ทั้งหมด 

จ านวน

นักศึกษา

ปริญญา

ตรีชั้นปี

สุดท้ายท่ี

เข้าสอบ 

จ านวนนักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปี

สุดท้ายท่ีสอบ

ผ่านเกณฑ์ IC3 

หรือเกณฑ์

เทียบเคียง 

ร้อยละของ

นักศึกษา

ปริญญาตรีชั้นปี

สุดท้ายท่ีสอบ

ผ่านเกณฑ์ IC3

หรือเกณฑ์

เทียบเคียง 

584 524 489 84.00 

 

 

 

 

1.7.5-1 เอกสารแสดงผลจ านวนนักศึกษา

ปริญญาตรีช้ันปีสุดท้ายที่สอบผ่านเกณฑ์การ

วัดผล IC3 หรือเกณฑ์เทียบเคียง ปีการศึกษา 

2563 (1มิ.ย. 63 – 31พ.ค. 64) 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การบรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน :    

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

 
จ านวนหลกัสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลกัสูตรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
หมายเหตุ 

1. นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากชุมชน 
2. ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล 
3. นวัตกรรมดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 
 

 

ผลการด าเนินงาน    
รายการข้อมูล จ านวน 

1. จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 10 

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดในคณะ 11 
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รายละเอียดข้อมูลนวัตกรรมที่ชุมชนยอมรับ 

ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

1 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาจีน   

1. สื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งใน
การยกระดับการให้บริการ เพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างประเทศ น้ าพุร้อนโป่งพระ
บาท จังหวัดเชียงราย 

1. อ. ดร. สมยศ จันทร์บุญ 
2. อ. สุรยิา เกษตรสุขถาวร 
3. อ. Xu Shaoxian 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาจีน   
ช้ันปีท่ี 2 

ได้สื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งใน
การยกระดับการให้บริการเพื่อ
ส่ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ ส า ห รั บ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ  

น้ าพุร้อนโป่งพระ
บาท จังหวัด
เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

2.  แบบเรียนภาษาจีนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

1. อ.ดร.วรรณวิรตัน์ ตุงคะ
เวทย ์
2. อ.จงรักษ์ มณีวรรณ ์
3. อ. Sun Fuyuan 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาจีน   
ช้ันปีท่ี 2 

ได้แบบเรียนภาษาจีนระดับช้ัน
ประถมศึกษา ปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 
1 (ป่าก่อด า) 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงสาธารณะ 
 

2 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรม
ไทย  
 

1. แอปพลิเคชัน “Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย  

1. อ. ดร.อนันตา สขุวัฒน์ 
2. อ. รุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ 
3. อ. ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์
สาขา 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย  
ช้ันปีท่ี 3 

ได้แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของ
บัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

2 . เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยา
หมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย” 
 

1. อ. ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน 
2. อ. สมประสงค์ แสงอินทร ์
3. อ. กรชนก นันทกนก 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาและ
วัฒนธรรมไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

ไ ด้ เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮง
ยาหมอ เมื อ งล้ านนา  จั งหวั ด
เชียงราย 

ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย 
โฮงฮอมผญ๋า โฮง
ยาหมอเมือง
ล้านนา จ.เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 
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ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

2 
(ต่อ) 

หลักสูตร 
ศลิปศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรม
ไทย  
(ต่อ) 
 

3. “ป้ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์
การ เ รี ยนรู้ แพทย์ แผนไทย โฮง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา 
จังหวัดเชียงราย” 
 

1. อ. ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน 
2. อ. สมประสงค์ แสงอินทร์ 
3. อ. กรชนก นันทกนก 

นั ก ศึ ก ษ า
ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย  
ช้ันปีท่ี 2 

ได้ป้ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์
การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา 
จังหวัดเชียงราย 
 

ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย 
โฮงฮอมผญา๋ โฮง
ยาหมอเมือง
ล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

4. “แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์การ
เรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญา๋ 
โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย” 

1. อ. ดร.สุกัญญา ขลิบเงิน 
2. อ. สมประสงค์ แสงอินทร์ 
3. อ. กรชนก นันทกนก 

นั ก ศึ ก ษ า
ส า ข า วิ ช า
ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย 
ช้ันปีท่ี 2 

ได้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์
การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา 
จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย 
โฮงฮอมผญา๋ โฮง
ยาหมอเมือง
ล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

3 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาไทย   

1. แอปพลิเคชัน “Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากกิจกรรม
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 
 
 

1.ผศ.ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
2. อ. ดร.อาภิสรา พลนรัตน์ 
3. อ. ปิยมาศ  มาวงศ ์

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาไทย ช้ัน
ปีท่ี 2 

ได้แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของ
บัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 
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ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

3 
(ต่อ) 

หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชา
ภาษาไทย 
(ต่อ)   

2. นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่อง
เล่าและนิทานประจ าถิ่น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาของหมู่
บ้านเมืองชุม  อ.เวียงชัยและหมู่บ้าน
แม่อ้อนอก       อ.พาน จ. เชียงราย 

1.อ.ดร.เบญจมาภรณ์ สุริยา
วงศ์ 
2. อ. บุษราคัม ยอดชะลูด 
3. อ. อรทัย ขันโท 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาไทย ช้ัน
ปีท่ี 2 

ได้นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่อง
เล่าและนิทานประจ าถิ่น ส าหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

โรงเรียนบ้านเมือง
ชุม อ.เวียงชัยและ
โรงเรียนบ้านแม่
อ้อนอก อ.พาน  
จ. เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงสาธารณะ 

4 หลักสูตร 
ศิ ล ป ศ า ส ต ร
บัณฑิต 
สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ   

1. แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากกิจกรรม
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  

1. ผศ.วราภรณ์ ศรีนาราช 
2. ผศ.จ าเริญ ฐานันดร 
3. อ. มณี จ าปาแพง 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
ช้ันปีท่ี 3 

ได้แอปพลเิคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติ
และสถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู ่
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของ
บัณฑิตใหม้ีทักษะศตวรรษที่ 21 

เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

2. สื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 
 

1. อ .ด ร .อ ภิ ญ ญ า  จิ ต
มโนวรรณ 
2. อ. ดร.สิริกันยา ดาวิไล 
3. อ. พิมพ์พรรณ เลศิเกษม 

นักศึกษา
สาขาวิชา
อังกฤษ  
ช้ันปีท่ี 1 

ได้สื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี 3 

โรงเรียนเทศบาล 
1 ศรีเกิดและ
โรงเรียนเทศบาล 
8 บ้านใหม่ 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 
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ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

5 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา (หลักสูตร
นานาชาติ)  
 
 
 
 
 

1. คู่ มื อการ ใ ช้สื่ อการสอน เสริม
ทักษะภาษาอังกฤษ 

1. อ. ดร.ซิมมี่อุปรา 
2. อ. ดร.บตุรี เวทพิเชฐโกศล 
3. อ. วรพล ธูปมงคล 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
ศึกษา  
(หลักสูตร
นานาชาติ)  
ช้ันปีท่ี 3 

ได้คู่มือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ดังนี ้
-คู่มือการใช้สื่อการสอน 
“Syllable and Stress” 
-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Easy 
Vowel Stick” 
-คู่มือการใช้สื่อการสอน 
“Wonderful Sound Card” 
-คู่มือการใช้สื่อการสอน 
“Pronunciation Squares” 
-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Flash 
Cards and Wheel of Charts” 

โรงเรียนอนุบาล
นางแล (บ้านทุ่ง) 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงสาธารณะ 

6 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อ
การค้าระหว่าง
ประเทศ    
 

1. คู่มือการใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
บินค้า 
 

1. อ. ดร.ทิวาพร อุดมวงษ ์
2. อ. จิรปรียา เสนทรัพย ์
3. อ. นิรัตน์ ทองขาว 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อ
การค้าระหว่าง
ประเทศ   
ช้ันปีท่ี 2 

คู่มือการใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการ
บินค้า 

1. ท่าอากาศยาน
แม่ฟ้าหลวง
เชียงราย 
2. สายการบินไทย
แอร์เอเชีย สถานี
เชียงราย ท่า
อากาศยานแม่ฟ้า
หลวงเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงพาณิชย ์
- เชิงสาธารณะ 
- เชิงทางอ้อม
ของงาน
สร้างสรรค ์
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ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

6
(ต่อ) 

หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อ
การค้าระหว่าง
ประเทศ (ตอ่) 

2. แอปพลิเคชัน “Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากกิจกรรม
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะศตวรรษท่ี 21 

1. อ. ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
2. อ. หยิซิง แซ่จ้าว 
3. อ. Zhang Shuhua 

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อ
การค้าระหว่าง
ประเทศ 
ช้ันปีท่ี 3 

ได้แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของ
บัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

7 หลักสตูร
ศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
ศิลปกรรม
ศาสตร์  

1. “ประติมากรรมตกแต่งขนาดเลก็” 
เทคนิค เซรามิค 
 

1. ผศ. ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
2. ผศ.องอาจ อินทนิเวศ 
3. ผศ. ดร.โอม พัฒนโชต ิ

นักศึกษา
สาขาวิชา
ศิลปกรรม
ศาสตร์  
ช้ันปีท่ี 4 

“ประติมากรรมตกแต่งขนาดเล็ก” 
เทคนิค เซรามิค 

ดอยดินแดง ต.
นางแล อ.เมือง จ.
เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงพาณิชย ์
- เชิงสาธารณะ 

2. นวัตกรรมคู่มือภาษาอังกฤษบ้าน
ศิ ล ปิ น เ ชี ย ง ร า ย  “ บ้ า น ศิ ล ปิ น
เชียงราย (Chiang Rai Artist house 
catalog)” 

1. ผศ. ศุภรัตน์ อินทนิเวศ 
2. ผศ.องอาจ อินทนิเวศ 
3. ผศ. ดร.โอม พัฒนโชต ิ

นักศึกษา
สาขาวิชา
ศิลปกรรม
ศาสตร์  
ช้ันปีท่ี 4 
 
 
 
 

นวัตกรรมคู่มือภาษาอังกฤษบ้าน
ศิลปินเชียงราย “บ้านศลิปิน
เชียงราย (Chiang Rai Artist 
house catalog)” 

ขัวศิลปะเชียงราย 
ต.บ้านดู่ อ.เมือง  
จ.เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 
- เชิงพาณิชย ์
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ที ่ หลักสูตร นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ นักศึกษาท่ีมี
ส่วนร่วม 

ผลการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรม 

หน่วยงานที่
น าไปใช้ประโยชน ์

ประเภทการ
น าไปใช้
ประโยชน ์

8 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร
บัณฑิต  
สาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก  

1. แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist 
Attractions” น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากกิจกรรม
พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21  

1. อ.รัตน์ติกุล บัวจันทร ์
2. อ.พรเทพ สุวรรณศักดิ์    
3. อ.วริทธ์ิ สร้อยจาตรุนต ์
4. อ.Sana  Okamura  

นักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาเอเชีย
ตะวันออก  
ช้ันปีท่ี 3 

ไ ด้ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น  “ Ban Du 
Tourist Attractions” น า เ สนอ
ประวัติและสถานท่ีท่องเที่ยวต าบล
บ้ า น ดู่  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เ ชียงราย จากกิจกรรมพัฒนา
ความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 

เทศบาลต าบล
บ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงนโยบาย 
- เชิงสาธารณะ 

9 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
สอนภาษาจีน 

โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
เครื่ องหมายวรรคตอนภาษาจีน 
ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 

อ.ดร.วรรณวริัตน์  ตุงคะ
เวทย ์

Miss Liang Xi ได้แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้
เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน 
ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 

 
(ใช้ได้เฉพาะระบบ Android) 

โรงเรียนปิยะพร
พิทยา 

- เชิงวิชาการ 

10 หลักสตูร 
ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการ
สอนภาษาไทย 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ส าคัญ โดยใช้วิธีการสอนแผนผัง
ค ว า ม คิ ด  ส า ห รั บ นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 

รศ.ยุพิน จันทร์เรือง พระสุเมธ  ทุน
กิจใจ 

ไ ด้ แบบฝึ กทั กษะการอ่ านจับ
ใจความส าคัญ โดยใช้วิธีการสอน
แผนผังความคิด ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านด้าย
เทพกาญจนา
อุปถัมภ์ อ าเภอแม่
สาย จังหวัด
เชียงราย 

- เชิงวิชาการ 
- เชิงสาธารณะ 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  71 | ห น้ า  
  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 100 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

2 
10 

11 
 

X 100 90.90 4.55 บรรลเุป้าหมาย 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.8-1 สื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิงในการยกระดับการให้บริการเพื่อส่งเสรมิสุขภาพส าหรบันักท่องเที่ยวชาว

ต่างประเทศ น้ าพรุ้อนโป่งพระบาท จังหวัดเชียงราย 

1.8-2 แบบเรียนภาษาจีนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

1.8-3 แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist Attractions” น าเสนอประวัติและสถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากกิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banduapp.bandu&fbclid=IwAR0 YxwbF7
9RJ4Hxc6n9I1QCfH2CXNDw1H5fa8P2z9Vp4Xdb2Ht0q1SAI 
เผยแพร่ วันท่ี 15 มีนาคม 2564 

1.8-4 “เว็บไซต์ และ QR Code ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมอืง

ล้านนา จังหวัดเชียงราย” 

1.8-5 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่าและนิทานประจ าถิ่น ส าหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษาของหมู่บ้านเมอืง

ชุม อ.เวียงชัยและหมู่บ้านแม่อ้อนอก    อ.พาน จ. เชียงราย 

1.8-6 สื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 

1.8-7 -คู่มือการใช้สื่อการสอน “Syllable and Stress” 

-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Easy Vowel Stick” 

-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Wonderful Sound Card” 

-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Pronunciation Squares” 

-คู่มือการใช้สื่อการสอน “Flash Cards and Wheel of Charts” 

1.8-9 คู่มือการใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกจิการบินค้า 

1.8-10 “ประติมากรรมตกแต่งขนาดเล็ก” เทคนิค เซรามคิ 

1.8-11 นวัตกรรมคู่มือภาษาอังกฤษบ้านศลิปินเชียงราย “บ้านศลิปินเชียงราย (Chiang Rai Artist house 

catalog)” 

1.8-12 แอปพลิเคชันเพ่ือการเรียนรูเ้ครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน ส าหรับผู้เรยีนชาวไทย 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.8-13 แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ  โดยใช้วิธีการสอนแผนผังความคิด ส าหรับนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 6 

1.8-14 แบบบันทึกการมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมของหลักสตูรต่าง ๆ ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 

2563 
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องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 

 

ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 - 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเป็นการให้ความรู้และแนวทางในการ

ด าเนินการงานวิจัยแก่บุคลากรภายในและภายนอก ซึ่งมีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะ

มนุษยศาสตร์ เพื่อประชุมและวางแผนด าเนินงาน (2.1-1-1) 

2) จัดท าคู่มือและระบบกลไก การบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัย (2.1-1-2) โดยคู่มือ

และระบบกลไกลงานวิจัยดังกล่าวประกอบไปด้วย 

- ปฏิทินการด าเนินงานวิจัยประจ าปี 

- ขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ

น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

- ขั้นตอนการรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

- การคุ้มครองสิทธ์ิงานวิจัยและคู่มือจรรยาบรรณนักวิจัย     เป็นต้น 

3) น าคู่มือและระบบกลไก ข้อมูลข่าวและประกาศแหล่งทุนวิจัย

ต่างๆ รวมถึงข้อมูลผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ ลงใน

เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์ (2.1-1-3) คือ 

 

 

(2.1-1-1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 

 

(2.1-1-2) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

(2.1-1-3) เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

http://human.crru.ac.th/human/index.

php/hm/page/portfolio 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

http://human.crru.ac.th/human/index.php/hm/page/port

folio 

อีกทั้งในเว็บไซต์ยังมีการเผยแพร่งานวิจัยที่ทางคณะมนุษยศาสตร์

ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย     ราชภัฏเชียงราย 

นอกจากน้ีทางคณะฯ ได้จัดท าวารสารวิชาการ “วารสารฟ้าเหนือ” ซึ่งเป็น

วารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบบทความวิจัย 

บทความวิชาการ และ      บทวิจารณ์หนังสือ สาขาวิชาภาษาและ

ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณี คติชน วรรณคดีและวรรณกรรม 

ศิลปะ ดนตรี  การแสดง และสาขาวิชาสังคมศาสตร์  สังคมวิทยา 

มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และชาติพันธุ์ศึกษา ของคณาจารย์ใน

คณะฯและของบุคคลภายนอกอีกด้วย ซึ่งอยู่ในลิ้งค์เว็บไซต์ของคณะ

มนุษยศาสตร์ 

จากการด าเนินงานจัดท าระบบสารสนเทศเว็บไซต ์ด้านงานวิจัยและ

งานสร้ า งสรรค์ดั งกล่ าว  ท า ให้ คณาจารย์ และนักศึ กษารวมถึ ง

บุคคลภายนอกได้รับความสะดวกและความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล

ด้านงานวิจัย โดยสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นกลไก

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนกล

ยุทธ์ของคณะฯ  

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้  

2.1 ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย 

หรือศูนย์เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

คณะมนุษยศาสตร์มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ดังต่อไปนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ

ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิจัย ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะฯ 

จัดท าแผนการด าเนินงาน ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย ตลอดจนการ

เผยแพร่งานวิจัย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านการวิจัยของ

คณะฯ (2.1- 2-1) 

2) คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในด้านการ

สืบค้นงานวิจัย ได้แก่ ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านงานวิจัยของคณะ

มนุษยศาสตร์ (2.1-2-2) และฐานข้อมูลสารสนเทศ ด้านการเผยแพร่

 

 

 

 

(2.1-2-1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ด้านการ

บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 

(2.1-2-2) เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยของคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

http://human.crru.ac.th/human/index.

php/hm/page/portfolio 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

งานวิจัยของวารสารฟ้าเหนือ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย (2.1-2-3) 

3) ด าเนินการจัดห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัย และสนับสนุนอุปกรณ์

และเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยแก่คณาจารย์ทุกคน โดยการจัดเครื่อง

คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะเ ช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง  เครื่องพิมพ์

คอมพิวเตอร์ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์กล้องบันทึกภาพและวีดีโอ และ

เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น เพื่อให้การสนับสนุนการท าวิจัยและการให้

ค าปรึกษาข้อมูลด้านงานวิจัย อย่างเพียงพอ (2.1-2-4) 

2.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค ์

คณะมนุษยศาสตร์มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์  ซึ่ งมีหนังสือและ

ผลงานวิจัยที่สามารถอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการ จ านวน 9,000 

เล่ม ซึ่งได้จ าแนกเป็นหมวดหมู่ การจัดระบบห้องสมุด ด้วยการใช้ระบบดิว

อี้(Dewey) (DDC) โดยมีกระบวนการจัดสรรและจัดหาหนังสือตามแผน

งบประมาณของคณะฯ ทุกปีงบประมาณ เพื่อให้มีเพียงพอและมีความ

ทันสมัย เพิ่มความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลให้แก่ผู้มาใช้บริการใน

ห้องสมุดของคณะมนุษยศาสตร์  นอกจากนั้นยังมีคอมพิวเตอร์และ

สัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการสืบค้นข้อมูลเพื่อ

ประกอบ การท างานวิจัยภายในห้องสมุด อีกทั้งยังมีข้อมูลในรูปแบบ

รูปเล่มและระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าได้อย่าง

สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากน้ีในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส โควิด-

19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทางคณะฯ ได้ปรับรูปแบบการส่งข้อมูลระบบ

การยืม-คืนและการสอบถามข้อมูลเอกสารหนังสือ ต ารา งานวิจัย ต่าง ๆ 

โดยผ่านทางออนไลน์เพิ่มเติมอีกด้วย (2.1-2-5) 

2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย ในการ

วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ค านึงถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษา

งานวิจัยโดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1) ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ภายในห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัย

และห้องสมุด เพื่อควบคุมและป้องกันรักษาความปลอดภัย (2.1-2-6) 

(2.1-2-3) เว็บไซต์เผยแพร่งานวิจัยวารสารฟ้า

เหนือ ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 

 

(2.1-2-4) รูปภาพประกอบห้องปฏิบัติการและ

ให้ค าปรึกษาด้านงานวิจัย 

 

(2.1-2-5) รูปภาพประกอบห้องสมุดและ

เว็บไซต์งานวิจัย 

 

(2.1-2-6) รูปภาพประกอบจากกล้องวงจรปิด 

 

(2.1-2-7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแบบ

เข้มข้น 

 

(2.1-2-8) บันทึกข้อตกลง (TOR) โครงการ 

“การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการ

รองรับผู้สูงวัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้า

และการลงทุนในจังหวัดเชียงราย” 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2) จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยไว้บนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเช็คและ

ตรวจสอบข้อมูลได้ ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอาจารย์ทุกท่าน

จะมีระบบความปลอดภัย คือ password ของแต่ละคนในการเข้าใช้งาน

ผ่านหน้าเว็บไซต์ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการรักษาความ

ปลอดภัยในการใช้งาน  

3) มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการและห้องสมุดเพื่ออ านวยความ
สะดวกต่อผู้ใช้บริการ 

2.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคัน ตุกะ  หรือศาสตราจารย์ รับเชิญ  (visiting 
professor) 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ในรอบปีท่ีผ่านมา ดังต่อไปนี้ 

1) จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัยเพื่อเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการแบบเข้มข้น ระหว่างวันท่ี 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ 

โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟรอนต์ อ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย (2.1-2-7) โดยมี ผศ. ดร.รณิดา ปิงเมือง จากมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงรายเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และบุคลากรเข้า

ร่วมการอบรมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งทางคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการจดั

กิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 200,000 บาท โดยวิทยากรได้เสนอแนะแนว

ทางการท าผลงานวิชาการและการท าวิจัยโดยเน้นการท างานวิจัยเชิงพื้นที่ 

และแนวทางการยื่นข้อเสนอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในหรือภายนอก 

จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ งนี้ ได้มีอาจารย์ยื่นข้อ เสนอ

โครงการวิจัยและผ่านการพิจารณาจ านวน 4 โครงการ ดังน้ี 
 

ล าดับ ชื่อผู้วิจัย หัวขอ้วิจัย เงินทุน 
1 อ.เสกสรรค์ พันธ์สืบ   

ดร.สมลักษณ์ เลี้ยงประยูร 
อ.ปทุมวดี  พันธ์สบื 

การพัฒนาบทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่น
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการใช้
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนริมโขง
วิทยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ  
จ.เชียงราย 

43,000 บาท 

2 อ.ปทุมวดี  พันธ์สบื 
ดร.วรรณวิรัตน์ 
ตุงตะเวทย์ 
อ.จงรักษ์ มณีวรรณ ์
อ.จิรปรียา เสนทรัพย ์

การศึกษาและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้
วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติสามภาษา
ของชุมชนชาติพันธ์ุ บ้านสองพ่ีน้อง ต.
ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

42,000บาท 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
3 อ.สมลักษณ์ จันทรมาศ 

อ.วรรณทิวา เชียงตุง 
ดร.อภิญญา จิตมโนวรรณ 
อ.รัตน์ติกุล บัวจันทร ์

การพัฒนาสื่อการเ รียน รู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับครูซึ่งไม่ได้จบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
ผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียน
ริมโขงวิทยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.
เชียงราย 

45,000 บาท 

4 ดร.จุฑารัตน์ จิตร์ปราณ ี
อ.ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
อ.กรรณิการ์ คนัทมาศ 

การพัฒนาต้นแบบนักเล่าเร่ืองท้องถิ่น
แบบพหุภาษาเชิงวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธ์ุ ในอ าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย 

47,000 บาท 

 

2) จัดท าโครงการ “การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการรองรับผู้

สูงวัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดเชียงราย” 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ

พัฒนา ส านักงานจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย 

อ าเภอเชียงแสน และอ าเภอเชียงของ โดยครอบคลุมระยะเวลาการด าเนิน

โครงการ 4 เดือน ระหว่าง มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 (2.1-2-8) 

โดยมี ผศ.องอาจ อินทนิเวศ เป็นประธานโครงการ ซึ่งในการด าเนิน

โครงการครั้งนี้มีคณาจารย์ร่วมด าเนินโครงการจากคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมทั้งสิ้น 18 คน จากโครงการนี้ท าให้

อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความพร้อมในการรองรับชุมชนผู้สูงวัย

นานาชาติตามแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนในจังหวัด เ ชียงราย เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถน าไป

ท าการศึกษาให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการ

รองรับชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างให้จังหวัด

เชียงรายเป็นศูนย์กลางรองรับผู้สูงวัยจากทั่วโลกในการใช้ชีวิตช่วงบั้น

ปลายให้มีความสุขภายใต้การดูแลของชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัด

เชียงรายและเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานโครงการหรืองานวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

จากกิจกรรมของคณะฯ ที่จัดขึ้นนั้นเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้คณาจารย์และบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ได้แนวทางในการท างาน

วิจัยและงานวิชาการ และที่ส าคัญยิ่งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ท างานวิจัยและท าโครงการร่วมกันเพื่อ เสริมการเรียนรู้และเก็บเกี่ยว

ประสบการณ์และต่อยอดการท างานวิจัยในอนาคตต่อไป 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการ

ประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการประชุมจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) (2.1-3-1) โดยมี

งบประมาณส าหรับสนับสนุนด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมสนับสนุนผลิตงานวิจัย จ านวน 100,000 บาทโดย

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้จัดประชุมครั้งที่ 

1/2563 (2.1-3-2) เพื่อช้ีแจงและวางแผนการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย

ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์ หลังจากนั้นก็

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับคณาจารย์และบุคลากรทราบโดยผ่านช่อง

ทางการสื่อสารต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์ จากนั้นคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จัดประชุมครั้งที่ 2/2563 (2.1-3-3) 

เพื่อพิจารณาทุนวิจัยตามกรอบการพิจารณาที่ก าหนดไว้ โดยที่ประชุมมีมติ

เห็นชอบให้การสนับสนุนทุนวิจัยจ านวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท มี

รายละเอียดดังนี ้(2.1-3-4)  
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย หัวขอ้วิจัย 
1. สมประสงค์ แสงอินทร ์ กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างอุดมการณ์

ความเศร้าในข้อความภาพ “ค าคมความรัก” ซึ่ง
เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

2. รัตน์ติกุล บัวจันทร ์ การศึกษาความต้องการการย้ายถิ่นพ านักหลังวัย
เกษียณของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย 

3. เบญจมาภรณ์  สุริยาวงศ ์ การพัฒนาหลังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานพ้ืนบ้าน
ภาษาไทย-จีน ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

4. สุกัญญา ขลบิเงิน การวิเคราะห์พฤติกรรมของเยาวชนวัยรุ่น Gen Z 
ละค รซี รี ส์  Gifted นั ก เ รี ยนพลั งกิ ฟ ต์ โ ดย ใ ช้
เทคโนโลยี QR Code นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมไทย ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

5. บุษราคัม ยอดชะลูด การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเผยแพร่และอนุรักษ์
วัฒนธรรมล้ านนา ส าห รับนักเ รียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

6. อรทัย ขันโท การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสนทนา
ภาษาไทยส าห รับนักศึกษา ต่างชา ติที่ เ รียน
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 

 

 

(2.1-3-1) แผนการด าเนินงาน และแผน

งบประมาณประจ าปี 2564 

 

(2.1-3-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 1/2563 

 

(2.1-3-3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2/2563 

 

( 2 .1 -3 -4)  ประกาศคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย เรื่อง ผลการ

พิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจัย  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
7. วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจั บใจความ

ภาษาจีน ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

8. สุริยา เกษตรสุขถาวร 
วรพล ธูปมงคล 
สมยศ จันทร์บญุ 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งในการ
ยกระดับการให้บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของน้ าพุร้อนโป่ง พระ
บาท จังหวัดเชียงราย 

9. อาภิสรา พลนรัตน์ 
สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  
น่านฟ้า  จันทะพรม 

พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็ก กลุ่มชาติพันธ์ุ
อาข่าในการเล่าเร่ืองภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 

10. มณี จ าปาแพง 
วราภรณ์ ศรีนาราช 

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษ โปรแกรม วิชาภาษาตะ วันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ซึ่งทุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะฯ 

ได้พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัย 

2) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

จ านวน 20,000 บาท ทุนละ 2,000 บาท 

3) กิจกรรมพัฒนาวารสารวิชาการ “วารสารฟ้าเหนือ” จ านวน 

50,000 บาท เพื่อให้เข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI โดย

ในปี  2563 ได้มีการตีพิมพ์ เผยแพร่จ านวน 2 ฉบับ  นอกจากนั้ น

คณะกรรมการด าเนินงานวารสารฟ้าเหนือได้มีการวางแผนใช้ระบบ

ด าเนินงานของวารสารผ่านระบบ ThaiJo2 ในการส่งบทความ ทั้งนี้เพื่อ

เป็นประโยชน์ในการมีวารสารในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและ

งานวิจยัของอาจารย์และนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ

ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ดีเด่น 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผน

ด าเนินงาน และแผนงบประมาณด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ (1 ตุลาคม 

2563 – 30 กันยายน 2564) (2.1.4-1) โดยได้จัดสรรงบประมาณของคณะ

มนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย โดย

แบ่งเป็นทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยเป็นจ านวน 100,000 บาท ทุนละ 

10,000 บาท และทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 20,000 บาท โดยเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่

 

 

 

(2.1-4-1) แผนการด าเนินงาน และแผน

งบประมาณประจ าปี 2564 

 

(2.1-4-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 14 /2563 

วันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่ม 2 

ขึ้นไป หรือเป็นงานสร้างสรรค์จ านวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1) ทุนสนับสนุนด้านงานวิจัย 
ล าดับ ชื่อผู้วิจัย หัวข้อวิจัย 

1. สมประสงค์ แสงอนิทร ์ กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างอุดมการณ์ความ

เศร้าในข้อความภาพ “ค าคมความรัก” ซ่ึงเผยแพร่ทาง

อินเตอร์เน็ต 

2. รัตน์ตกิุล บัวจันทร ์ การศึกษาความต้องการการย้ายถิ่นพ านักหลังวัย

เกษียณของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย 

3. เบญจมาภรณ์  สุริยา

วงศ ์

การพัฒนาหลังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานพื้นบ้าน

ภาษาไทย-จีน ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

4. สุกัญญา ขลิบเงนิ การวิเคราะห์พฤติกรรมของเยาวชนวัยรุ่น Gen Z 

ละครซีรีส์ Gifted นักเรียนพลังกิฟต์โดยใช้เทคโนโลยี 

QR Code นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเพื่อ เ ป็นแนว

ทางการด าเนินชีวิตในสังคมไทย ส าหรับนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

5. บุษราคัม ยอดชะลดู การพัฒนานวัตกรรมเพื่ อ เผยแพร่และอนุรัก ษ์

วัฒนธร รมล้ านนา  ส าหรั บนั ก เ รี ยน ระดั บชั้ น

มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

6. อรทัย ขันโท การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสนทนาภาษาไทย

ส าหรับนักศึกษา ต่างชาติที่เรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่

สองมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

7. วรรณวิรัตน์ ตุงคะเวทย์ การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจั บใจความ

ภาษาจีน ส าหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชา

ภาษาจีน คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย 

8. สุริยา เกษตรสุขถาวร 

วรพล ธูปมงคล 

สมยศ จันทร์บุญ 

การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งในการยกระดับ

การให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยว

ชาวต่างประเทศของน้ าพุร้อนโป่ง พระบาท จังหวัด

เชียงราย 

9. อาภิสรา พลนรัตน์ 

สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  

น่านฟ้า  จันทะพรม 

พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็ก กลุ่มชาติพันธุ์ลา

หู่ในการเล่าเรื่องภาษาไทยในฐานะภาษาที่สอง 

10. มณี จ าปาแพง 

วราภรณ์ ศรนีาราช 

การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอนเขียน

แบบเน้นกระบวนการของนักศึ กษาสาขาวิชา

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ โ ป ร แ ก ร ม วิ ช า ภ า ษ าตะ วั น ตก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2) ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
รายชื่อผู้รับทนุ ประเภท แหล่งเผยแพร ่

1. อาจารย์ ดร.อนนัตา สขุวัฒน ์ บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

2. ผศ.ดร.โอม พฒันโชต ิ บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

3. อาจารย์ไกรสทิธิ์ จามรจันทร์สาขา บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

4. อาจารย์อัลณกิา สายน้ าเย็น บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

5. ผศ.ดร.สหทัยา สิทธวิิเศษ บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

6. อาจารย์รุ่งโรจน ์ต้นประดิษฐ บทความวจิัย วารสารในฐานTCI 2 

7. ผศ.ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ ์ งานสร้างสรรค ์ ได้รับการจดลิขสทิธ ิ

8. ผศ.ดร.ศุภรัตน์ อนิทนิเวศ งานสร้างสรรค ์ ได้รับการจดลิขสทิธ ิ

9. ผศ.ดร.องอาจ อนิทนิเวศ งานสร้างสรรค ์ ได้รับการจดลิขสทิธ ิ

10. ผศ.ดร.โอม พฒันโชต ิ งานสร้างสรรค ์ ได้รับการจดลิขสทิธ ิ

 

นอกจากนั้นทางคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์ได้จัดประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่14/2563  เมื่อวันที่ 23 

ธันวาคม 2563 (2.1-4-2) เรื่องการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรแต่ละ

โปรแกรมวิชาฯ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ที่มีงานวิจัยสร้างสรรค์ชุมชน

และงานวิจัยพัฒนาศาสตร์องค์ความรู้ใหม่ จากผลการคัดเลือกในที่ประชุม

พบว่าไม่มีบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ตัง้ไว้เพื่อรับการเสนอช่ือ

ให้เป็นนักวิจัยดีเด่นในระดับมหาวิทยาลัย 

ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยมีการ

สร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ดีเด่น ประจ าปี 2563 ข้างต้นนั้น ส่งผลให้คณาจารย์ใน

คณะมนุษยศาสตร์ มีแรงบันดาลใจสร้างสรรคผ์ลงานมากขึ้น ซึ่งในป ี2563 

มีผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

จ านวนทั้งสิ้น 46 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ

เอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคือ 

1) สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

สร้างเครือข่ายเก็บรักษาข้อมูลด้านภาษา และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

 

 

 

(2.1-5-1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท า

คลังข้อมูลภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติ

พันธุ์และทดลองเก็บข้อมูล 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ในประเทศไทยในรูปแบบคลังข้อมูลดิจิทัล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก

การที่บุคลากรในคณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการกับสถาบันวิจัยภาษา

และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมา 

(2.1-5-1) 

นอกจากนั้นในปี 2563 คณะยังได้ด าเนินงานกับองค์กรภาครัฐ คือ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา ส านักงานจังหวัดเชียงราย 

เพื่อร่วมกันจัดท าโครงการ “การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการรองรับ

ผู้สูงวัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดเชียงราย” 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ 4 เดือน 

ระหว่าง มีนาคม–กรกฎาคม 2564 เป็นโครงการเกี่ยวกับการศึกษาความ

พร้อมในการรองรับชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติตามแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรกับ

ผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผล

การศึกษาสามารถน าไปท าการศึกษาให้ชุมชนมีความรู้  ความเข้าใจ และ

เตรียมความพร้อมในการรองรับชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย 

เพื่อสร้างให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์กลางรองรับผู้สูงวัยจากท่ัวโลกในการ

ใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายให้มีความสุขภายใต้การดูแลของชุมชนผู้สูงวัย

นานาชาติในจังหวัดเชียงราย (2.1-5-2) 

(2.1-5-2) บันทึกข้อตกลง (TOR) โครงการ 

“การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการ

รองรับผู้สูงวัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้า

และการลงทุนในจังหวัดเชียงราย” 

 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน และ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าระบบกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน 

โดยการจัดท าคู่มือและระบบกลไก การบริหารงานวิจัย (2.1-6-1) ในปี

การศึกษา 2563 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์ ที่

หน่วยงานภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 10 เรื่อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 

 

(2.1-6-1) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร

งานวิจัย  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ท่ี ช่ือผลงานวิจัย 

การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัย 

หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์ 

นโ
ยบ

าย
 

พา
ณ

ิชย
์ 

สา
ธา

รณ
ะ 

วิช
าก

าร
 

1 แนวทางการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารส าหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่ 21 
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

    อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

2 การพัฒนาทักษะการพูดแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอย
ช้าง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

    หมู่บ้านดอยช้าง ต าบล
วาวี  อ า เภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

3 แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและสถานที่
ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย  ชื่ อ “ Ban Du Tourist 
Attractions” 

    ต าบลบ้ าน ดู่  จั งหวั ด
เชียงราย 
 
 

4 เ วป ไซ ต์น า เสนอประวั ติและสถ านที่
ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย  ชื่ อ “ Ban Du Tourist 
Attractions” 

    ต าบลบ้ าน ดู่  จั งหวั ด
เชียงราย 

5 หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book เผยแพร่การ
ท่องเที่ยวบนดอยผาหม ีเชียงราย 

    ด อ ย ผ า ห มี  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

6 เว็บไซต์ และ QR Code ประชาสัมพันธ์ 
ศู นย์ ก า ร เ รี ยนรู้ แพทย์ แผน ไทย  โ ฮ ง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

    ศูนย์การเรียนรู้แพทย์
แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า 
โฮงยาหมอเมืองล้านนา 
จังหวัดเชียงราย 

7 นวัตกรรมแบบเรียนภาษาจีนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 

    โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า
ก่อด า) ต าบลป่าก่อด า 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 

8 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่าและ
นิทานประจ าถ่ิน 

    โรงเรียนบ้านเมืองชุม 
ต าบลเมืองชุม อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย
, โรงเรียนบ้านแม่อ้อน
อก ต าบลแม่อ้อ อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 

9 น วั ต ก ร ร มแล ะ สื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ 

    โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โ ร ง เ รี ยน เทศบาล  8 
อ า เภอเมือง  จั งหวั ด
เชียงราย 

10 การ เฝ้ าระวั งทางวัฒนธรรมเพื่ อกา ร
สร้างสรรค์ เพลงฝึกพื้นฐานส าหรับวง
ดุริยางค์เครื่องลมจากเพลงพื้นเมืองล้านนา 
(บทเพลง : หมู่เฮาจาวเหนือ) 

    กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ 

รวม 10 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางคณะมนุษยศาสตร์ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ใน

คณะผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน โดยมีการบูรณากับโครงการ

พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 จึงท าให้มีงาน

วิชาการ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อ

หน่วยงานภายนอกดังกล่าว คณะจึงได้พิจารณามีการด าเนินงานต่อในปี

ต่อไป 

 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าระบบกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์ของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักศึกษา

ในคณะฯ โดยมีคู่มือและระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ด้านการคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (2.1-7-1) 

คู่มือดังกล่าวมีการอธิบายระบบกลไกและขั้นตอนในการขอการคุ้มครอง

สิทธ์ิของงานวิจัย  

 
           
                                        
                             

                             
                                       
                   
 

ซึ่งมีอาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์ คือ อาจารย์ศุภรัตน์ อินทนิเวศ ได้

ด าเนินการขอจดลิขสิทธิ์ 6 ผลงาน คือ ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ

งานจิตรกรรม มีรายละเอียดดังนี้ 

1) ช่ือผลงาน “ร่มไม้ริมหนองบัว”  

2) ช่ือผลงาน “สวนสักสวนสุขภาพ”  

3) ช่ือผลงาน “ถนนหน้าส านักนวัตกรรม” 

4) ช่ือผลงาน “สวนสมเด็จย่ายามเย็น” 

5) ช่ือผลงาน “เสาหงษ์ในสวนสมเด็จย่า” 

6) ช่ือผลงาน “หนองบัวยามเช้า” 

 

 

(2.1-7-1) คู่มือและระบบกลไก การบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านการคุ้มครอง

สิทธ์ิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

(2.1-7-2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 2/2563 

การตรวจสอบลิขสิทธ์ิเพื่อคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

จัดท าลิขสิทธ์ิงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ของคณะ
มนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

และ ผศ. ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ ได้ด าเนินการจดลิขสิทธิ์ 3 

ผลงาน คือประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงานจิตรกรรม มีรายละเอียด

ดังนี ้

1) ช่ือผลงาน “OLD TOWN”  

2) ช่ือผลงาน “HIGH LAND”  

3) ช่ือผลงาน “HILL TRIBES” 

โดยทั้งหมดเป็นงานสร้างสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งได้

ใช้สิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายที่ก าหนดขึ้นมา โดยได้ยื่นขอแจ้งข้อมูล

ลิขสิทธิ ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา และยังมีอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

ได้น าเสนอบทความในฐาน ข้อมูล TCI กลุ่ม1 และกลุ่ม 2 เพื่อเป็นการ

เผยแพร่ผลงานของตนเอง และยังช่วยคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งจากผลงานที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าคณะ

มนุษย์ฯ ได้มีการใช้ความคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดในการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่2/2563 (2.1-7-

2) เพื่อเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดท าวิจัยของคณาจารย์ให้มี

ความปลอดภัย และสามารถน าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่

ได้ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

4 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์      

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์การประเมิน    

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

     1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

     1.2 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 =  50,000 บาทข้ึนไปต่อคน  

     1.3 กลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 =  25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 

 

 

           2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

 คะแนนที่ได้  = 

 

 
 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 
 5 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  
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แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านการวิจัย (Common Data Set) ช่วงเวลา มิถุนายน 2563 - พฤษภาคม 2564 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/นกัวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
1 ล้านนาสวีท 

 
อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ส านักงานการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) สัญญา
เลขท่ี วช.อว.(อ)(ภอ)/
252/2563 
15 กันยายน 2563 

700,000 
บาท 

(ภายนอก) 

2 ชุดบทเพลงสายน้ าแห่งชีวิต บทเพลงร่วมสมัย
ส าหรับเปียโนทรีโอ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์แม่น้ าโขง 

ธภัฎ สังข์วิจิตร 

 
ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สัญญา
เลขท่ี วช.อว.(อ)(ภอ)/
237/2563 
15 กันยายน 2563 

300,000 
บาท 

(ภายนอก) 

3 นวัตกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาจีนเชิงบูรณาการ
เพื่อเตรียมความพร้อมก าลังคนในศตวรรษที่  21 
รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจั งหวัด
เชียงราย 

สมยศ จันทร์บุญ 
นิรัตน์ ทองขาว 
สุริยา เกษตรสุขถาวร 

ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) สัญญาเลขท่ี 
วช.อว.(อ)(ภอ)
525/2563 
15 กันยายน 2563 

300,000 
บาท 

(ภายนอก) 

4 กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างอุดมการณ์
ความเศร้าในข้อความภาพ “ค าคมความรัก” ซึ่ง
เผยแพร่ทางอนิเตอร์เน็ต 

สมประสงค์ แสงอินทร ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 1/2564 
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

5 การศึกษาความต้องการการย้ายถิ่นพ านักหลังวัย
เกษียณของผู้สูงวัยชาวญี่ปุ่น ในจังหวัดเชียงราย 

รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 2/2564 
15 ธันวาคม 2563 – 
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

6 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นิทานพื้นบ้าน
ภาษาไทย-จีน ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 

เบญจมาภรณ์  สรุิยาวงศ ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 3/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

7 การวิเคราะห์พฤติกรรมของเยาวชนวัยรุ่น Gen Z 
ละครซี รี ส์  Gifted นั ก เ รี ยนพลั งกิฟต์ โดยใ ช้
เทคโนโลยี QR Code นวัตกรรมแบบฝึกทักษะเพื่อ
เป็นแนวทางการด าเนินชีวิตในสังคมไทย ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปีที่ 6 อ.เมือง จ.
เชียงราย 

สุกัญญา ขลิบเงิน คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 4/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/นกัวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
8 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์

วัฒนธรรมล้านนา ส าหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย 

บุษราคัม ยอดชะลูด คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 5/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

9 การพัฒนาหนังสืออิ เล็กทรอนิกส์การสนทนา
ภาษาไทยส าหรับนักศึกษา  ต่ างชาติที่ เ รี ยน
ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อรทัย ขันโท คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 6/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

10 การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาจีน ส าหรับ นักศึกษาช้ันปีท่ี ๒ โปรแกรมวิชา
ภาษาจีน คณะมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

วรรณวริัตน์ ตุงคะเวทย ์ คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 7/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

11 การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพนิ่งในการ
ยกระดับการให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพส าหรับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของน้ าพุร้อนโป่งพระ
บาท จังหวัดเชียงราย 

สุริยา เกษตรสุขถาวร 
วรพล ธูปมงคล 
สมยศ จันทร์บุญ 

คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 8/2564  
15 ธันวาคม 2563 – 
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

12 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
อาข่าในการเล่าเรื่องภาษาไทยในฐานะภาษาท่ีสอง 

อาภิสรา พลนรตัน ์
สุทัศน์  คล้ายสุวรรณ์  
น่านฟ้า  จันทะพรม 

คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 9/2564 
15 ธันวาคม 2563 – 
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

13 การพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้การสอน
เขียนแบบเน้นกระบวนการของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอั งกฤษโปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มณี จ าปาแพง 
วราภรณ์ ศรีนาราช 

คณะมนุษยศาสตร์ 
สัญญาเลขท่ี 10/2564  
15 ธันวาคม 2563 –  
15 สิงหาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

14 การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

สุกัญญา ขลิบเงิน มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303063  
15 กรกฎาคม 2563 –  
15 กรกฎาคม 2564 

30,000 
บาท 

(ภายใน) 

15 การสร้างซึงจากไม้เก่าสู่การพัฒนาคุณภาพเครื่อง
ดนตรีล้านนา 

กัลยาณี สายสุข มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26203027 
15 สิงหาคม 2562 –  
15 สิงหาคม 2563 

42,000 
บาท 

(ภายใน) 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  89 | ห น้ า  
  

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/นกัวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
16 สมรรถนะเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาโครงการ 

Thai immersion Program สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อดิสรณ์ ประทมุถิ่น มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26403035  
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

17 ความต้องการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
สื่อสารของสถานประกอบการธุรกิจสปาและนวด
ไทยในอ าเภอเมือง จงัหวัดเชียงราย 

ชิดชนก เทพบัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303047  
15 กรกฎาคม 2563 – 
15 กรกฎาคม 2564 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

18 การพัฒนาทักษะการเขียนค าไทย โดยใช้แบบฝึก
ทักษะวิชาภาษาไทยส าหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ 
วิชา เอกภาษาและวัฒนธรรมไทย ช้ันปีที่  3 
โปรแกรมวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ปิยมาศ มาวงศ ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B16403004 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

19 การพัฒนาบทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนริมโขงวิทยา ต.ริม
โขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

นายเสกสรรค์ พันธ์สืบ 
สมลักษณ์  เลีย้งประยรู 
ปทุมวดี  พันธ์สืบ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26403012 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

43,000 
บาท 

(ภายใน) 

20 การศึกษาและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม
และธรรมชาติสามภาษาของชุมชนชาติพันธุ์ บ้าน
สองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ  จ.เชียงราย 

ปทุมวดี  พันธ์สืบ 
วรรณวริัตน์  ตุงตะเวทย ์
จงรักษ์  มณีวรรณ ์
จิรปรียา  เสนทรัพย ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26403010 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

42,000 
บาท 

(ภายใน) 

21 การพัฒนาเกมกระดานอาชีพของฉันเพื่อยกระดับ
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ 

ปรียาภา วังมณ ี มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย B16403005 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

10,000 
บาท 

(ภายใน) 

22 การพัฒนาศักยภาพด้านการแปลภาษาไทยเป็น
ภาษาอังกฤษผ่านการด าเนินราย CRRU English 
Broadcast 

กรรณิการ์ คันทมาศ 
ปรียาภา วังมณ ี
จุฑารัตน์ จติร์ปราณ ี

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26403009 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

38,000 
บาท 

(ภายใน) 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/นกัวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
23 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชันเพื่อส่งเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษในงานบริการส าหรับพนักงานโรงแรม
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 

พิมพ์พรรณ เลิศเกษม 
มณี จ าปาแพง 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303007 
27 มกราคม 2563 – 
27 มกราคม 2564 

25,000 
บาท 

(ภายใน) 

24 แม่สลอง: ดนตรีสร้างสรรค์เชิงวิชาการส าหรับวง
แจ๊ส จากแนวคิดความประทับใจในมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย 

องอาจ อินทนิเวศ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B363303002 
15 กรกฎาคม 2563 – 
15 กรกฎาคม 2564 

90,000 
บาท 

(ภายใน) 

25 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับครูซึ่งไม่ได้จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กรณีศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนริมโขงวิทยา 
จังหวัดเชียงราย 

สมลักษณ์ จันทรมาศ 
วรรณทิวา เชียงตุง 
อภิญญา จติมโนวรรณ 
รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26403011 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565  

45,000 
บาท 

(ภายใน) 

26 การศึกษาการรับหน่วยสร้างกริยาเรียงเพื่อพัฒนา
แบบฝึกทักษะการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

อาภิสรา พลนรตัน ์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303048 
15 กรกฎาคม 2563 – 
15 กรกฎาคม 2564 

30,000 
บาท 

(ภายใน) 

27 การพัฒนาต้นแบบนักเล่าเรื่องท้องถิ่นแบบพหุ
ภาษาเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ในอ าเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย 

จุฑารัตน์ จติร์ปราณ ี
ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
กรรณิการ์ คันทมาศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี  
B26403042 
15 กุมภาพันธ์ 2564 – 
15 กุมภาพันธ์ 2565 

47,000 
บาท 

(ภายใน) 

28 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่าน
จับใจความส าคัญส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ตอนปลาย พื้นที่อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

บุษราคัม ยอดชะลูด มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303064  
15 กรกฎาคม 2563 – 
15 กรกฎาคม 2564 

30,000 
บาท 

(ภายใน) 

29 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

อัลณิกา สายน้ าเย็น 
รัตน์ติกลุ บัวจันทร ์
ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ
วริทธ์ิ สร้อยจาตุรนต ์
พรเทพ สุวรรณศักดิ ์
ชิดชนก เทพบัณฑิต 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
TO63001 
3 สิงหาคม 2563 – 
3 สิงหาคม 2564 

50,000 
บาท 

(ภายใน) 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง  ชื่อเจ้าของผลงาน/นกัวิจัย แหล่งทุน จ านวนเงิน 
30 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านเชิง

วิเคราะห์ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
ในอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

อรทัย ขันโท มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303029 
27 มกราคม 2563 – 
27 มกราคม 2564 

40,000 
บาท 

(ภายใน) 

31 การพัฒนาคู่มือทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการใ ช้ภาษาจีน ส าหรั บผู้
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
จังหวัดเชียงราย 

วรรณวริัตน์ ตุงคะเวทย ์
จงรักษ์ มณีวรรณ 
จริปรียา โชควรกร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงราย สญัญาเลขท่ี 
B26303008 
27 มกราคม 2563 – 
27 มกราคม 2564 

38,000 
บาท 

(ภายใน) 

 

ผลการด าเนินงาน    

รายการข้อมูล จ านวนเงิน 

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 730,000.00 บาท 

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 1,300,000.00 บาท 

                  รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 2,030,000.00 บาท 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า (ไม่นับรวมผูล้าศึกษาตอ่) 77 คน 

4. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก

สถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

26,363.64 บาท 

 

การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ

ตามกลุ่มสาขาวิชา) 

การบรรลุเปา้หมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

ผลลัพธ ์

3 
2,030,000 บาท 26,363.64 

บาท 
5 บรรลเุป้าหมาย 

77 คน 

*ไม่นับรวมอาจารย์ที่ศึกษาต่อเต็มเวลา 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

2.2-1 สัญญารับทุนอุดหนุนการท าวิจัย ตามตารางข้อมูลพื้นฐานด้านการวจิัย ตามช่วงเวลาคณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย      

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน :    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็น

คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 

  เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข1 และ ค2 

    1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

      2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

        ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

      3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

       ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดไว้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 

สูตรการค านวณ 

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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ผลการด าเนินงาน    

ระดับคุณภาพ 
ค่า

น้ าหนัก 
จ านวน
ผลงาน 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ    
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
- มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.20 1 0.20 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
- มีการยื่นจดสิทธบิัตร 

0.40 4 1.60 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ
ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 

- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
- มีการจดแจ้งลิขสิทธิ ์

0.60 31 18.60 

- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
- บทความวิจยัหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือตพีิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานขอ้มูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 0 0 

-  บทความวจิัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

- ผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดบัชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบยีน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา

ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแลว้ ได้แก่ 
         - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
       - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
       - ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
       - ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
       - กรณีศึกษา 
       - ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
       - ซอฟตแ์วร ์
       - พจนานกุรม สารานกุรม นามานกุรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกนั 

1.00 2 2.00 

ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 7 1.40 
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80   
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 1 1.00 

รวม   
จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด  77 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพรต่่ออาจารยป์ระจ าคณะทั้งหมด 24.80 
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รายละเอียดข้อมูลผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

1 พัฒนาการทางวากยสัมพันธ์ของเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ในการเล่าเรื่อง
ภาษาไทยในฐานะเป็นภาษาท่ีสอง 

อาภิสรา พลนรตัน ์
สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ ์

หนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (Proceedings) 
ระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ – วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  ครั้ งที่  13 “พลังแห่ง
น วั ต ก ร ร ม ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ ” .  วั น ที่  17 – 18 
กันยายน 2563 (หน้า 23-30)  

17 – 18
กันยายน 
2563 

0.2 

2 Toponymy Of Doi Phamee 
Coffee Shop Names In Chiang 
Rai Province 

Abhisara 
Bolnarattana 
Ananta 
Sooksawat 
Rungroj 
Tonpradit 
Kriasit 
Jamonjansakha 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 
(p.118-124) 

16 January 
2021 

0.4 

3 An Art Appreciation Approach 
on Analyzing Form and 
Content of Malay Culture of 
Symbols in Malaysian Painting 
Year 1980-1990 

Liza Marziana 
Mohammad Noh, 
Nadzri Hj. Mohd 
Sharif, Sharmiza 
Abu Hassan, 
Adam Wahida, 
Ohm 
Pattanachoti 

International Journal of 
Academic Research in Business 
and Social Sciences, 10(7), 553–
558. 

30 July 
2020 

0.4 

4 The Analysis of One Summer's 
Day Composed by Joe Hisaishi 

Thaphad 
Sungwijit 

Proceeding Online The 6th RSU 
International Research 
Conference on Social Science 
and Humanity 2021 (RSUSOC 
2021) Rungsit University, Patum 
Thani, Thailand 
 

15 
พฤษภาคม 

2564 

0.4 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
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5 ผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอน
ภ า ษ า จี น  ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ดนุพงศ์ ชีวินวิไลพร 
ณาตยา สิงห์สตุีน 

การประชุมวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 6 วันที่ 
17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.4 

6 ศึกษาข้อบกพร่อง และวิเคราะห์
ส า เหตุ ข้ อบกพร่ องด้ านการ ใ ช้
พยัญชนะภาษาไทยในการเขียนค า
ภาษาไทยของนักศึกษาจีนจาก
มหาวิทยาลัยครูยวี่ซีนอร์มัล ที่ศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์
สาขา 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 

วารสารพิฆเนศวร์สาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 
2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 
(หน้า 75-85) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

7 THE BACKWASH EFFECT OF 
THE NEW HSK LEVEL 4 TEST ON 
THE TEACHING OF CHINESE BY 
THAI NATIVE CHINESE 
TEACHERS 

KIRATTAYA 
LAOTRAKUNCHAI  
SAHATTAYA 
SITTIVISED 
YUPHARAT 
LAOTRAKUNCHAI  

วารสารวิชาการภาษาและวัฒนธรรม
จีน  ปีที่  7 ฉบับที่  2 กรกฏาคม - 
ธันวาคม 2563 (หน้า 107-122)  
(TCI 2) 

กรกฏาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

8 การพัฒนาประติมากรรมร่วมสมัย 
โดยบูรณาการร่วมระหว่างศิลปะจัด
วาง ดิจิทัลอาร์ต และเทคโนโลยี
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างอัต
ลักษณ์ภูมิทัศน์ของชุมชน 

โอม พัฒนโชติ วารสารมนุษยสังคมปริทัศน์ (มสป.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 22 
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
(หน้า 84-99) (TCI 2) 

กรกฎาคม –
ธันวาคม 
2563 

0.6 

9 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและสาเหตุ
ข้อผิดพลาดในการแปลภาษาจีนบน
ป้ายสาธารณะในจังหวัดเชียงราย 

สหัทยา สิทธิวิเศษ วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ปี
ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 
2564 (หน้า 88-98) (TCI 2) 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 

10 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาจีนโดยใช้แนวคิดห้องเรียน
ก ลั บ ด้ า น ข อ ง นั ก เ รี ย น ช้ั น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง
วิทยา อ าเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 

ฐิตามร ไชยศักดา 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
เสาวลักษณ์ ประไพ
วงศ  

วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
ปริทัศน์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - 
เมษายน 2564 (หน้า 78-87) (TCI 2) 
 
 
 

มกราคม – 
เมษายน 
2564 

0.6 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  96 | ห น้ า  
  

ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

11 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอน MAPS ในวิชา
ภาษาจีนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย 

หยาง ชิวเยี่ยน 
สหัทยา สิทธิวิเศษ 
ทิวาพร อุดมวงษ ์

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ปีท่ี 13 
ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 
(หน้า 195-205) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

12 ปัญหาการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
และกา รปรั บตั วขอ งนั กศึ กษา
แลกเปลี่ยนยังประเทศญี่ปุ่น ของ
นั กศึ กษามหาวิ ทยาลั ย ร าชภัฏ
เชียงราย 

อัลณิกา สายน้ าเย็น วารสารสถาบันเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่น : 
บริหารธรุกิจและภาษา ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 
2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
32-47) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

13 วัจนกรรมในเพลงกล่อมเด็กจังหวัด
เชียงใหม ่

กรชนก นันทกนก วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั ราชภัฏอดุรธานี ปีท่ี 9 
ฉบับท่ี1 เดือน มกราคม- มิถุนายน 
2563 (หน้า 125-148) (TCI 2) 

มกราคม – 
มิถุนายน 
2563 

0.6 

14 หลุนอี่ว์จากราชันย์แห่งภูติ : การ
วิเคราะห์วาทกรรมความเช่่ือทาง
ศีลธรรม ในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นชุด
แปลอังกฤษ 

ซิมมี่ อุปรา 
วารี อ่อนชมจันทร์
สุดารตัน์ พญาพรหม 

วารสารกาสะลองค า มหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย ปีท่ี 14 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 (หน้า 
43-60) (TCI 2) 

กรกฎาคม – 
ธันวาคม 
2563 

0.6 

15 วิวัฒนาการของกีตาร์คลาสสิก และ
แนวทางการจัดการเรียนการสอน
วิ ช า ป ฏิ บั ติ กี ต า ร์ ค ล า ส สิ ก ใ น
ระดับอุดมศึกษา 

องอาจ อินทนิเวศ วารสารศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย 
และงานสร้างสรรค์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 
มกราคม–มิถุนายน 2563 (หน้า 107-
121) (TCI 2) 

มกราคม –
มิถุนายน 
2563 

0.6 

16 Soifah: The Villain who has 
Characteristic Against the Ideal 
in Khun Chang Khun Phaen 

Oratai Khanto 
Bussarakham 
Yodchalood 

Proceedings of the 7th 
Regionnal Conferenceon 
Graduate Research, Sripatum 
University, Khon Kaen Campus, 
Thailand. 16 January 2021 (p. 
238-248) 

16 January 
2021 

0.6 

17 กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตรเ์กาหลี
จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย 

ไกรสิทธ์ิ จามรจันทร์

สาขา 

ศุภธิดา นันตะ๊ภูม ิ

รายงานสืบเนื่ องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราช
ภั ฏ วิ ช า ก า ร ค รั้ ง ที่  6 เ ล่ ม ที่  5 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  17-18 สิ งหาคม 2563 
(หน้า 339-345) 

17–18 
สิงหาคม 
2563 

0.6 
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18 ช่ือผลงาน “ร่มไม้ริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

19 ช่ือผลงาน “สวนสักสวนสุขภาพ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

20 ช่ือผลงาน “ถนนหน้าส านัก
นวัตกรรม” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

21 ช่ือผลงาน “สวนสมเด็จย่ายามเยน็” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

22 ช่ือผลงาน “เสาหงษ์ในสวนสมเด็จ
ย่า” ประเภทงานศิลปกรรม 
ลักษณะงานจติรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

23 ช่ือผลงาน “หนองบัวยามเช้า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

24 ช่ือผลงาน “อนุสาวรียส์มเด็จย่า” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

25 ช่ือผลงาน “นางพญาเสือโคร่ง” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

26 ช่ือผลงาน “พระอาทิตย์ตกที่หนอง
บั ว ”  ป ร ะ เ ภ ท ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 21  
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

27 ช่ือผลงาน “ทางเดินริมหนองบัว” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

ศุภรัตน์ อินทนิเวศ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 21 
กรกฎาคม 2563 

21 
กรกฎาคม 

2563 

0.6 

28 ช่ือผลงาน “OLD TOWN” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลขิสิทธิ ์เมื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 
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29 ช่ือผลงาน “HIGH LAND” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

30 ช่ือผลงาน “HILL TRIBES” ประเภท
ง า น ศิ ล ป ก ร ร ม  ลั ก ษ ณ ะ ง า น
จิตรกรรม 

ยุพาวดี นิศวอนุตร
พันธ ์

มีการจดแจ้งลิขสิทธิเ์มื่อ 5 มิถุนายน 
2563 

5 มิถุนายน 
2563 

0.6 

31 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Pasak Temple”
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

32 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Khun Nam Nang 
Non”  ประ เภทงานศิ ลปกรรม 
ลักษณะงานจิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

33 ช่ื อ ผ ล ง า น  “ Ban Pha mee” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน
จิตรกรรม 

กฤษณพล ทีครูซ มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 29 เมษายน 
2563 

29 เมษายน 
2563 

0.6 

34 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายปูนปั้นวัดป่าสัก 
อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6พฤศจิกายน 
2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

35 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจทิวทัศน์ดอยนางนอน 
จั งหวัด เ ชียงราย  ประ เภทงาน
ศิลปกรรม” ลักษณะประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

36 ช่ือผลงาน “ประติมากรรมจากแรง
บันดาลใจลวดลายชาติพันธุ์ไทลื้อ” 
ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะ
ประติมากรรม 

จักรกริช ฉิมนอก มีการจดแจ้งลิขสิทธิ์เมื่อ 6 
พฤศจิกายน 2563 

6 
พฤศจิกายน 

2563 

0.6 

37 The Art Simple: English as the 
tool to explore art world 

Ohm 
Pattanachoti 
Lonny Levi 
 
 

ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ  

1 มกราคม 
2564 

1.0 
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ที ่ ชื่อผลงานวิจัยเร่ือง ชื่อเจ้าของผลงาน/
นักวิจัย 

แหล่งเผยแพร่(ชื่อการประชุม/ชือ่
วารสารเล่มที่/ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบ

การเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ 

ค่า
น้ าหนัก 

38 ผลงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ใน
ระหว่างช่วงเวลา พ.ศ. 2552-2563 

โอม พัฒนโชติ หนังสือ/ผลงานวิชาการลักษณะอื่นที่
ได้รับการประเมินตามเกณฑ์การขอ
ต า แหน่ ง วิ ช าก าร  ISBN 987-616-
577-263-1 

12 ธันวาคม 
2563 

1.0 

39 นวั ต ก ร รมแบบ เ รี ย นภาษาจี น
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

วรรณวริัตน์ ตุงคะ
เวทย์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

24 
พฤษภาคม 

2564 

0.2 

40 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่า
และนิทานประจ าถิ่น 

บุษราคัม ยอดชะลูด 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

41 นวัตกรรมและสื่อส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

อภิญญา จติ
มโนวรรณ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

42 เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์  ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยา
หมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย 

สมประสงค์ แสง
อินทร์ และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
https://www.nanglaeinfo.org/ 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

43 แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือ“Ban Du 
Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์
https://play.google.com/ Ban Du 
Tourist Attractions 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

44 เวปไซต์น าเสนอประวัติและสถานที่
ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย  ช่ื อ “ Ban Du 
Tourist Attractions” 

ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล 
และคณะ 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์
https://www.ban-du-tourist.com 

15 มีนาคม 
2564 

0.2 

45 หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book 
เผยแพร่การท่องเที่ยวบนดอยผาหมี 
เชียงราย 

อนันตา สุขวัฒน์ 
อาภิสรา พลนรตัน์ 
รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ 
ไกรสิทธิ์ จามรจันทร์สาขา 

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่
สาธารณะผ่านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์
Human.crru.ac.th/e-book%20อา
ข่า@ดอยผาหมี/mobile/index.html 

1 มีนาคม 
2564 

0.2 

46 งานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน 
"Reflection" 

ยุพาวดี  
นิศวอนุตรพันธ ์

ผลงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ใน
ระดับนานาชาติ 3rd International 
Visual Culture Exhibition (IVCE), 

Virtualization Movement, 
Faculty of Fine Art and Designs 
(FSRD), Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Indonesia 

28 October 
2020 – 29 
November  

2020 

1.0 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบตามกลุ่มสาขาวิชา) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
24.80 

77 
 

X 100 32.21 5 บรรลเุป้าหมาย 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

2.3-1 แบบเก็บข้อมูลพื้นฐานแหล่งเผยแพร่งานวิจัย (Common Data Set) ปี พ.ศ. 2563-2564 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน :    

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย         งาน
สร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการค านวณ 
  1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมนิฯ 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนช้ินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ของคณะที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

หมายเหตุ 
1. นับจ านวนชิ้นงานของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในปีท่ีประเมิน 
2. งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน อาจนับคะแนนซ้ าได้ในกรณีต่างชุมชนในปีท่ีรับการประเมิน 

กรณีท่ีมีการน าไปใช้ประโยชน์แต่ละชุมชน ต้องมีหลักฐานการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ส าหรับงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีเคยถูกน าไปใช้ประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการประเมินในปีถัดไปได้ โดยงานวิจัย

ดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดอย่างเป็นรูปธรรม 
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ผลการด าเนินงาน    
รายการข้อมูล จ านวน 

1. จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 10 

2. จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีท่ีประเมินฯ 31 
 

 

รายละเอียดข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน ์
1 แนวทางการพัฒนาคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารส าหรับผู้สูงวัยในศตวรรษที่  21 
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
ได้มีคู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2 การพัฒนาทักษะการพูดแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวของเยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอย
ช้าง ต าบลวาวี อ า เภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

หมู่บ้านดอยช้าง ต าบลวา
วี อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

เยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอยช้าง ต าบลวา
วี อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายได้มี
ทักษะการพูดแนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว เพื่อ
ส่งเริมการท่องเที่ยวในชุมชน 

3 แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติและสถานที่
ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัด
เ ชี ย ง ร า ย  ช่ื อ “ Ban Du Tourist 
Attractions” 

ต า บ ล บ้ า น ดู่  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

ชุมชนต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงรายมีแอป
พลิ เค ชันน า เสนอประวัติ และสถานที่
ท่องเที่ยวในต าบลบ้านดู่ที่ประกอบไปด้วย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ 
ภาษาญี่ ปุ่ น  ให้นั กท่อง เที่ ย วที่ เ ข้ ามา
ท่องเที่ยวในชุมชน 

4 เวปไซต์น าเสนอประวัติและสถานท่ีท่องเที่ยว
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่ือ
“Ban Du Tourist Attractions” 

ต า บ ล บ้ า น ดู่  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

ชุมชนต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงรายมีเวป
ไซต์น าเสนอประวัติและสถานที่ท่องเที่ยว
ในต าบลบ้านดู่ที่ประกอบไปด้วยภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น 
ให้นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน 

5 หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book เผยแพร่การ
ท่องเที่ยวบนดอยผาหมี เชียงราย 

ด อ ย ผ า ห มี  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

ชุมชนดอยผาหมี จังหวัดเชียงราย มีสื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อเผยแพร่และแนะน าให้กับ
นักท่องเที่ยวให้เป็นท่ีรู้จัก 

6 เว็บไซต์ และ QR Code ประชาสัมพันธ์ ศูนย์
การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮง
ยาหมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผน
ไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยา
หมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

ศู นย์ ก า ร เ รี ยนรู้ แพทย์ แผนไทย  โฮ ง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงรายได้รับการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รู้จักแก่ผู้ที่สนใจ 
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ล าดับ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน ์
7 นวัตกรรมแบบเรียนภาษาจีนระดับ ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่า
ก่อด า )  ต าบลป่าก่อด า 
อ า เภอแม่ลาว จั งหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนใช้นวัตกรรมส าหรับการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาภาษาจีนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนเทศบาล 1 
(ป่าก่อด า) ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 

8 นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่องเล่าและนิทาน
ประจ าถิ่น 

โ ร ง เ รี ยนบ้ าน เมื อง ชุม 
ต าบลเมืองชุม อ าเภอเวียง
ชั ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย งร าย , 
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก 
ต าบลแม่อ้อ อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนได้มีสื่อการเรียนการสอนจากเรื่อง
เล่าและนิทานประจ าถิ่น และสามารถ
น าไปใช้เพื่อส่งเสริมทักษะและนิสัยรักการ
อ่านให้กับนักเรียน อีกทั้งยังได้รับความรู้
เกี่ยวกับนิทานประถิ่นอีกด้วย 

9 น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ สื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร อ่ า น
ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 และ
โ ร ง เ รี ย น เ ท ศ บ า ล  8 
อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

โรงเรียนได้ใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อส่งเสริม
การอ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษในส่วน
ของทักษะการอ่านระดับช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 3  

10 กา ร เ ฝ้ า ร ะ วั งท า ง วัฒนธร รม เพื่ อการ
สร้างสรรค์เพลงฝึกพื้นฐานส าหรับวงดุริยางค์
เครื่องลมจากเพลงพื้นเมืองล้านนา (บท
เพลง : หมู่เฮาจาวเหนือ) 

กรมพลศึกษา กรุงเทพฯ กรมพลศึกษาได้น าผลงานไปใช้ในการ
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธ
วาทิต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 26-29 สิงหาคม 
2563  

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 100 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

3 
10 

31 
 

X 100 32.26 5 บรรลเุป้าหมาย 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

2.4-1 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมจากหน่วยงานภายนอก 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์
พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินแผนงานและ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านการบริการ

วิชาการของคณะ (3.1.1-1) และได้มีการลงพื้นที่ส ารวจชุมชนในวันที่ 29 

มีนาคม 2563 (3.1.1-2) เพื่อก าหนดกรอบพื้นที่เป้าหมายในการให้บริการ

วิชาการและเพื่อให้การบริการวิชาการของคณะฯ สอดคล้องตรงความ

ต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา จากผลการส ารวจทางคณะฯ ได้ พื้นที่

เป้าหมายที่มีความต้องการรับบริการวิชาการ ดังนี ้ 

1) โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

2) โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว 

จังหวัดเชียงราย 

3) โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่

สาย จังหวัดเชียงราย 

4) ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทยโฮงฮอมผญ๋า ต าบลนางแล  อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย 

5) โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 

 
 
 
 
3.1.1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
แผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

3.1.1-2 ข้อมูลแบบส ารวจความต้องการรับ

บริการวิชาการของชุมชน 

 

3.1.1-3 ข้อมูลการลงพื้นที่และร่วมประชุม

หารือแนวทางกับทางส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 

แม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

6) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 

และในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการลงพื้นที่ส ารวจเพื่อรับฟังสภาพปัญหาและความ

ต้องการการรับบริการวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 เพื่อหารือแนวทางการแก้ไข

ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ โดยเฉพาะในท้องถิ่นหรือพื้นที่ซึ่งกลุ่ม

ประชากรชาติพันธุ์ต่าง ๆ และเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การและวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 กิจกรรม “จัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้

ด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน” (3.1.1-3) 

นอกจากนี้ทางคณะฯ ได้ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหากับ

ผู้บริหารโรงเรียนและนักการศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 เพื่อต่อยอดงานตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่มอบหมายให้ทางคณะมนุษยศาสตร์ด าเนินโครงการ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้การอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของ

นักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียนในโรงเรียน

เขตพื้นท่ีดังกล่าว 

ทั้งนี้พ้ืนท่ีเป้าหมายที่ทางคณะฯ ได้มีการส ารวจข้างต้นล้วนเป็นพ้ืนที่ที

มีความต้องการรับการบริการวิชาการ โดยทางคณะฯ จะมุ่งเน้นการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อช่วยพัฒนาทั้งครู นักเรียนของ

โรงเรียนในท้องถิ่นที่ด้อยโอกาส โดยท างานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และ

หน่วยงานในพื้นท่ี รวมทั้งมีการน าความรู้ ความเช่ียวชาญของบุคลากรเพื่อ

ช่วยในการพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและ

สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม

ตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนว

พระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้

ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

ทางคณะกรรมการบริการวิชาการได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม

กับกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ 24 กรกฎาคม 2563 (3.1.2-1) 

วาระในการประชุมมีการพัฒนาระบบกลไกและร่วมการจัดท าแผนการ

ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมตัวช้ีวัดความส าเร็จ ประจ าปีการศึกษา

ประจ าปีการศึกษา 2563 (3.1.2-2) รวมถึงการวางแผนโครงการต่าง ๆ ที่

จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายน 63 – มิถุนายน 2564 พร้อมด้วยคู่มือการ

บริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์ (3.1.2-3) เพื่อวางระบบกลไกการ

ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ และเพื่อวางแผน ก าหนดแนวทางในการ

ด าเนินงานในแต่ละด้านของคณะมนุษยศาสตร์ รวมถึงด้านบริการวิชาการ

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนบริการวิชาการประจ าปี 2563 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน

จากคณะมนุษยศาสตร์โดยก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จ ค่าเป้าหมายต่าง ๆ 

ดังนี ้

1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่น านวัตกรรมมาใช้ในการ

ให้บริการ (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ) จ านวน 2 โครงการ คือ  

          1.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 จ านวนทั้งหมด 44 โรงเรียน 

          1.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จ านวน 14 โรงเรียน 

          1.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2-1 รายงานการประชุมกรรมการ บริหาร

คณะมนุษยศาสตร์ 

 

3.1.2-2 แผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

แก่สั งคมตั ว ช้ี วั ดความส า เ ร็ จ  ประจ าปี

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

3.1.2-3 คู่มือการบริหารทางวิชาการ ประจ าปี

ก า ร ศึ ก ษ า  2563  ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

3.1.2-4 แผนงบประมาณปี  2564 คณะ

มนุษยศาสตร์ 

 

3.1.2-5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ (ไม่

น้อยกว่า 3 โครงการ) จ านวน 5 โครงการ คือ  

    2.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 จ านวนทั้งหมด 44 โรงเรียน 

    2.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  

          2.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งท่ี 1 

          2.4) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

          2.5) โครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้งท่ี 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก 

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

3) โครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย

ทั้งในหรือต่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ คือ   

          3.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 

          3.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

4) โครงการที่มีร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริการวิชาการแก่

สังคม (ร้อยละ 80) จ านวน 5 โครงการ  

    4.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 

    4.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ให้กับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

    4.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งที่ 1 

    4.4) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

    4.5) โครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้งท่ี 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก 

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

5) โครงการที่มีรูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 

จ านวน 4 โครงการ 

    5.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2  

    5.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ให้กับโรงเรียนส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัด

เชียงราย เขต 1 และโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาเขตจังหวัดพะเยา เขต 2 

    5.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งท่ี 1 

    5.4) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

การด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้เป็นไปตามที่ทาง

คณะฯ จัดสรรงบประมาณไว้ตามแผนงบประมาณประจ าปี 2564 (3.1.2-4) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (3.1.2-5) ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคม ติดตาม ประเมินผลการ

ด าเนินงานวิชาการแก่สังคม และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคณะ อีกทั้งยัง

เพื่อเป็นการติดตามงาน และวางแผนการด าเนินงานในครั้งต่อไป 

√ 3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนดไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายใน

หรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินโครงการตามแผนการบริการทางวิชาการ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ก าหนดไว้ตามแผนการบริการวิชาการ

ประจ าปี 2563 โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  มี

ทั้งหมด 5 โครงการดังนี ้

1) โครงการจัดท าสื่อเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 

การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 จ านวนทั้งหมด 44 โรงเรียน  

ในช่วงเดือนมิถุนายน ปี2563 ได้มีการหารือรับฟังปัญหา และความ

ต้องการกับผู้บริหารและนักการศึกษานิเทศก์เพื่อสร้างสื่อส าหรับยกระดับ

คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนใน

ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการจัดการ

เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ทางคณะมนุษยศาสตรไ์ด้

จัดท าสื่อดังกล่าวและมีการส่งมอบสื่อนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นในช่วงวันที่ 

15-19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วยโรงเรียน

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายเขต 2 

จ านวน 44 โรงเรียน ดังนี้  

ล าดับ รายชื่อโรงเรียน 
1 โรงเรียนบ้านเมืองน้อย (นิมมานเหมินทานุสรณ์) 
2 โรงเรียนดอยเวียงผาพิทยา 
3 โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง 
4 โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน 
5 โรงเรียนบ้านโป่งนก 
6 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 
7 โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 

 

 

 

3.1.3-1 รายงาน  โครงการจั ดท าสื่ อ เพื่ อ

ยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน 

การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับโรงเรียน สพป . 

เชียงราย 

 

3.1.3-2 รายงานโครงการการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่ น โดยมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่ เลี้ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 : ลดปัญหาการ

อ่านไม่ออก เขียนไม่ ได้ของเด็กไทยและ

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต 

นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ 

 

 

3.1.3-3 รายงานโครงการการบูรณาการการ

เรียนตามหลักสูตรกับการท างานในสถาน

ประกอบการ ชุมชน ครั้งที่ 1 และข้อมูลการ

ท างานร่วมกับสถานประกอบการ ชุมชน 

 

3.1.3-4 รายงานโครงการอบรมค่ายพัฒนา

ทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักเรียน 

โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

8 โรงเรียนแม่ตะละวิทยา 
9 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
10 โรงเรียนชุมชนบ้านกู่ (ป่าเป้าประชานุเคราะห์) 
11 โรงเรียนบ้านสันสล ี
12 โรงเรียนป่าง้ิววิทยา 
13 โรงเรียนบ้านเด่นศาลา 
14 โรงเรียนบ้านโป่งเทว ี
15 โรงเรียนบ้านดงป่าสา้นใหม่เจริญ 
16 โรงเรียนบ้านลังกา 
17 โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา 
18 โรงเรียนบ้านป่าตึง 
19 โรงเรียนบ้านโฮ่ง 
20 โรงเรียนโป่งน้ าร้อนวิทยา 
21 โรงเรียนบ้านขุนสรวย 
22 โรงเรียนบ้านมังกาล่า 
23 โรงเรียนบ้านแสนเจรญิ 
24 โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง 
25 โรงเรียนดอยเวียงวิทยา 
26 โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ 
27 โรงเรียนบ้านหนองผ า 
28 โรงเรียนบ้านใหม่แมย่างมิ้น 
29 โรงเรียนบ้านแมผ่ักแหละ 
30 โรงเรียนเวียงผาวิทยา 
31 โรงเรียนห้วยน้ าขุ่นวิทยา 
32 โรงเรียนบ้านปางกิ่ว (ศุภสิทธ์ิมหาคุณ) 
33 โรงเรียนบ้านวาว ี
34 โรงเรียนบ้านห้วยไคร ้
35 โรงเรียนบ้านห้วยมะแกง 
36 โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทคอ็ก) 
37 โรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพทิยานุกุล) 
38 โรงเรียนบ้านป่าเมี่ยงแม่พริก 
39 โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ 
40 โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง 
41 โรงเรียนโป่งกลางน้ าประชาสรรค ์
42 โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว 

3.1.3-5 รายงานโครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้ง

ที่ 19 
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43 โรงเรียนบ้านแม่ต  า 
44 โรงเรียนบ้านดอยช้าง 

 

2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 

2563 : ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเขียนได้ 

ช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 เพื่อสร้างสื่อส าหรับ

ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของ

นักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรยีนรู้ดา้นการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์

ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมจากสถาบันอ่ืน

ประกอบไปด้วยโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่

จังหวัดเชียงราย 14 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดได้รบัการยกระดบัคุณภาพ

การเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ 

3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างานใน

สถานประกอบการ ชุมชน คร้ังท่ี 1 

การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับ

การพัฒนาการเรียนรู้ซองนักศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 รวมถึงส่งเสริม ให้นักศึกษามี

ทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่าน กระบวน การจัดการเรียน ตาม

หลักสูตรกับ การปฏิบัติงานจริง ดังนั้น คณะมนุษยศาสตร์ จึงจัดโครงการ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาผ่านกิจกรรมส ารวจความต้องการสถาน

ประกอบการและชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายการท างานและกิจกรรมการบูร

ณาการเรียนกับการท างาน (WIL) เพื่อน าข้อมูลความต้องการของสถาน

ประกอบการและชุมชนมาบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนการสอนกับ

การท างานระหว่างหลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์กับสถาน

ประกอบการหรือขุมขน เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและทักษะส าคัญและการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยมี 3 หลักสูตรที่ได้ลงพื้นที่ชุมชนดังต่อไปนี้ 
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ล าดับ รายชื่อหลักสูตร 
รายชื่อชุมชนที่ได้ลงพื้นที่บริการ

วิชาการ 

1 
 

หลักสตูรศลิปศาสตร์  
สาขาภาษาจีน 

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) 
ต าบลป่าก่อด า อ าเภอแมล่าว  
จังหวัดเชียงราย 
2. โรงเรียนอนุบาลแมส่าย (สาย
ศิลปศาสตร์) ต าบลแมส่าย อ าเภอ
แม่สาย จังหวัดเชียงราย 

2 
หลักสตูรศลิปศาสตร์  
สาขาภาษาและ
วัฒนธรรมไทย 

1. ศูนย์การเรยีนรู้แพทย์แผนไทย
โฮงฮอมผญา๋ ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

3 หลักสตูรศลิปศาสตร์  
สาขาภาษาตะวันตก 

1. โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุง่)  
ต าบลนางแล อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

 

4) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริม

โขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันมากที่สุดในโลก และ

ก าลังมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากการรวมตัวเป็นประซาคมอาเซียนนับตั้งแต่ ปี 

พ.ศ. 2558 โดยมีกฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working 

language of ASEAN shall be English” (ภาษาที่ใช้ในการท างานของ

อาเซียน คือภาษาอังกฤษ) ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง

ส าหรับพลเมืองอาเซียน ด้วยเหตุนี้โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก คณะ

มนุษยศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย จึงให้ความส าคัญกับการ

ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเพราะเป็นผู้ที่จะเติบโตและก้าวเข้าสู่ความ

เปลี่ยนแปลงสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กและ

เยาวชนในซนบทห่างไกลที่ด้อยโอกาส ได้จัดให้มีการเข้าค่ายเฉพาะภาค

กลางวันโดยใช้ซื่อว่า “อบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน” ขึ้น ณ โรงเรียนริมโซงวิทยา ต าบลริมโขง อ าเภอเชียงซอง 

จังหวัดเชียงราย ในวันท่ี 4 -5  ธันวาคม 2563 โดยมีการบูรณาการรายวิชา
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ทั้งสองหลักสูตรในโปรแกรมฯ ได้แก่ ENL 1102 การฟังและการพูด 1 (E), 

ENL 1103 การฟังและการพูด 2 (E), ENL 1201 การฟังและการพูด 1 

(ES), ENL 1102 การฟังและการพูด 2 (ES) ซึ่งคณะนักศึกษาในฐานะคณะ

ผู้ด า เนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายได้พยายามถ่ายทอดความรู้ด้ าน

ภาษาอังกฤษที่ได้เรียนมาให้แก่นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาซั้นปีที่  1 ถึง

ระดับมัธยมศึกษาช้ันปีท่ี 3 ของโรงเรียนดังกล่าวในรูปแบบกิจกรรมการเข้า

ค่ายภาคกลางวันที่ผสมผสานระหว่างสาระความรู้และความสนุกสนานผ่าน

เกมส์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยคาดหวัง

ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เยาวชนตามบริบทข้างด้น 

รวมทั้งเป็นการเตรียมตัวของนักเรียนสู่การเรียนรู้ต่อในระดับขั้นต่อโป ทั้งนี้

กิจกรรมตามโครงการดังกล่าวไม่อาจท าให้นัก เรียนสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได้ในเวลาอันสั้น แต่เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียนมี

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิซาภาษาอังกฤษ และเห็นถึงความส าคัญของ

ภาษาอังกฤษในอนาคต ตลอดจนเป็นการสนองพระราซปณิธานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน

ด้านการส่งเสริมการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่กันดารอีกด้วย 

5) โครงการปันน้ าใจให้น้อง คร้ังที่ 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก 

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  

จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะ โดยมีจุดประสงค์เพี่อ

เผยแพร่ศิลปะสู่ชุมชน แบ่งปันความสุข ความสนุกสนาน ผ่านกิจกรรม

นันทนาการและสันทนาการต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมทางศิลปะให้แก่

นักเรียน ให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ ทางด้านศิลปะช่วย

พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ในด้านต่าง ๆ รวมถึงสามารถเผยแพร่ความรู้และ

บริการวิชาการแก่สังคมได้ ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.

เชียงราย 

√ 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการ

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอ

คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

คณะกรรมการบริการวิชาการได้มีการรายงานผลการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ให้กับคณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่ง

 

 

 

3.1.4-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานบริการวิชาการ
แก่สังคม ประจ าปีการศึกษา 2563 
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คณะกรรมการบริการวิชาการได้มีการด าเนินโครงการตามแผนตัวช้ีวัดดังนี้ 

(3.1.4-1) 

1) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่น านวัตกรรมมาใช้ในการ

ให้บริการ (ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ) จ านวน 2 โครงการ คือ 

         1.1) โครงการจัดท าสื่อเพ่ือยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ให้กับโรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 จ านวนทั้งหมด 44 โรงเรียน 

นวัตกรรมที่ได้พัฒนา ดังนี้ 

- หนังสือส่งเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อยกระดับคุณภาพการ

เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจดั

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยประกอบด้วย 

คู่มือครูและแบบฝึกหัด 

1.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 : ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและ

พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ ให้กับ โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงราย 14 โรงเรียน นวัตกรรมที่ได้พัฒนา ดังนี้ 

- หนังสือในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ

พัฒนาท้องถิ่นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง ประจ าปี

งบประมาณ 2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยประกอบด้วย คู่มือ

ครูและแบบฝึกหัด 

1.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน คร้ังท่ี 1 โดยท้ัง 3 หลักสูตรได้มีการพัฒนา

นวัตกรรมขึ้นตามล าดับ ดังนี้  

- หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาจีน คือ แบบเรียนภาษาจีน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นปีท่ี 1 

- หลักสูตรศิลปศาสตร์  สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทย คือ  สื่อ

ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอ

เมืองล้านนาจังหวัดเชียงราย (เว็บไซด์  ป้าย แผ่นพับ) 

- หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาภาษาตะวันตก คือ คู่มือการใช้สื่อ

การสอน “Syllable and  Stress” “Easy Vowel Stick” “Wonderful 

3.1.4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 6 
 
3.1.4-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 
 
3.1.4-4 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

Sound Card” “Pronunciation  Squares” “Flash Cards and Wheel 

of Charts” 

2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนหรือสถานประกอบการ (ไม่

น้อยกว่า 3 โครงการ) จ านวน 5 โครงการ คือ 

    2.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 

    2.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ 

    2.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งที่ 1 

          2.4) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

          2.5) โครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้งท่ี 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก 

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

3) โครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย

ทั้งในหรือต่างประเทศ จ านวน 2 โครงการ คือ 

    3.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 

3.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพ่ีเลี้ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียน

ได้ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4) โครงการที่มีร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริการวิชาการแก่

สังคม (ร้อยละ 80) จ านวน 5 โครงการ  

          4.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 

          4.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียน

ได้  

          4.3) โครงการการบูรณาการการเรียนตามหลักสูตรกับการท างาน

ในสถานประกอบการ ชุมชน ครั้งท่ี 1 

          4.4)  โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

          4.5) โครงการปันน้ าใจให้น้อง ครั้งท่ี 19 ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้ าตก 

ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

ซึ่งทั้ง 5 โครงการข้างต้นมีผู้มาเข้าร่วมครบตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้

ในโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

5) โครงการที่มีรูปแบบการบริการวิชาการแก่สังคมที่หลากหลาย 

จ านวน 3 โครงการ 

    5.1) โครงการจัดท าสื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การ

เขียน การวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ

โรงเรียน สพป . เชียงราย เขต 2 นอกจากเป็นกิจกรรมที่ได้สร้างสื่อ

นวัตกรรมเพื่อพัฒนายกระดับการเรียนรู้ทั้งทักษะด้านการอ่าน การเขียน

และการวิเคราะห์ของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสแล้ว ยังมีการอบรม

การใช้สื่อให้กับครูผู้สอน ในโรงเรียน สพป. เชียงราย เขต 2 รวมทั้งการ

ประเมินติดตามผลการใช้สื่อโดยประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนอีกด้วย สื่อนวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้น คือ คู่มือครู หนังสือเรียนและ

แบบฝึกหัด  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

          5.2) โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

โดยมีมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายเป็นพี่เลีย้ง ประจ าปีงบประมาณ 2563 : 

ลดปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทยและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและทักษะชีวิต นิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออก

เขียนได้ ซึ่งเป็นกิจกรรม โดยบูรณาการให้ครูที่เข้าร่วมโครงการได้มีสื่อ 

นวัตกรรม ในการ พัฒนาเด็ก ๆ ด้านการอ่าน การเขียน และการปลูกฝัง

คุณธรรมจริยธรรมด้วยบริบททางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมขน หรือที่

เรียกว่า “นวัตกรรมการพัฒนาจิตส านึกด้วยจิตส านึกของผู้เรียน” โดยมี

การด าเนินกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ 1) การสร้างสื่อเพื่อพัฒนาทักษะการ

อ่านออกเขียนได้ส าหรับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้ครูได้

พัฒนาแนวคิดการสร้างสื่อและมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

และการเขียนของนักเรียนและลดปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของ

เด็กไทย  2) กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพื่อให้

โรงเรียนได้แนวทางในการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ

นักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามบริบท และครูผู้สอนมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

จิตส านึกด้วยจิตส านึกของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย อีกทั้งนักเรียน

ยังได้มีการตระหนักในด้านคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิต   

          5.3) โครงการอบรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรมให้กับ

นักเรียน โปรแกรมวิชาภาษาตะวันตก ณ โรงเรียนริมโขงวิทยา ต าบลริมโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นอกจากเป็นโครงการทีมีการบูรณาการ

การรายวิชา การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 1 และ การฟังและการพูด

ภาษาอังกฤษ 2 ยังเป็นโครงการที่มีการจัดกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง

แบ่งออกเป็น 8 กิจกรรม เช่น กิจกรรม What’s  about you feeling / 

Ethnic and Culture/Enjoy with Grammar / Giving Direction 

นอกจากการจัดกิจกรรมผ่านเกมส์แล้ว ยังมีกิจกรรม Workshop ที่ให้

นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ เช่น กิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันและกิจกรรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

เป็นต้น 

จากผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีข้างต้น ทางคณะกรรมการ

บริการวิชาการได้น ามารายงานผลในที่ประชุมพร้อมด้วยปัญหาและแนว

ทางการด าเนินงานในครั้งต่อไป ซึ่ งจัดประชุมครั้งที่  6 ในวันที่  12 

พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เชียงราย (3.1.4-2) ซึ่งวิเคราะห์จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

(3.1.4-3) โดยมีการประเมินผลความส าเร็จตามตัวช้ีวัดแผน และโครงการ 

ตามการสรุปผลการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ คณะกรรมการในที่

ประชุมได้รับฟังและร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านบริการ

การ เพื่อเสนอในแผนงบประมาณครั้งต่อไปในแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (3.1.4-4) 

จากการร่วมพิจารณาแนวทางการด าเนินงานด้านบริการวิชาการ ทาง

คณะกรรมการในที่ประชุมได้รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนว

ทางการพัฒนา ปรับปรุงแผนงานและโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป

ตามมติในที่ประชุม (3.1.4-2) 

√ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปี

ต่อไป 

คณะกรรมการบริการวิชาการได้น าผลการประเมินจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ มาเป็นแนวทางการพัฒนา

แผนงานและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคือ ควรด าเนินการให้บริการวิชาการแบบเชิง

พื้นที่  (Area base) ในพื้นที่ เดิมอย่างน้อย  3 ปี เพื่อให้ เห็นผลการ

ด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และมีการวางแผนใช้ และ/หรือ

พัฒนานวัตกรรมให้กับพื้นที่ที่ได้รับการบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้าง

เครือข่ายร่วมกับชุมชนเพื่อให้บริการวิชาการของคณะฯ ที่มากขึ้นต่อไปใน

อนาคต (3.1.5-1) (3.1.5-2) 

 

 

3.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหาร คณะมนุษยศาสตร์  ครั้ งที่  6 (12 

พฤษภาคม 2564 ) 

 

3.1.5-2 แผนปรับปรุงการบริการวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   ผลลัพธ์ 

เกณฑ์การประเมิน :    

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชนท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน    
รายการข้อมูล จ านวน 

1. ชุมชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 6 

2. ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 6 
 

รายละเอียดข้อมูลชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชื่อชมุชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

1. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 1 เวียงชัย 1. โรงเรียนไดส้ื่อส่งเสริมนสิัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่าน

ออกเขียนได ้

2. ครูที่เข้าร่วมโครงการไดร้ับการอบรมความรู้ส าหรับการใช้สื่อ

ส่งเสริมนิสยัรักการอ่านและพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ 

3. ครูมีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 

4. นักเรียนมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน 

2. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 3 แม่ฟ้า

หลวง  

3. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 3 แม่สาย 

4. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 3 เชียง

แสน 

5. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 4 เทิง 

6. ชุมชนในจังหวัดเชียงราย สพป. เชียงราย เขต 2 แม่ลาว 1. ได้สื่อเพื่อยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการ

วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ได้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านการอ่าน

การเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 

(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 20 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ์ 

3 
6 

6 
 

X 100 100 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

3.2-1 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

ตัวบ่งช้ีที่  4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้น

ของสถาบัน 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุม เพื่อก าหนดนโยบาย ทิศทางการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อยอดและ

สร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน มีการวางแผน ระบบ และกลไก 

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมวัฒนธรรม 

จากบุคลากรทุกโปรแกรมในคณะมนุษยศาสตร์ อาทิเช่น ค าสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ในงานประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  ประจ าปี 2563 (4.1-1-1) มีการจัด

ประชุมเพื่อวางแผนการด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทยฯ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 (4.1-1-2) กิจกรรม ประชุมวางแผน 

ระบบ และกลไกในการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม

และงานกิจการนักศึกษา วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 (4.1-1-3) การ

ประชุมบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (4.1-1-4) 

และการประชุมกรรมการบริหารคณะ/ผูบ้ริหารคณะ ประจ าปีการศึกษา 

2563 (4.1-1-5) ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อ

การพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

 

 

 

 

 

4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายท านุ

บ ารุ งศิลปและวัฒนธรรม ในงานประกัน

คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 

2563 

4.1-1-2 ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ พื่ อ ว า ง แ ผ น ก า ร

ด าเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทยฯ ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-1-3 กิจกรรม ประชุมวางแผน ระบบ และ

กลไกในการด าเนินกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและงานกิจการนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-1-4 ก า ร ป ร ะ ชุ ม บุ ค ล า ก ร ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

4.1-1-5 การประชุมกรรมการบริหารคณะ/

ผู้บริหารคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัว

บ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและ

วัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนประจ าปีการศึกษา 2563 (4.1-2-1) รวมทั้งจัดสรร

งบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนส่งเสริมระบบและ

กลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด โดยเน้นให้ทุกฝ่าย ทุกโปรแกรมในคณะมนุษยศาสตร์ได้

รับทราบข้อมูล และด าเนินการตามระบบที่ได้ก าหนดไว้ โดยจัดท า

เอกสาร อาทิเช่น  แผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563 (4.1-2-2) แผนการใช้

งบประมาณ ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 (4.1-2-3) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  (4.1-2-4) 

 

 

 

 

 

4.1-2-1 การประชุมจัดท าแผนด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง

จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการ

ได้ตามแผน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

4.1-2-2 แผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2563 

 

4.1-2-3 แผนการใช้งบประมาณ ฝ่ายท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 

 

4.1-2-4 แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 

2564 (ฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) 

 3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

การเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงน าไปสู่

การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ

และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่ งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน

ศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมอาทิ เช่น 

วิ ช า ร า ไทย  (Z06023221 Thai Dances)  เ ป็ น ร ายวิ ชาสอน

นักศกึษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย วิชาเอกบังคับ ทาง

โปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดรายวิชานี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษา

ต่างชาติได้เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมไทยในรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ขับ

ร้องเพลงร าวงมาตรฐาน และการแสดงฟ้อนร าสี่ภาค แบบประยุกต์

 

 

 

 

4 . 1 - 3 - 1  วิ ช า ร า ไ ทย  (Z06023221 Thai 

Dances)  

 

4.1-3-2 กิจกรรม การอบรมพัฒนานักศึกษาให้

มีความพร้อมและการจัดแสดงผลงานทาง

ทัศนศิลป์ โปรแกมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

4.1-3-3 กิจกรรม อบรมพัฒนานักศึกษาให้

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชา
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รูปแบบการเรียนการสอน เช่น ท่าร า ท านองเพลง การแต่งกาย ให้

เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

ประยุกต์ท่าร าประจ าชาติ มาใช้กับท่าร าของไทยได้บ้าง ด้วยรายวิชา ร า

ไทย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจ าชาติโดยได้เรียนรู้

จาก “ช่ือท่าร า” และ “ความหมายของเนื้อเพลง” ที่สอดแทรก สะท้อน

ถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยตั้งแต่อดีตกาล จึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติที่

เลือกเรียนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง 
ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีการ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดยอาจารย์ผู้สอนได้ใช้โปรแกรม 

Ding Talk และให้นักศึกษาอัพโหลดงานลงในระบบ แบบคลิปวีดีโอ 

และอาจารย์ผู้สอนได้อัพโหลดลงยูทูป เพื่อท าให้การเผยแพร่ (online) 

ได้ทั่วโลก (4.1-3-1) 

กิจกรรม การอบรมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและการจัด

แสดงผลงานทางทัศนศิลป์ โปรแกมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นในการ

อบรมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมและการแสดงผลงานทาง

ทัศนศิลป์ใน ด าเนินกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

โดยมีวิทยากรที่ เป็นศิลปินที่มี ช่ือเสียงในระดับประเทศและเป็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสดงผลงานทางทัศนศิลป์ถ่ายทอดและให้ความรู้

ตลอดระยะเวลาการอบรม ทั้งนี้ ได้มีการฝึกการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ในศิลปวัฒนธรรม การน าเสนอจัดแสดงผลงาน การเตรียมผลงานให้มี

ความพร้อมในการน าผลงานไปจัดแสดงนิทรรศการ การปรับและ

ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนต่อไป (4.1-

3-2) 

กิจกรรม อบรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์) โปรแกรม

วิชาศิลปกรรมศาสตร์ มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานทางดนตรี โดยกิจกรรมมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้าง

ในเรื่องขั้นตอนและกระบวนการส าคัญต่างๆ ของการแต่งท านองดนตรี 

และเนื้อร้อง รวมถึงการได้รับฟังแนวคิดต่างๆ จากวิทยากรผู้ที่มี

ประสบการณ์ในสายอาชีพด้านดนตรีโดยตรง เป็นการเปิดโลกทัศน์ และ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาในการน าไปศึกษาตอ่ยอด การสืบสาน

ในศิ ลปวัฒนธรรมทางด้ านดนตรี  ก ารปรั บและประยุ กต์ ใ ช้

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศิลป์ ) 

โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

4.1-3-4 งานวิจัย เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : 

แรงบันดาลใจจากรูปแบบทุนทางวัฒนธรรมใน

จังหวัดเชียงราย 
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ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี และน าความรู้ไปประกอบอาชีพดนตรีต่อไป

ในอนาคต (4.1-3-3) 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้าน

ศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความ

เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม อาทิ 

เช่น งานวิจัยเรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : แรงบันดาลใจจากรูปแบบทุน

ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย งานวิจัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจาร์ ดร. 

ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ และคณะ โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 

แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ศึกษาความส าคัญของรูปแบบทุนทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม ทุน

ทางธรรมชาติ และทุนทางชาติพันธ์ุ) ในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสรรค์

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงานทัศนศิลป์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์

(จิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพพิมพ์) โดยใช้แรงบันดาลใจจากทุน

ทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย และเพื่อจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

จากผลงานทัศนศิลป์ก่อนน า เข้ าสู่การ ออกแบบผลิตภัณฑ์  ใน

กระบวนการวิจัยมีการศึกษา หาข้อมูลในแต่ละทุนทางวัฒนธรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เช่ียวชาญในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ เช่น ศูนย์เซรามิก ศูนย์สิ่งทอ ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

สามารถสร้างความเข้าใจในรูปแบบ (ต้นแบบ) งานที่คิดค้นขึ้นมาจาก

ข้อมูลที่ศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย มีการปรับ

และประยุกต์ใช้ศิลปกรรมในด้านการออกแบบงานเซรามิก งานปั้น งาน

สิ่งทอ และงานพิมพ์ ออกมาเป็นผลงาน เช่น กระเป๋าผ้าแบบถือ 

กระเป๋าผ้าแบบสะพาย ชุดถ้วยชา ชุดถ้วยกาแฟ ผ้าพันคอ โดยผลงาน

ทั้งหมดใช้ลวดลายและการออกแบบที่ได้ศึกษามาเป็นต้นแบบในการ

จัดท า ผลงานทั้งหมดได้จดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีผู้ที่สนใจใช้

ประโยชน์จากผลงาน และมีการเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากผลงานที่

ได้ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง (4.1-3-4) 
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 4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมิน

ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

คณะมนุษยศาสตร์  มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการ

ด า เนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่ง ช้ีของแผนด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อ

ผู้บริหารคณะอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาสของการด าเนินกิจกรรม 

อาทิเช่น  กิจกรรม การประชุมติดตามการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2563 (4.1-4-1) การประชุมฝ่ายท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1-3/2563 (4.1-4-2) และ

กิจกรรม ประชุมติดตามการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น วันท่ี 28 พฤษภาคม 2564 (4.1-

4-3) 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม

และความเป็นไทย อาทิเช่น แผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2563  (4.1-4-4) เอกสาร

ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (4.1-4-5) และมีการประชุม

ก ากับติดตาม และประชุมเพื่อรายงานผลต่อกรรมการบริหารคณะ

มนุษยศาสตร์/ผู้บริหารคณะเป็นระยะ  (4.1-4-6) 

 

 

 

 

 

4.1-4-1 กิจกรรม การประชุมติดตามการ

ด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม พ.ศ. 2563 

 

4.1-4-2 การประชุมฝ่ายท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจ าภาคเรียนที่ 1-3/2563  

 

4 .1 -4 -3  กิ จกรรม  ประ ชุมติ ดตามการ

ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์ ป ร ะ เ พณี

ศิ ลปวัฒนธรรม  และภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น 

ประจ าปีการศึกษา 2563  

 

 4.1-4-4 แผนการส่งเสริมสนับสนุนการจัด

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี

การศึกษา 2563 

 

4.1-4-5 เอกสารประประเมินความส าเร็จตาม

ตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

4.1-4-6 การประชุมกรรมการบริหารคณะ

มนุ ษยศาสตร์ /ผู้ บ ริ ห า รคณะ  ประจ า ปี

การศึกษา 2563 
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 5 .  น าผลการประ เมิ น ไปป รับป รุ งแผนห รือกิ จ ก ร รม ด้ าน

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิ ลปะและวัฒนธรรม  โดยน า เ สนอที่ ป ระ ชุมฝ่ ายท านุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรม มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม

ประชุม ผ่านมติเห็นชอบ เพื่อน าผลการประเมินไปปรบัปรุงแผนดา้นการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย การบูรณาการงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา (4.1-5-1) อาทิเช่น วิชา ร าไทย (Z06023221 Thai Dances)  

เป็นรายวิชาสอนนักศึกษาต่างชาติ หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย 

วิชาเอกบังคับ ทางโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทยจัดรายวิชานี้ขึ้น

เพื่อให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรมไทยในรูปแบบการ

แสดงนาฏศิลป์ ขับร้องเพลงร าวงมาตรฐาน และการแสดงฟ้อนร าสี่ภาค 

แบบประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอน เช่น ท่าร า ท านองเพลง การ

แต่งกาย ให้เหมาะสมกับนักศึกษาต่างชาติ โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

ในการประยุกต์ท่าร าประจ าชาติ มาใช้กับท่าร าของไทยได้บ้าง ด้วย

รายวิชา ร าไทย เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทยประจ าชาติ

โดยได้เรียนรู้จาก “ช่ือท่าร า” และ “ความหมายของเนื้อเพลง” ที่

สอดแทรก สะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นไทยตั้งแต่อดีตกาล จึงเป็นที่นิยม

ของชาวต่างชาติที่เลือกเรียนภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง         
       ทางหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย ได้บรรจุรายวิชานี้ไว้เป็น

รายวิชาเอกบังคับโดยเฉพาะ จึงได้ด าเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมตามการ

ประเมินผลหลังการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเริ่มจาก ปี 2560-2563 การ

จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์โดย

อาจารย์ผู้สอนได้ใช้โปรแกรม Ding Talk และให้นักศึกษาอัพโหลดงาน

ลงในระบบ แบบคลิปวีดีโอ และอาจารย์ผู้สอนได้อัพโหลดลงยูทูป เพื่อ

ท าให้การเผยแพร่ (online) ได้ทั่วโลก โดยมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา

ในด้านการเรียนการสอน ดังนี้ 

1) ควรมีการสรุปข้อมูลในการเรียนการสอนและจัดท าเป็นวีดีโอ

สั้นๆ หรือสื่อเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อฝึกฝนท่าร า การร านอกเวลาเรียนได้  

 

 

4.1-5-1 การประชุมเพื่อน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผน และกิจกรรมด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม (ยกตัวอย่างวิชาร าไทย 

ร าไทย (Z06023221 Thai Dances)  

 

4.1-5-2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษา

ช า วต่ า ง ช า ติ  บุ ค ล า ก ร  ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์ (ประดิษฐ์กระทงเล็ก เนื่องใน

ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2563) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2) ควรรวบรวมเพลงที่ใช้ในการฟ้อนร า ในท่าต่างๆ เพื่อให้

นักศึกษาเปิดและท าความเข้าใจในเพลง และสามารถสืบค้นได้จากสื่อ

ออนไลน์ต่างๆ 

ซึ่งผู้สอนได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน าไปปรับปรุง พัฒนา

แผนการเรียนน กระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และ

กิจกรรมด้านศิลปและวัฒนธรรมไทยในครั้งต่อไป 

ในส่วนกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์ ได้น าผลการประเมินผล

ความส าเร็จจาก กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม

ของนักศึ กษา นักศึ กษาชาวต่ างชาติ  บุ คลากร  ศิษย์ เก่ าคณะ

มนุษยศาสตร์  วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 (ประดิษฐ์กระทงเล็ก เนื่องใน

ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2563) ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) คณะฯ ได้น าข้อเสนอแนะจาก

ปีการศึกษา 2562 มาปรับปรุง (4.1-5-2)  อาทิเช่น 

1) ควรมีภาพตัวอย่างกระทงเล็ก ในแต่ละส่วนของตัวกระทง เพื่อ

ประกอบการประดิษฐิ์ในแต่ละขั้นตอนให้แต่ละกลุ่มศึกษา 

2) เพิ่มจ านวนทีมนักศึกษาภาษาไทย นักศึกษาสโมสร อาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ อธิบาย และสาธิตการประดิษฐ์กระทง

เล็ก ร่วมกับท่านวิทยากรในวันจัดกิจกรรม 

3) เพิ่มจ านวนกรรไกรในการตัดใบตองให้มากขึ้นและจัดซื้อ

อุปกรณ์ใหม้ีจ านวนท่ัวถึง เพียงพอต่อการใช้งานของแต่ละคน 

4) น าข้อมูลเรื่องการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุในการ
ประดิษฐ์กระทงเล็กให้มีการเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 - 2563 และเพียงพอต่อท ากระทงเล็กของผู้เข้าร่วมงานในครั้ง
ต่อไป 

นอกจากน้ี แล้วคณะฯ ได้รวบรวมข้อเสนอแนะ ข้อควรปรับปรุงใน
การท ากระทงเล็กในประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ปีการศึกษา 2563 เพื่อ
เป็นข้อเสนอแนะการจัดท าแผน กิจกรรม และแนวทางในการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในปีต่อไป 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งช้ีที่  5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ มีการด าเนินการ 2 ข้อ มีการด าเนินการ 3 ข้อ มีการด าเนินการ 4 ข้อ มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างาน 

คณะมนุษยศาสตร์  มีระบบและกลไกในการจัดท าแผน ดังนี้
คณะกรรมการบริหารคณะฯ ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางในการจัดท า
หลักสูตรที่บูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (5.1-1-1) และ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่สังกัด คณะมนุษยศาสตร์  ได้มีการจัด
รายวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน(Work 
Integrated Learning: WIL) ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติจริงภายหลัง
ส าเร็จการเรียนทฤษฎี (Post-Course Internship) ได้แก่  รายวิชา                    
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยการประชุมได้ก าหนดระบบและกลไกใน
การจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (5.1-1-2) อีกทั้ง
ก าหนดให้แต่ละหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ จัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละหลักสูตร  
คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.1-1-3) รวมทั้งมีการจัด
งบประมาณเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการท างาน (Work Integrate Learning: WIL) ให้แก่หลักสูตร
ทุกหลักสูตรที่สังกัดในคณะมนุษย์ (5.1-1-4) 

 

 

5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ  
บริหารคณะ 
 
5.1-1-2 แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ท างานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

5.1-1-3 แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ท างานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ละ

หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

5.1-1-4 แผนการใช้งบประมาณของโปรแกรม/  

สาขาที่ ได้ รับในปี งบประมาณ 2564 คณะ

มนุษยศาสตร์ 

 2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานตามที่ก าหนด 

คณะมอบหมายให้ประธานโปรแกรมวิชาทุกโปรแกรม เป็นผู้ก ากับ 

ติดตามให้ทุกหลักสูตรด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ และติดตามผล

จากการปฐมนิเทศ การนิเทศ และการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากหลกัสตูร 

อาจารย์นิเทศท าการนิเทศนักศึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง โดยมีการ

 

 

5.1-2-1 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แต่ละหลักสูตร 

 

5.1-2-2 สรุปผลการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทราบปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ กับพี่เลี้ยงจาก

สถานประกอบการ หลักสูตรท ารายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

(5.1-2-1) และแต่ละหลักสูตรมีการด าเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ

บัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน (Work 

Integrate Learning: WIL) มีการด าเนินเพื่อให้ประธานโปรแกรมวิชาฯ 

ทราบ (5.1-2-2)  น าผลการด าเนินงานรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

คณะทราบ (5.1-2-3)   

สมรรถนะบัณฑิตโดยการบูรณาการการเรียนการ

สอนกับการท างาน (Work Integrate Learning: 

WIL) ทุกหลักสูตร 

5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ  

บริหารคณะ 

 

 3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเ ร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 

คณะได้มอบหมายให้ประธานโปรแกรมวิชาก ากับ ติดตามให้

หลักสูตรประเมินความส าเร็จ (5.1-3-1) ตามวัตถุประสงค์ของแผนที่

ก าหนด โดยวัตถุประสงค์ของแผนฯ มีดังน้ี 

1) เพื่อให้หลักสูตรมีแนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการท างาน 

2) เพื่อให้นักศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามแผนการ

เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน โดยมีตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ ดังนี ้

1) ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การท างาน 

2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ ได้ผลการ

เรียนผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร 

3) ระดับความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ท างาน อยู่ในระดับ 3.51 

คณะได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างานในการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ผลการด าเนินงาน พบว่า 

1) ทุกหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การท างาน 

2) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์ ได้ผลการ

เรียนผ่านอย่างน้อยร้อยละ 80 ในแต่ละหลักสูตร 

3) ระดับความพึงพอใจต่อแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ

ท างาน อยู่ในระดับ 4.51 (5.1-3-2) 

 

 

5.1-3-1 รายงานผลการประเมินความส าเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ของแผนการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการท างาน 

 

5.1-3-2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ

การท างาน  

 

5.1-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
หลังจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเสร็จสิ้นลง คณะ

ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (5.1-3-3) เพื่อสรุปผลและน าผล

จากการประเมินไปปรับปรุงแผนฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป 

 4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

คณะได้ประชุมเพื่อน าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 
2563 มาปรับปรุงแผนฯ โดยมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะที่ส าคัญ ด้ง
นี้ คือ 

- การจัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพควรขยายเวลาให้มากขึ้นจาก 15 เป็น 30 วัน 
เนื่องจากนักศึกษามีความต้องการฝึกหลากหลายแห่งและกระจายพื้นท่ี
การฝึกประสบการณ์ฯท าให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 

- การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพควรจัดให้เร็วขึ้นเนื่องจาก
นักศึกษาบางส่วนได้งานท าระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

- การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ควรเป็นรูปแบบออนไลน์เนื่อ งจาก
สถานการณโ์รคระบาดโควิด 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ
มนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะฯ จึงได้น าผลการประเมินฯและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุง แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2564 (5.1-4-1) 

 
 
5.1-4-1 แผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

 5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน 

จากการที่คณะฯ ได้มีการก าหนดแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน ประจ าปีการศึกษา 2563 ท าให้ทุกหลักสูตรมีแนวปฏิบัติ
ที่ดี พร้อมทั้งด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ส่งผลให้ภายหลังสิ้นสุดการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาได้รับผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
อยู่ในระดับดี – ดีมาก และนักศึกษาบางส่วนได้รับเลือกเป็นพนักงาน
ของสถานประกอบการที่นักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ (5.1-5-1) 

 
 
5.1-5-1 รายงานผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

แต่ละหลักสูตร 

 
 
 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

3 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 -6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับ

วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 

รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนา 

ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบ

เวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ

เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

1) คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ (5.2.1-1) เพื่อด าเนินการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ ระยะ 5ปี (พ.ศ. 2560-

2564)  ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 (5.2.1-2) โดยคณะฯ ได้มี

การวิเคราะห์ SWOT สภาพปัจจุบัน ปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน และน าไป

ผนวกกับยุทธศาสตร์แนวคิดและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยใน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 (5.2.1-3) และน า

ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ และได้มีการน าเสนอ

เข้าสู่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และประกาศเป็นแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

2) คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะ

มนุษยศาสตร์ซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2564  

(5.2.1-4) ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการวิเคราะห์ SWOT และสอดคล้องกับ

แนวคิดทิศทางของแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาของมหาวิทยาลัย โดย

แผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์ครอบคลุมพันธกิจด้านการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

5.2.1-1 กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์แผนการ

พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ 

 

5.2.1-2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 

2561 

 

5.2.1-3 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั

ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 

5 . 2 . 1 - 4  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ 2564 

 

5 .2 -1 -5  แผนกลยุ ทธ์ ทา งการ เ งิ นคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ

บริหารจัดการองค์กร โดยแผนกลยุทธ์มีสาระส าคัญดังนี้  

1. กลยุทธ์สร้างเสริมความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

2. กลยุทธบ์ริการวิชาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. กลยุทธ์พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและ

ประเทศ 
4. กลยุทธพ์ัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของบุคลากร

สู่ความเป็นมืออาชีพ 
5. กลยุทธท์ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. กลยุทธก์ารบริหารจัดการองค์กร 

เมื่ อ ได้ ผ่ านความ เห็นชอบของ คณะกรรมการบริห ารคณะ
มนุษยศาสตร์แล้ว  คณะฯ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาคณะ
มนุษยศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สู่ผู้บริหารคณะ ประธาน
โปรแกรมวิชา และคณาจารย์ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ตามเป้าหมายการพัฒนาคณะและตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อน าไปถ่ายทอดต่อยังบุคลากรใน
โปรแกรมวิชา 

คณะมนุษยศาสตร์ จึงได้น าแผนยุทธศาสตร์ฉบับทบทวนและปรับปรงุ
ดังกล่าว มาจัดท าแผนกลยุทธ์คณะ (5.2.1-2) ที่ผ่านกระบวนการซึ่งได้
ด าเนินการวิเคราะห์เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และถ่ายทอดลงสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (5.2.1-5) ที่
กรรมการได้วิเคราะห์แหล่งที่ได้มาของเงิน และน าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์
เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในการแปลงแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น
ด าเนินการโดยการทบทวนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะโดยที่ประชุมคณะ
ผู้บริหารคณะ ประธานโปรแกรมวิชา หัวหน้าส านักงาน และเจ้าหน้าที่
ด้านการเงินและงบประมาณของคณะโดยมีการทบทวนแหล่งที่มาของ
งบประมาณในคณะและแนวทางการจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมา  
ส าหรับการจัดสรรเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 คณะฯ ได้
ด าเนินการจัดสรรเงินลงสู่หลักสตูรตา่ง ๆ ตามแผนการจัดกิจกรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  รายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1-4) โดยมีจ าแนกกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ให้ครบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และมีการก าหนด

5.2-1-6 รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนไว้ โดยอาศัยเป้าหมาย
การประกันคุณภาพของคณะเป็นหลัก ผู้บริหารคณะและประธาน
โปรแกรมวิชามีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณา 

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ โดยจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระบบการบริหาร
แผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (5.2-1-6) พบว่าผลการด าเนินงานทุกไตรมาส  
ของกลยุทธ์  7 ด้านบรรลุตัว ช้ีวัดมากกว่า 80 % และน าเสนอต่อ
มหาวิทยาลัย โดยจัดท าเป็นรายงานการประเมนิผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ เ ชียงรายประจ าปี การศึกษา 2564 เพื่ อพิจารณาและขอรับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะมนุษยศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ต่อไป 

√ 2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อ

หน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ 

บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความ

คุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิต

บัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

1) คณะคณะมนุษยศาสตร์ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายของคณะมนุษยศาสตร์ (5.2.2-1) 

เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยของคณะมนุษยศาสตร์ 

(5.2.2-2) โดยคิดค่าใช้จ่ายทางตรง (คณะ) และค่าใช้จ่ายทางอ้อม 

(ส่วนกลาง) จากเอกสารค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 

และจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร ท าให้พบว่าหลักสูตรต้อง

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อให้

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และนอกจากนั้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ก็มีความจ าเป็นเพื่อเน้น

ให้นักศึกษามีทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ มีคุณภาพตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต และนอกจากนั้นในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ควร

เน้นให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งการ

ให้โอกาสนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการท างานจริงในสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

5.2.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่ายของคณะ

คณะมนุษยศาสตร์ 

  

5.2.2-2 เอกสารบันทึกรายงานผลการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่ายตามแผนงบประมาณรายจ่าย 

 

5.2.2-3 เอกสารการจัดสรรงบประมาณประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5.2.2-4 เอกสารแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

คณะคณะมนุษยศาสตร์ มีการประชุมผู้บริหารคณะฯ (5.2.2-3) เพื่อ

วางแผนการจัดสรรงบประมาณลงสู่หลักสูตร ให้คุ้มค่าต้นทุนต่อหน่วย 

เพื่อน าไปจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร รวมถึงจัดสรรเงิน

งบประมาณพัฒนาบุคลากรในการไปอบรม สัมมนา ทุกหลักสูตร 10,000 

บาท/คน และจัดอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ อีก

ทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้ เข้าร่วมประชุมอบรม

ด้านการจัดท าผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ระดับชาติและระดับนานาชาติ จ านวน 100,000 บาท เป็นโครงการที่

ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของคณะ (5.2.2-4) ซึง่ผู้บริหารสามารถใช้ผล

การวิเคราะห์มาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการเงิน

งบประมาณได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งมองเห็นแนวโน้มของการบริหารของ

หลักสูตรอื่นๆ อีกด้วย และเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ตอ่ผู้บริหารคณะ

คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยผลจากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตรในปีการศึกษา 

2563 ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิตและโอกาส

ทางการแข่งขันแต่ละด้าน ดังนี้ 

1) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

จากการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยหลักสูตร ท าให้พบว่าหลักสูตรต้อง

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิตบัณฑิต เพื่อให้

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

และนอกจากนั้นกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่างๆ ก็มีความจ าเป็นเพื่อเน้น

ให้นักศึกษามีทักษะ สามารถคิดวิเคราะห์ได้ มีคุณภาพตามความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต และนอกจากนั้นในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ควร

เน้นให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต  รวมทั้งการ

ให้โอกาสนักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติทักษะการท างานจริงในสถาน

ประกอบการ 

2) ด้านโอกาสการแข่งขัน 

คณะมนุษยศาสตร์ มีโอกาสในการแข่งขันสูง เนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะเฉพาะด้านภาษาให้มีความ

เชี่ยวชาญ ซึ่งท่ีจบจากคณะมนุษยศาสตร์เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

จากการสมัครเข้าศึกษาต่อจ านวนนักศึกษาที่มีความประสงค์ศึกษาต่อใน

คณะมนุษยศาสตร์มีจ านวนมากกว่าคณะฯ อื่นในมหาวิทยาลัยและจาก
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของแต่ละหลักสูตรในคณะ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

เมื่อเปรียบเทียบกับหลักสูตรเดียวกันในสถาบันการศึกษาอื่น ยกตัวอย่าง

เช่น การเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน ของหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่

ฟ้าหลวง ดังนี ้

คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย   

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม ่

มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

11,500 บาทต่อภาค
เรียน (ครอบคลุมการ
ไ ป แ ล ก เ ป ลี่ ย น ที่
ประเทศจีน 1 ภาค
เรียน) 

15,000 บาทต่อภาค
เรียน 

25,000 บาท ต่อภาค
เรียน 

 

 

√ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์

และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ

ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะมนุษยศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 (5.2.3-1) โดยมี

คณบดีเป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการจากโปรแกรม และมีการ

จัดท าระบบบริหารความเสี่ยงของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อใช้ในการบริหาร

ปัจจัยและควบคุมกระบวนการในการด าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อลด

เหตุของแต่ละโอกาสที่จะท าให้คณะเกิดความเสียหาย หรืออาจจะ

ก่อให้เกิดความเสียหายที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ และสามารถ

มีระบบตรวจสอบที่ด าเนินการได้ โดยในหลักการจะค านึงถึงการบรรลุ

เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของคณะที่ได้วางไว้ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์จะร่วมกัน

วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสียหายหรือความผิดพลาด หรือลดโอกาสในการ

เกิดปัญหา โดยกรรมการได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงในการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ด้านการปฏิบัติงานและความเสี่ยงจาก

 
 
 
 
5.2.3-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ 
 
5 . 2 . 3 - 2  แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ 
 
5.2.3-3 รายงานการประเมินผลการด าเนินงาน

ต า ม แ ผ น บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง ข อ ง ค ณ ะ

มนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เหตุการณ์ภายนอกและได้น าข้อมูลที่ร่วมกันคิดวิเคราะห์มาจัดท า

แผนการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2564 

(5.2.3-2) ซึ่งในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงโดย

การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยงจากความถี่เคยที่เกิดเหตุการณ์ที่

เคยเกิดขึ้นมาก่อนและคาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดในอนาคต ซึ่งมีการ

คาดการณ์จากข้อมูลในอดีตรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ

ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และมีการประเมินผลกระทบของ

ความเสี่ยงจากความรุนแรงที่เกิดขึ้น โดยได้จัดล าดับความส าคัญของ

ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์ ในแผนการ

บริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี

การส ารวจและวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการด าเนินการให้บรรลุผลตามแผน

กลยุทธ์ของคณะ เพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงที่ควบคุมได้และไม่สามารถควบคุม

ได้ ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการบริหารงานของคณะฯ  

ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์ เลือกปัจจัยความเสี่ยงที่อยู่

ในระดับสูงมาจัดการความเสี่ยง ได้ก าหนดโครงการและกิจกรรม ในการ

ควบคุมเพื่อลดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะ

มนุษยศาสตร์ ได้มีการประเมินผลการด าเนินการตามแผนบริหารความ

เสี่ยงดังนี้ มีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย

เสี่ยงโดยได้มีการพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งในปีงบประมาณ 

2564 ได้มีการคิดและวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง ได้แก่ จ านวน

อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปัจจัยความ

เสี่ยงภายใน ได้แก่ คุณวุฒิของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คณะฯ ได้

จัดการความเสี่ยงโดยได้จัดท าแผนการบริการพัฒนาบุคลากรซึ่งสนับสนุน

ให้บุคลากรที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถลาศึกษาต่อได้ ลาศึกษาต่อตามแผนท่ี

ได้ก าหนดไว้ และมีการติดตามให้บุคลากรที่ศึกษาอยู่เป็นระยะ เพื่อให้

สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ ซึ่งในปีการศึกษา 

2563 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกจ านวน 3 คน ได้แก่ 1. 

อาจารย์พุทธพร  ลี้วิเศษ 2. อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ และ 3.อาจารย์

ปรียาภา วังมณี และในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ   
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 และอีกหนึ่งปัจจัยความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับสูง ได้แก่นักศึกษาไม่ส าเรจ็

การศึกษาจากการสอบวัดระดับตามเกณฑ์ของหลักสูตร ซึ่งเป็นปัจจัย

เสี่ยงภายนอก คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดการความเสี่ยงโดยได้มี

กระบวนการด าเนินการฝึกอบรมทักษะด้านภาษาจากโปรแกรมวิชาที่

รับผิดชอบท่ีนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาจากการสอบวัดระดับตามเกณฑ์

ของหลักสูตร ซึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 

ก าหนดให้นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องผ่านการสอบวัดระดับ

ภาษาจีน HSK ระดับ 5 ซึ่งแต่ละปีการศึกษานักศึกษาที่ เรียนครบ

หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาไม่สามารถสอบสอบผ่านระดับ 5 ตาม

เกณฑ์ของหลักสูตร จึ งท าให้ ไม่สามารถยื่นส า เร็จการศึกษาได้  

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก าหนดให้โปรแกรมวิชาภาษาจีน จัดท า

โครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านทักษะภาษาจีนอย่างเข้มข้น

เพื่อให้สามารถสอบวัดระดับเพื่อผ่านเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

จากการจัดการความเสี่ยงนักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาจากการสอบวดั

ระดับตามเกณฑ์ของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษาที่

ผ่านการสอบวัดระดับและสามารถด าเนินการยื่นเรื่องเพื่อส าเร็จ

การศึกษา และได้รับการอนุมัติให้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนมากขึ้น 

(5.2.3-3) 

จากการด า เนินงานตามแผนงานควบคุมความเสี่ยงดั งกล่าว 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะมนุษยศาสตร์  ได้ติดตามผลการ

บริหารความเสี่ยง และได้จัดท าสรุปรายงานการด าเนินงานด้านการ

บริหารความเสี่ ยง  เพื่ อน า เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ

มนุษยศาสตร์ (5.2-3-4) รับทราบและพิจารณา เพื่อที่จะได้น าผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะของกรรมการฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีงบประมาณถัดไป  

√ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่

อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

ผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือใน

การบริหารงาน บริหารคนและงบประมาณ มีความโปร่งใส เปิดเผย

ข้อมูล/ผลการด าเนินงานของคณะฯ โดยมีการประชาสัมพันธ์ประกาศ 

และข้อบั งคับต่ าง  ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ เกี่ ยวข้องกับพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้บุคลากรในสังกัดรับทราบอย่างทั่วถึง ในการบริหารงาน

 

 

5.2.4-1 รายงานการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลคณะมนุษยศาสตร์ 

 

5.2-4-2 การรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ประจ าไตรมาส 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  138 | ห น้ า  
  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ผู้บริหารจะค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียเป็นส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์ 

มีแนวทางในการด าเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ผู้ บริหารคณะ

มนุษยศาสตร์ได้ติดตามสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว คือ เน้นความรับผิดชอบ ความ

โปร่งใส การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ ความคุ้มค่า หลักคุณธรรม 

และหลักนิติธรรม และผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร

สูงสุดคือคณบดีมนุษยศาสตร์ จากรายงานการประเมินการปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของคณบดี ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงราย ผลการประเมินการ

บริหารงานอยู่ในระดับดีมาก (5.2.4-1) ซึ่งการบริหารของผู้บริหารคณะ

มนุษยศาสตร์ได้บริงานตามหลักธรรมาภิบาล 10 ประการดังนี้  

1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 

2563 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) มีการบริหารตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีงบประมาณ และบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพโดย

ยึดหลักประสิทธิผล มีการก าหนดตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน ในการใช้วัด

ประสิทธิผลของงานอย่างชัดเจน อีกทั้งมีการก ากับ ติดตาม สรุปและ

ประเมินผลตามตัวบ่งช้ีของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการที่ตั้งไว้ เพื่อ

น ามาปรับปรุง แผนการด าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล

การด าเนินงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับทราบประสิทธิผล

ของการด าเนินงานตามรายงานผลการด าเนินโครงการของคณะ

มนุษยศาสตร์ (5.2.4-2) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คณะมนุษยศาสตร์มีการบริหารงาน

ให้เป็นไปตามนโยบาย และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้เพื่อเกิด

ประโยชน์สู งสุดแก่คณะฯ และมีการ ใช้จ่ายงบประมาณอย่า งมี

ประสิทธิภาพ โดยสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายในทุก

โครงการโดยการด าเนินโครงการมีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

บรรลุวัตถุประสงค์ แต่ใช้งบประมาณน้อยกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ใน

โครงการ 

 

 

5.2.4-3 โครงการที่ด าเนินการร่วมกับโรงเรียน

ในเครือข่าย 

 

5.2.4-4 ค าสั่งรักษาราชการแทนของรองคณบดี 

 

5.2.4-5 ค าสั่งไปราชการของบุคลากรในสังกัด 

 

5.2.4-6 การประชุมกรรมการบริหารคณะ

มนุษยศาสตร์เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 

เนื่องจากคณะได้ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นส าคัญ 

โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาตามที่กล่าวมาแล้วในหลักประสิทธิผล ทั้งนี้

เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วน แต่อย่างไร

ก็ตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะไม่มีเพียงแต่กลุ่มนักศึกษาเท่านั้น แต่ยัง

ประกอบไปด้วยกลุ่มคน/หน่วยงานอื่น ๆ เช่น ชุมชน หรือประชาชน

ภายนอกหน่วยงานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น การท าวิจัยเพื่อตอบโจทย์หรือ

ปัญหาของชุมชน การให้บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ดังนั้น 

คณะจึงได้ให้ความส าคัญด้านการตอบสนองที่ดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การ

จัดหน่วยงานและให้บริการอาคารสถานที่ การให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อ

สอบถามด้วยความเต็มใจ การเข้าใช้บริการในแต่ละงานชัดเจน สามารถ

เข้าใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว หรือ หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้บริการ ณ จุด

นั้น คณะจะมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ท าให้การ

ปฏิบัติงานสามารถลื่นไหลไปตามระบบ มีการมอบหมายและกระจาย

อ านาจก่อให้เกิดความคล่องตัวทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ มีการ

สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน จัดท าตู้รับความ

คิดเห็น มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแนะแนวนักศึกษาและป้าย

ให้บริการนักศึกษาที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย 

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 

นอกจากคณะจะมีหน้าท่ีหลักโดยตรงในการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑติ

ทีด่ี มีคุณภาพแล้ว คณะยังมีความรับผิดชอบต่อชุมชน เพื่อสนองต่อความ

คาดหวังและต้องการของชุมชน โดยค านึงถึงประโยชน์ท่ีชุมชน/สาธารณะ

ได้รับ มีกิจกรรมโครงการที่ชุมชนมีส่วนร่วม เช่น โครงการบริการวิชาการ

และให้ความรู้กับโรงเรียนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการบูรณา

การพันธกิจท้ัง 4 ด้านเข้าด้วยกัน  ซึ่งจากการด าเนินงานตามหน้าที่ความ

รับผิดชอบนี้ท าให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ สามารถใช้

ภาษาได้เป็นอย่างดี (5.2.4-3) 

5) หลักความโปร่งใส (Transparency) 

คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานตามพันธกิจโดยค านึงถึงความโปร่งใส 

เช่น รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตาม

ระยะและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบตลอดจนมหาวิทยาลัยรับทราบเป็น
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ระยะทุกสิ้นไตรมาส ผู้บริหารคณะหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายท าหน้าที่ก ากบั 

ติดตามและตรวจสอบด้านการเงินและงบประมาณของคณะเป็นระยะ ๆ 

อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารคณะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

มีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณโดยหน่วยตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปี 

6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินงานโดยยึดหลักการบริหารราชการแบบมี

ส่วนร่วม (Participatory Governance) ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เปิดโอกาส

ให้ภาคประชาชนท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทั้งภาครัฐ

และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน ตัดสินใจ ตรวจสอบ  ร่วม

แสดงทัศนคติและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน 

พัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการบริหารงานของคณะให้มีการเปลี่ยนแปลง

และพัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น เช่น การมีคณะกรรมการประจ าคณะ การ

ให้บุคคลภายนอกหรือปราชญ์ผู้รู้และมีประสบการณ์ มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เจ้าของ

สถานประกอบการ ผู้ปกครองนักศึกษา ศิษย์เก่า กลุ่มผู้น าชุมชน ผู้น า

ท้องถิ่นเป็นต้น 

7) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้บริหารงานโดยอาศัยหลักการกระจายอ านาจ 

ได้แก่การมอบหมายหน้าท่ีการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ เช่น 

รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าส านักงานคณบดีและประธานโปรแกรม 

ประธานหลักสูตร เพื่อให้มีอ านาจในการบริหารงานและตัดสินใจแทน

คณบดีตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย (5.2.4-4) 

8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 

คณะมนุษยศาสตร์บริหารงานโดยใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติที่

ได้รับมอบหมาย ตามหลักการบริหารราชการแผ่นดิน ท้ังการบริหารที่

เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงานบุคคล งานงบประมาณโดยยึดข้อ

กฎหมาย กฎระเบียบหรือข้อบังคับตามระเบียบของทางราชการเป็นหลัก

ส าคัญ อาทิเช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ ระเบียบการบริหารงานบุคคล เพื่อให้การบริหารราชการ

มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ส่วนเสีย นอกจากนี้ ผู้บริหารได้เน้นย้ าอาจารย์และบุคลากรปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ หากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือกระท าผิดจะมีบทลงโทษกับผู้ไม่

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

9) หลักความเสมอภาค (Equity) 

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ยึดหลักความเสมอภาคในการบริหารงาน

ทั้งที่ปฏิบัติต่อบุคลากรภายในและบุคลากร/หน่วยงานภายนอกคณะ 

อย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ เน้นย้ าให้บุคลากรของคณะทั้งสาย

วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการให้บริการอย่างเสมอภาคโดยให้

ค านึงถึงนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เช่น การส่งเสริมและสนับสนุนให้

อาจารย์และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ การศึกษาดูงาน 

การน าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนผลประโยชน์ตอบแทน สิทธิอันพึง

ได้ของบุคลากรของคณะตามนโยบายอย่างเท่าเทียมกัน (5.2.4-5) 

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 

คณะได้บริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและ

ภายนอก  ดังนั้น ผู้บริหารของคณะมนุษยศาสตร์จึงได้ใช้การประชุมช้ีแจง

เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันของบุคลากรในคณะ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ เกี่ยวข้อง ในการประชุมกรรมการบริหารคณะ การประชุม

คณาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าภาคเรียน เป็นต้น 

ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงที่ไม่มีข้อคัดค้าน และรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุป 

ซึ่งมีการประชุมช้ีแจงและรับฟังในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท า

แผนปฏิบัติราชการของคณะฯ ที่มีขั้นตอนและระบบและมติเห็นชอบ

ร่วมกันอย่างไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เป็นต้น (5.2.4-6) 

√ 5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่าง

เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณอ์ักษรและน ามาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง 

คณะมนุษยศาสตร์  ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้

คณะมนุษยศาสตร์ (5.2.5-1) ตามประเด็นความรูด้้านการผลติบัณฑิตและ

การจัดการศึกษา และด้านการวิจัยที่เห็นชัดแจ้งว่าด าเนินการแล้วประสบ

 

 

 

 

 

5.2.5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้คณะมนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ความส าเร็จมาเป็นองค์ความรู้ และการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้กับ

เพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนางานตนเองได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ด าเนินการแบ่งเป็น 2 ส่วน 

คือ ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย ตามแผนการจัดการความรู้ 

(KM Action  Plan)กระบวนการจัดการความรู้ ( KM  Process) ปี 2563 

(5.2.5-2) ดังนี ้

ด้านการผลิตบัณฑิต คณะกรรมการมาตรฐานการผลติบัณฑิตไดจ้ดั

พื้นที่ให้บัณฑิตได้แสดงความสามารถเฉพาะทางผ่านการเรียนการสอนมุ่ง

การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การจัดการเรียนรู้

แบบ Active Learning และการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

ท างาน หรือ WIL (Work-integrated Learning) ในปีท่ีผ่านมา ทางคณะ

มนุษยศาสตร์ได้ด าเนินตามโครงการของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้มุ่งเน้น

ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้บุคลากร

ปรับตัวเท่าทันกับการจัดการเรียนการสอนในยุค New Normal โดยใช้

ประโยชน์จาก Applications ในการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย

ได้ด าเนินการอบรมวิธีใช้ของบริษัทต่างๆ อาทิ Google, Microsoft และ 

Zoom ตลอดจนการใช้ Applications ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของ

นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะนักศึกษาจีน คือใช้บริษัท Ding Talk และ 

We Chat เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเข้ากับยุคสมัยมากข้ึน

แล้ว ทางคณะกรรมการบริหารคณะก็ได้จัดโครงการต่างๆเพื่อเสริมสร้าง

การพัฒนาบัณฑิต หรือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม เพื่อ

น าประโยชน์สู่ชุมชนด้วยเช่นกัน อาทิ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ

บัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 โครงการการยกระดับศักยภาพด้าน

การแปลและล่ามมืออาชีพของนักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนกับ

การพัฒนาท้องถิ่น (5.2.5-3) ดังมีรายละเอียดการด าเนินกิจกรรมดังนี้ 

1) ประชุมวางแผนการด าเนินงานโครงการฯ 

2) เปิดรับสมัครนักศึกษาและคัดเลือกนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม

โครงการฯ 

3) ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯ ขั้นตอน และวิธีการ

ด าเนินงาน ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ 

5.2.5-2 แผนการจัดการความรู้ (KM  Action  

Plan)  ก ร ะ บ วน กา รจั ด ก า รคว ามรู้  ( KM  

Process) ปี 2563 

 

5.2.5-3 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศของ

บัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 โครงการ 

การยกระดับศักยภาพด้านการแปลและล่ามมือ

อาชีพของนักศึกษา บูรณาการการเรียนการ

สอนกับการพัฒนาท้องถิ่น” 

 

5.2.5-4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน

งานวิจัยเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแบบ

เข้มข้น ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

 

5.2-5-5 รายละเอียดรางวัลราชภัฏสดุดี สร้าง

ช่ือเสียงประเภทกลุ่ม (บัณฑิต)  

 

5.2-5.6 ตัวอย่างการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีจาก

การจัดการความรู้ผ่านเวบไซต์ และแอบพลิเค

ชัน เพื่อประโยชน์ของชุมชน  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4) กิจกรรมส ารวจความต้องการของสถานประกอบการและชุมชน

ด้านการแปลและล่ามของหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ จ านวน 8 

หลักสูตร 

5) นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เพ่ือส ารวจความต้องการของ

สถานประกอบการและสถานท่ีที่ส าคัญในเขตพื้นท่ีต าบลบ้านดู่  

6) นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา น าข้อมูลจากการลงพื้นที่เสนอในที่

ประชุม เพื่อท าการคัดเลือกสถานท่ีจะท าการแปล 

7) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการแปลมืออาชีพ

ของนักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น วิทยากร 

โดย ศ.ดร.ไป๋ ชุน (Bai Chun)  

8) นักศึกษาประชุมเพื่อเรียบเรียงข้อมูลเป็นภาษาไทย และอาจารย์

ส่งข้อมูลฉบับภาษาไทยแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรับรองความถูกต้อง

ของข้อมูล 

9) นักศึกษาแต่ละวิชาเอกของภาษานั้นๆ ที่เข้าโครงการฯท าการ

เรียบเรียงข้อมูล และแปลเป็นภาษาต่างประเทศ คือ ภาษาอังกฤษ  

ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยให้นักศึกษาเอกภาษาไทยเรียบเรียงเป็น

ภาษาไทยแบบทางการเป็นอันดับแรก  

10) อาจารย์ท าการตรวจสอบภาษา รอบที่ 1 และส่งกลับคืนให้

นักศกึษาปรับเนื้อหา หรือภาษา 

11) อาจารย์ท าการตรวจสอบภาษา รอบที่ 2 และส่งกลับคืนให้

นักศึกษาปรับภาษา 

12) อาจารย์ส่งต้นฉบับภาษาต่างประเทศ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ

เจ้าของภาษาตรวจทานความถูกต้อง 

จากนั้นน าผลงานข้างต้นไปจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงใน

รูปแบบเป็นผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม โดยแบ่งเป็น 

1) การจัดท าเว็ปไซต์ (Website) แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย (4 ภาษา) 

2) การจัดท าแอบพลิเคชัน (Application) แนะน าสถานท่ีท่องเที่ยว

ในชุมชนต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย (4 ภาษา) 

3) การจัดท าแผ่นพับ (Brochure) แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวใน

ชุมชนต าบลบ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย (4 ภาษา) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

จากนั้นส่งมอบช้ินงาน ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม แก่

หน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ อาทิ เทศบาลต าบลบ้านดู่ สนามบินนานาชาติ

แม่ฟ้าหลวง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฯลฯ และประชุมสรุปผลการ

เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อวิ เคราะห์ปัญหา อุปสรรค และรับทราบ

ข้อเสนอแนะต่าง ๆ พร้อมกับจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฯเพื่อ

เป็นแนวทางในการประยุกต์จัดท าโครงการต่อเนื่องในปีการศึกษาต่อไป  

เป็นต้น (5.2-5.6) 

กิจกรรมต่อมา เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติการน า

ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชนในรูปแบบการแข่งขันทักษะเฉพาะทาง จาก

รายวิชา MU1404 ปฏิบัติเครื่องทองเหลือง 2 (Brass Performance II) 

อาจารย์ผู้สอนคือ ผู้ช่วยศาสตรจารย์อดิวัชร์  พนาพงศ์ไพศาล อาจารย์

ประจ าสาขาดุริยางคศิลป์  โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์อาจารย์ดีเด่นระดับสถาบัน งานวันราชภัฏสดุดี ประจ าปี 

2564 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564  ทั้งนี้อาจารย์ได้ฝึกสอนทฤษฎี และ 

การปฏิบัติการเล่นเครื่องทองเหลือง โดยเข้าร่วมการแข่งขัน งาน 3rd 

Valaya Alongkorn Music Competition 2 0 2 0  ชิ ง ถ้ ว ย ร า ง วั ล

พระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน และด้วยเหตุนี้เองทาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้มอบรางวัลผู้สร้างช่ือเสียงให้ แก่

มหาวิทยาลัย ประเภทกลุ่มบัณฑิต (5.2-5-5) และอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม ได้แก่ 

ผศ.อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล ได้รับรางวัลอาจารยด์ีเดน่ ในงานราชภัฏสดดุี 

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วย เป็นต้น 

ด้านการวิจัย 

คณะกรรมการของฝ่ายวิจัย มีกระบวนการท างานในการพัฒนา

อาจารย์ด้านการวจิัยเป้าหมายคืออาจารยส์ามารถด าเนินการจัดท าวิจยัได้

หลากหลายและเข้าสู่ชุมชน เพื่อรับใช้สังคมมากขึ้น โดยปี 2563 ทาง

คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานวิจัยเพื่อ

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการแบบเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 

2563 ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟรอนต์ อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย (5.2.5-4) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รณิดา ปิงเมือง 

ที่ปรึกษาส านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นวิทยากร 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เป็นอาจารย์ต้นแบบในการอบรมครั้งนี้ได้มีแนวทางการพัฒนาโครงร่าง

งานวิจัยเพื่อรับใช้สังคมในลักษณะของ Area Based Approach และ

เป็นงานวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายที่เน้นศาสตร์

พระราชา จากต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ตามกรอบแนวคิดการท างาน

ปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์ได้วางแผนมุ่งเน้นการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ตาม

แนวทาง “มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ในการนี้มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งทาง

คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรม จ านวนทั้งสิ้น 200,000 

บาท โดยวิทยากรได้เสนอแนะแนวทางการท าผลงานวิชาการและการท า

วิจัยโดยเน้นการท างานวิจัยเชิงพื้นท่ี และแนวทางการยื่นข้อเสนอทุนวิจัย

จากหน่วยงานภายในหรือภายนอก จากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการครั้ง

นี้ได้มีอาจารย์ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยและผ่านการพิจารณาจ านวน 4 

โครงการ และสามารถน าไปต่อยอดงานบริการวิชาการเพื่อชุมชน และน า

ผลงานไปยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการได้ ดังนี้  

1) การพัฒนาบทเรียนวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมความสามารถ

ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนริมโขง

วิทยา ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

2) การศึกษาและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและธรรมชาติ

สามภาษาของชุมชนชาติพันธุ์ บ้านสองพี่น้อง ต.ริมโขง อ.เชียงของ       

จ.เชียงราย 

3) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับครูซึ่งไม่ได้

จบสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

กรณีศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนริมโขงวิทยา ต.ริมโขง    

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

4) การพัฒนาต้นแบบนักเล่าเรื่องท้องถิ่นแบบพหุภาษาเชิง

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ ในอ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

นอกเหนือจากมีคณาจารย์ยื่นขอจัดท าโครงการวิจัยจากการอบรม

ครั้งนี้ 4 โครงการข้างต้นแล้ว ยังมีคณะอาจารย์อีก 1 กลุ่ม จัดท าโครงการ 

“การศึกษาความพร้อมของชุมชนในการรองรับผู้สูงวัยนานาชาติเพื่อ

ส่งเสริมการค้าและการลงทุนในจังหวัดเชียงราย” ประจ าปีงบประมาณ 

2564 จากกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา ส านักงาน
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

จังหวัดเชียงราย ในพื้นที่อ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอเชียงแสน 

และอ าเภอเชียงของ โดยครอบคลุมระยะเวลาการด าเนินโครงการ 4 

เดื อน ระหว่ า ง  มีนาคม 2564 – กรกฎาคม 2564 โดยมี  ผู้ ช่ วย

ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นประธานโครงการ ซึ่งในการด าเนิน

โครงการครั้งนี้มีคณาจารย์ร่วมด าเนินโครงการจากคณะต่าง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รวมทั้งสิ้น 18 คน จากโครงการนี้ท าให้

อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาความพร้อมในการรองรับชุมชนผู้สูงวัย

นานาชาติตามแนวคิดเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการค้าและ

การลงทุนในจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ผลการศึกษาสามารถน าไป

ท าการศึกษาให้ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการ

รองรับชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างให้จังหวัด

เชียงรายเป็นศูนย์กลางรองรับผู้สูงวัยจากทั่วโลกในการใช้ชีวิตช่วงบั้น

ปลายให้มีความสุขภายใต้การดูแลของชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติในจังหวัด

เชียงรายและเป็นการสร้างเครือข่ายในการท างานโครงการหรืองานวิจัย

ร่วมกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เป็นต้น 

จากการจัดโครงการหรือกิจกรรมตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ทางคณะ

มนุษยศาสตร์ได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ด าเนินการประเมิน

ติดตามผลการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดและ

รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ คณะกรรมการ

จัดการความรู้  สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  โดยเปรียบเทียบ

วัตถุประสงค์และจัดท าแผนพัฒนา น าไปสู่การปรับปรุง การต่อยอดการ

ด าเนินงานในปตี่อไป 

√ 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการในส่วนของการก ากับ ติดตามผล

การด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้ 

1) คณะมนุษยศาสตร์มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรทั้ง

สายวิชาการและสายสนับสนุน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี ฉบับทบทวนและปรับปรุง ปี 2561 (5.2.6-1) 

โดยการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ได้ผ่านความเห็นชอบของ

 

 

5.2-6-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ

มนุษยศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

ฉบับทบทวนและปรับปรุง ปี พ.ศ.2561 

5.2-6-2 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการก ากับและตดิตาม

ผลกา รด า เ นิ นกา รพัฒนาบุ ค ลากรคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

คณะกรรมการก ากับและติดตามผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์ (5.2-6-2) ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีการพัฒนา

บุคลากรอย่างชัดเจนตามเส้นทางอาชีพ (Career Path) ของแต่ละบุคคล

และแต่ละกลุ่ม ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ซึ่งในปีการศึกษา 2563 

คณะมนุษยศาสตร์ได้สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการลาศึกษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น จ านวน 3 ราย ได้แก่  

1.1) อาจารย์ปรียาภา วังมณี ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.2) อาจารย์รุ่งโรจน์  ต้นประดิษฐ ลาศึกษาต่อระดับปริญญา

เอกสาขาวิชาภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

1.3) อาจารย์พุทธพร ลี้วิเศษ ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (5.2-6.3) ซึ่งในปี

การศึกษา 2563 บุคลากรที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ

ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินท

นิเวศ (5.2-6-4) ในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน แผนพัฒนาบุคลากร

ของคณะฯ สนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น นายเอกสิทธิ์ สะอิ้งแก้ว 

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุโดยวุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาตรี โดยส าเร็จการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

ก า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร จ า ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (5.2.6-5) 

2) คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลากร

สายวิชาการจัดท าผลงานเพื่อก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง

ตลอดปีซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีอาจารย์ที่สามารถจัดท าผลงานเพื่อ

ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งจ านวน 

2 คน ได้แก ่

2.1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมมินทร์ ซ่งสิริศักดิ์  

2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิวัชร์ พนาพงศ์ไพศาล (5.2-6.6) 

3) คณะมนุษยศาสตร์ได้มีการติดตามการด าเนินการตามแผนการ

พัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 

2563 ได้สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมฝึกอบรมตลอดปีการศึกษา และมี

5.2-6-3 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่องอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อ 

  

5.2-6-4 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ อินทนิเวศ 

 

5.2-6-5 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีของนาย

เอกสิทธิ์ สะอิ้งแก้ว บุคลากรสายสนับสนุน

การศึกษา 

 

5.2-6-6 ค าสั่งแต่งตั้งให้พน้กงานมหาวิทยาลัย

ด ารงต าแหน่งทางวิชการ 

 

5.2-6-7  เอกสารการรายงานผลการศึกษาและ

เอกสารการรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การติดตามการลาศึกษาต่อของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 

2563 มีการรายงานผลการศึกษาจากผู้ได้รับการอนุมัติให้ศึกษาค่อและมี

การรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการหลังจากสิ้นสุดสัญญา (5.2-6.7) 
√ 7. ด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ

กลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้

ปรับให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ

บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยยึดตามคู่ มื อการประกันคุณภาพการศึกษาภาย ใน

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563  (5.2-7-1) 

ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกัน

คุณภาพ เป็นผู้รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (5.2-7-2) เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี 

2563 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในเป็นระยะ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมิน

ประจ าปี คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2563 (5.2-7-3) ในระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 โดยได้มีค าสั่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2563 

       ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปี 

2563 ( 5.2-7-4) มีดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2-7-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2563 
 
5.2-7-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์ 
 
5.2-7-3 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการการศึกษาระดับโปรแกรม 
  
5.2-7-4 ระบบ QAS มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ระดับปริญญาตรี 

ชื่อหลักสูตร/สาขา คะแนน ผลการประเมิน 
1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

3.62 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย 

3.55 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษา
เอเชียตะวันออก 

3.16 ดี 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3.54 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษศึกษา 

3.40 ดี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาจีน 

3.35 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 

3.18 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์ 

3.46 ดี 

ระดับปริญญาโท 

ชื่อหลักสูตร/สาขา คะแนน ผลการประเมิน 
1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการ
สอนภาษาไทย 

3.82 ดี 

2.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3.52 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การสอนภาษาจีน 

3.56 ดี 

 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้รับผิดชอบการ

ประกันคุณภาพภายในของคณะได้น าผลการประเมิน รายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์ และหลังจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์ 

ได้มีหนังสือแจ้งไปยังคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์ เรื่อง ผล

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ 

ประจ าปี 2563 เพื่อให้รับทราบผลการด าเนินการต่อไป 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 
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ตัวบ่งช้ีที่  5.3  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :   กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน    

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. มีระบบและกลไกการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพ

หลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรตามระบบ (ขั้ นตอน)  และกลไกของ

มหาวิทยาลัยที่ระบุไว้ตามแผนการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยมีอนุกรรมการของคณะ

ไปประชุมและรับทราบนโยบายการประกันในระดับหลักสูตร และ

น ามาสู่การเตรียมความพร้อมจดัท าประกันคุณภาพของหลักสตูรที่มี 6 

องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี ปีการศึกษา 2563 (5.3.1-1)  

โดยคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีแต่งตั้งการคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.3.1-2) 

ประกอบด้วย คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ประธานโปรแกรมทุก

โปรแกรม หัวหน้างานทุกฝ่าย และเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 

ที่สอดคล้องกับ ตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ในการ

วางแผน ก าหนดแนวทาง ติดตามผล ผลักดันให้มีการพัฒนาคุณภาพ

ภายในคณะมนุษยศาสตร์ทุกด้าน และมีการรายงานผลการประเมิน

ตนเองของแต่ละหลักสูตร ในปีการศึกษา 2563 (5.2.1-3) และมีการ

เตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปด้วยโดย

การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 (5.2.1-4) 

 

 

 

5.3.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร 

 

5.3.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2563 

 

5.3.1-3 รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

 

5.3.1-4 ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะ มนุษยศาสตร์ ประจ าปี

การศึกษา 2564 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

ระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการ

ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

2563 (5.3.2-1) เพื่อท าหน้าที่ก ากับ ดูแล และด าเนินงานตามบ่งช้ีที่

ได้รับมอบหมาย จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน สนับสนุนข้อมูล และ

รายงานผลการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด  ส่งข้อมูลตัวบ่ง ช้ีที่ รับผิดชอบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และเตรียม

ความพร้อมรับการประเมิน ประสานงานระหว่างผู้ก ากับดูแล 

ผู้รับผิดชอบด าเนินการและผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ี และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเก็บข้อมูล เอกสาร/หลักฐาน ตัวบ่งช้ีตามเกณฑ์

มาตรฐานให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  

มีการรายงานผลการติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ

เสนอต่อคณะกรรมบริหารคณะมนุษยศาสตร์อย่างสม่ าเสมอทุกภาค

การศึกษา ซึ่งในปี 2563 นี้ ทางคณะฯ ได้มีติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีงานประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษาที่ 1/2563 (5.3.2-2) ครั้งที่ 2 ประจ าปี

การศึกษาที่ 2/2563 (5.3.2-3) และครั้งที่ 3 ประจ าปีการศึกษาที่

1/2564 (5.3.2-4) เพื่อพิจารณา เสนอแนะปรับปรุงผลการด าเนินงาน

ในรอบถัดไป โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ (5.3.2-5) 

 

 

 

 

5.3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร  คณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

5.3.2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2563 

 

5.3.2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 4/2564 

 

5.3.2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารคณะมนุษยศาสตร์ ครั้งท่ี 10/2564 

 

5.3.2-5 ภาพแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์ 
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√ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร

ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุน

การด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพของหลักสูตร (5.3-3-1) โดยการจัดสรรงบประมาณในการ

จัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ตาม

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ก็ได้

สนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีงบประมาณ 2564  

การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้แก่หลักสูตรนั้น 

ทางคณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการจัดกรอบในการวางแผนในการด าเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ เช่น การ

ก าหนดแต่ละหลักสูตรได้ออกแบบกิจกรรมโครงการเกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 

1) กิจกรรมโครงการด้านการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

 

5 . 3 - 3 - 1  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

5.3.3-2 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้

ห้องสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ 

 

5.3.3-3 รายงานการประชุมการจัดซื้ อสิ่ ง

สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

5.3.3-4 รูปถ่ายสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะ

มนุษยศาสตร์ 
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2) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยให้แต่ละหลักสูตรได้ด าเนินการออกแบบวางแผนการด าเนิน

โครงการต่างๆ ภายใต้กรอบการด าเนินงานและงบประมาณที่ทางคณะ

มนุษยศาสตร์ ได้ให้การสนับสนุน รวมถึงคณะมีการประชุมพิจารณา

จัดซื้อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

งบประมาณ 2563 -2564 โดยจัดให้มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ส าหรับการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของนักศึกษาที่สอดคล้อง

กับศาสตร์ในแต่ละหลักสูตรเป็นการเฉพาะแยกออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้ 

- ห้องค้นคว้า, ห้องสมุด 

- ด้านการเรียนการสอน 

- ห้องคอมพิวเตอร์ 

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา 

- วัสดุครุภัณฑ์ ทางด้านคอมพิวเตอร์ 

และมีระบบ WIFI ที่สามารถใช้งานได้ทั่วทุกตึกของคณะ 

√ 4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร 

และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย ก าหนดการตรวจ

ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (5.3.4-

1) วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อเป็นเครื่องมือ

ในการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ให้ได้ข้อมูลที่ช้ีผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา คณะได้รับการ

ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร โดยแบ่งเป็น

ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร(5.3.4-

2) แบ่งคณะกรรมการตรวจประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม โดยสรุปผลการ

ประเมินได้ดังนี้ (5.3.4-3) 

 

 

 

 

 

5.3.4-1 ปฏิทินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

5.3.4-2 รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร

ทุกหลักสูตร 

 

5.3.4-3 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2563 
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ระดับปริญญาตรี 
ชื่อหลักสูตร/สาขา คะแนน ผลการ

ประเมิน 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ไทย 

3.62 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 3.55 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 3.16 ดี 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.54 ดี 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา 3.40 ดี 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน 3.35 ดี 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า

ระหว่างประเทศ 

3.18 ดี 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 3.46 ดี 

 

ระดับปริญญาโท 
ชื่อหลักสูตร/สาขา คะแนน ผลการ

ประเมิน 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย 3.82 ดี 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.52 ดี 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน 3.56 ดี 

 

หลังจากนั้น คณะได้น าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะ เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาผลการประเมินพร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานของ

หลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป 

√ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมา

ปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

2562 คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีข้อเสนอแนะและข้อควร

ปรับปรุงให้แต่ละหลักสูตร (5.3.5-1) คณะกรรมการประจ าคณะ

มนุษยศาสตร์จึงได้พิจารณาข้อเสนอแนะและด าเนินการปรับปรุง

พัฒนา มีรายละเอียดดังนี ้(5.3.5-2) 

 

 

 

5.3.5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 

2562 

 

5.3.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะมนุษยศาสตร์  
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 

ผลการปรับปรุงพัฒนาตาม

ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทั้งในด้านคุณวุฒิ ต าแหน่ง

วิชาการ ผลงานวิจัย ทั้งปริมาณงาน

และระดับคุณภาพของผลงาน 

คณะมีการสนับสนุนทุนให้อาจารย์

พัฒนาศักยภาพ ท าให้อาจารย์ประจ า

ห ลั ก สู ต ร มี ก า รพั ฒน า ศั กยภาพ

ทางด้านงานวิชาการ งานวิจัย และ

งานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น ส่วนในด้าน

คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก

หลักสูตรมีแผนการพัฒนาตนเองใน

การเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสูตรควรพัฒนาศักยภาพให้ตรง

ต า ม ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ น า ผ ล สู่ ก า ร

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัย 

หลักสูตรมีการปรับปรุงและพัฒนาการ

เรียนการสอนให้มีความทันสมัย ตรง

ตามศาสตร์และมีการบู รณา การ

ศาสตร์ร่วมกัน เพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 

ค ว ร จั ด ร ะ บ บ บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

หลักสูตรเพื่อ เสริมสร้างปัญญา

นักศึกษาให้ครอบคลุมพันธกิจ 5 

ด้านของการอุดมศึกษา 

ทุกหลักสูตรมีการจัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาและส่งเสริมทักษะปัญญาให้กับ

นักศึกษา อย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็น

บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
โดยเห็นได้จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรในภาพรวม

เปรียบเทียบ 3 ปี ที่มีแนวโน้มดีขึ้นจากการพัฒนาปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ตามตารางดังนี้ 

ปีการศึกษา 

2561 

ระดับ ปีการศึกษา 

2562 

ระดับ ปีการศึกษา 

2563 

ระดับ 

3.83 ดี 4.50 ดี 4.53 ดีมาก 

 
ดังนั้น เพื่อให้ทุกหลักสูตรในคณะเป็น ไปตามมาตรฐาน 

คณะกรรมการประจ าคณะ จึ ง พิ จ า รณาข้ อ เ สนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพและน าไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในปี
ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐานทุกหลักสูตร 

คณะมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร  ระดับปริญญาตรี  8 หลักสูตร ที่ผ่ าน
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับ 

 
ระดับปริญญาตรี 

ชื่อหลักสูตร/สาขา องค์ประกอบท่ี 1 

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม

ไทย 

ผ่าน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ผ่าน 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ผ่าน 

6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีน ผ่าน 

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้า

ระหว่างประเทศ 

ผ่าน 

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ผ่าน 

 

ระดับปริญญาโท 
ชื่อหลักสูตร/สาขา องค์ประกอบท่ี 1 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย ผ่าน 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผ่าน 
 

 

 

5.3 .6-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึ กษาภายใน  ระดั บหลั กสู ตร  คณะ

มนุษยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การบรรลุเป้าหมาย 
4 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 
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บทที่ 4  

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

 

1. ผลการประเมินคุณภาพรายตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี การผลิตบัณฑิต    
1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3 38.17 3.47 3.47 

11 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 3 25 32.05 4.01 

78 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 14 17.95 1.50 

78 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 6 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 6 5 
1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3 5 5 
1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั 3 5 5 
1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม  

2 10 90.91 4.55 
11 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 4 7 5 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  3 2030000 26363.64 5 

77 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 3 24.8 32.21 5 

77 
2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

3 10 32.26 5 
31 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม 

5 4 4 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 
 

3 6 100 5 
6 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนน
ประเมิน 

องค์ประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย    
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 5 5 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
5.1 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 3 4 5 
5.2 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ที่ตามพันธ
กิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

5 7 5 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร  4 5 4 

 

2. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 0.00-1.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 1.51-2.50 การด าเนนิงานต้องปรับปรุง 

 2.51-3.50 การด าเนนิงานระดับพอใช้ 

 3.51-4.50 การด าเนนิงานระดับดี  

 4.51-5.00 การด าเนนิงานระดับดีมาก 
1. การผลติบัณฑิต 2.76 5.00 4.01 4.19 ดี 
2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 4.00 5.00 4.50 ดี 

4. ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - 4.33 - 4.33 ดี 

ผลการประเมิน 3.50 4.70 4.60 4.47 ดี 
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3.  สรุปจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑติ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดประชุม
เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผน งานประกันคุณภาพนักศึกษาที่
นักศึกษามีส่วนร่วม และการจัด
กิจกรรม  หลังจากนั้นเมื่อด าเนิน
กิ จกรรม เสร็ จสิ้ นมีการประเมิน 
ป รั บปรุ ง ก า ร จั ด กิ จ ก รรม  และ
โครงการ เพื่อน าข้อมูล ข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาการท ากิจกรรมครั้งต่อไป 
 

2. คณะมนุษยศาสตร์ มีการสนับสนุน
ในการจัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาใน
คณะ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสารของ
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษาให้แก่
นักศึกษา และจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาเป็นระยะ เช่น 
กิจกรรม จัดบริการให้ค าปรึกษาและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
กิจกรรม อาจารย์ที่ปรึกษาพบศิษย์ 
ทั้ ง ในระบบ on-site และ online
กิจกรรม อบรมปัจฉิมนิ เทศและ
พัฒนาบุคลิกภาพแก่นักศึกษาเพื่อ
สร้างงานในอนาคต เป็นต้น 
 
3. คณะมนุษยศาสตร์มีการส่งเสริมให้
นักศึกษาในปัจจุบัน ศิษย์เก่า และ
ศิษย์เก่าต่างชาติที่ส าเร็จการศึกษามี
โอกาสในการพบปะ ทบทวน ฝึกฝน 

1. คณะมนุษยศาสตร์ควรพัฒนาระบบ

ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ การใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาในคณะ หน่วยงานที่ให้บริการ 

กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา และสถาน

ประกอบการของแต่ละหลักสูตร ไม่มี

ความต่อเนื่อง เช่น ระยะเวลาที่นักศึกษา

สามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

สวัสดิการที่ ให้นักศึกษา กิจกรรมที่

ด าเนินการ แหล่งงานที่เป็นปัจจุบัน เป็น

ต้น 

 

2. ข้อมูลนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันของแต่

ละโปรแกรมวิชายังไม่ครบถ้วนเท่าที่ควร 

และการติดต่อศิษย์เก่าในแต่ละรุ่นยัง

ประสานงานไม่ครบถ้วน  

 

3. บุคลากรหลายท่านศึกษาต่อในระดับ

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 

 

4. กิจกรรมมีความหลากหลาย ตาม

กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

และกิจกรรมที่ร้องขอของแต่ละ 

1. คณะมนุษยศาสตร์จัดท าระบบ หรือ
แนวทางการเข้ารับข้อมูลข่าวสารทาง
วิชาการ การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
หน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลา และสถานประกอบการให้มีความ
ต่อเนื่อง เช่น ระบบข้อมูลบน Website 
คณะฯ, Facebook, ระบบ online ให้มาก
ขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) จัดท าแผน
ระยะสั้น แผนระยะยาวในการรับและให้
ข้อมูลการท างาน ทักษะที่ต้องการ การ
ให้บริ การ  รู ปแบบ กิ จกรรมต่ า งๆ  ที่
เกี่ยวข้องร่วมกับการ บูรณาการร่วมกับแนว
ทางการส่งเสริมการท างาน (WIL) และ 
(CWIE) กับหน่ยวงานที่จะมีความร่วมมือ
ด้วยในอนาคต เป็นต้น 
 

2.  เสริมสร้างระบบข้อมูลนักศึกษาใน 

Website คณะ ที่ เป็นปัจจุบันของแต่ละ

โปรแกรมวิชาร่วมกับคณะ และส่งเสริม

วิชาการ และจัดท ารูปแบบการเก็บข้อมูล

ศิษย์เก่าในแต่ละรุ่น  เช่น ชมรมศิษย์เก่า 

ชมรมศิษย์เก่าต่างชาติและการจัดเก็บข้อมูล

ร่วมกับข้อมูลบัณฑิตที่รับปริญญาในแต่ละปี

การศึกษา 

 

3. สร้างบุคลากรในการเรียนรู้ภารกิจในด้าน

นี้ให้ต่อเนื่อง เพื่อดูแล ติดตาม ท างานการ

วางแผน ด าเนินงาน และสรุปกิจกรรมในแต่

ละปีการศึกษา 
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การสร้างอาชีพ และแลกเปลี่ยน
ความรู้  เ ช่น  จัดบริการข่าวสาร
กิ จการนักศึ กษา  งานท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมมุ่งสู่ความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ฯ  กิ จ ก ร ร ม อ บ ร บ เ ชิ ง
ปฏิบัติการ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม
ของนักศึกษา นักศึกษาชาวต่างชาติ 
บุ คล ากร  ศิ ษย์ เ ก่ าคณะฯ  (การ
ประดิษฐ์กระทงเล็ก) เป็นประจ าทุกปี
การศึกษา เป็นต้น 
  

4. คณะมนุษยศาสตร์ ด าเนินกิจกรรม

ครอบคลุมตามกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

แห่งชาติ  5 ประการ ให้ครบถ้วน 

ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม 

(2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

5. คณะมนุษยศาสตร์มีหน่วยงานที่

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

หน่ยวงานท าให้บางครั้งนักศึกษา และ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนไม่เต็มที่ 

อ่ อนล้ า  และสับสนในการ เข้ า ร่ วม

กิจกรรมกับคณะฯ โปรแกรมวิชา และ

มหาวิทยาลัย  

 

5.  หน่ยวงานที่ เกี่ ยวข้องควรมีกา ร

พิ จ า รณางบประมาณสนับสนุน ใน

กิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมาก

ขึ้น และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

4. รวมกิจกรรม หรือบูรณาการกิจกรรม

ร่วมกันในกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกัน จัด

พร้อมกันได้ หรือมีผู้เข้าร่วมงานกลุ่มเดียวกนั 

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีเวลาเรียนอย่าง

เต็มที่ มีความกระตือรือร้นในการเข้าร่วม

กิจกรรม และสามารถทราบตารางกิจกรรม

ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น เ ข้ า ร่ ว ม จ ริ ง กั บ ค ณ ะฯ 

โปรแกรมวิชา และมหาวิทยาลัย  

 

5. จัดท ารายงานสรุป และแสดงผลงานที่

แสดงให้เห็นถึงผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ 

การชื่นชมจากสาธารณะชน และการยอมรับ

ในผลงานจากกิจกรรมให้แก่ 

หน่ยวงานที่ เกี่ยวข้องกับการพิจารณา

งบประมาณสนับสนุนในกิจกรรม และสร้าง

ขวัญก าลังใจในการท างาน 
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สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาด้าน

การศึกษาในยุค Thailand 4.0 เช่น  

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานทางภาษา การ

ทดสอบโทอิก (TOEIC) ทั้งในระบบ

การสอบในห้อง และ ระบบ สอบ

แบบ online ส่งเสริมความเช่ียวชาญ

ในการเข้าสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น 

JLPT การส่งเสริมเข้าสอบวัดระดับ

ภาษาเกาหลี  TOPIK การสอบวัด

ระดับความรู้ภาษาจีน HSK  เป็นต้น 

 

 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

- 

 

 

 

 

1.  อ า จ า ร ย์ มี ภ า ร ะ ง า นสอน  ง า น

รับผิดชอบอื่น ๆ มากท าให้ไม่มี เวลา

เพียงพอส าหรับการท าวิจัย 

2. บุคลากรได้รับทุนสนับสนุนภายนอก

และภายในค่อนขา้งน้อย  

3. อาจารย์คณะมนุษย์เป็นอาจารย์รุ่น

ใหม่ค่อนข้างมาก ควรมีการพัฒนาทักษะ

การท างานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. ลดภาระงานสอนของบุคลากรให้บุคลากร

ได้มีเวลาในการท างานวิจัยมากขึ้น 

2. สร้างระบบกลไกให้บุคลากรยื่นของทุน

สนับสนุนท้ังภายในและภายนอกให้มากขึ้น 

3. ควรมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับ

อาจารย์  ในเรื่ องการท างานวิจัยอย่ า ง

ต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบท่ี 3  การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. คณะฯ มีการวางแผน และจัด

กิจกรรมบริการวิชาการสู่ ชุมชน

ช่วยเหลือชุมชน ให้ความส าคัญกับ

ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร สู่ สั ง ค ม ให้

เหมาะสมกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน เช่นมีการประชุมวางแผน

1.  การเผยแพร่ผลงานด้านบริการ

วิชาการไปยังประชาชนทั่วๆ ไป ยังมีไม่

มากนัก  

2. ขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ

บริ การวิ ชาการแก่ ชุมชนของคณะ

มนุษยศาสตร์ให้สังคมได้รับรู้ 

1. จัดท าแผนกลยุทธ์ในระดับหน่วยงานเพื่อ

วางแผนการด าเนินการทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ ที่สามารถเช่ือมโยง

และบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคม

กับการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อก าหนด
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ร่วมกับคณะกรรมการในการพัฒนา

งานบริการวิชาการ และมีการส ารวจ

ความต้องการงานบริการวิชาการจาก

ชุมชน ท้องถิ่น 

2.  คณาจารย์ และพนั ก งานฝ่ าย

สนับสนุนมีส่วนร่วมกับงานบริการ

ทางวิชาการทุกด้าน ท าให้ทุกท่านมี

ส่ ว น ร่ ว ม ในกา รท า ง านร่ วมกั บ

นั กศึ กษา  และท า ให้ เ กิ ดความ

ต่อเนื่องในการบริหารงานและการ

ปฏิบัติการงานบริการวิชาการ 

3. มีการด าเนินการให้บริการวิชาการ

แก่ชุมชนอย่างหลากหลายตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน ทั้งจาก

ภาครัฐ ภาคเอกชน ซึ่งมาจากการ

ส ารวจความต้องการของชุมชนและ

ท้องถิ่นต่างๆ 

4. มีกิจกรรมที่เป็นงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมหลายโครงการ ท า

ให้สามารถน ามาประกอบการเขียน 

SAR ได้ 

5. โครงการส่วนใหญ่สามารถน าไปใช้

ประโยชน์ด้านวิชาการแก่ชุมชนได้

เป็นอย่างดี เช่นมีการบรูณาการองค์

ความรู้จากรายวิชาต่างๆและน าไป

อบรมให้ความรู้แก่ชุมชน 

3.  การให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะ 

การฝึกอบรมระยะสั้น ยังไม่มีรายงาน

การเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม การอบรมที่

ชัดเจน 

เป็นทิศทางการของคณะวิทยาศาสตร์อย่าง

ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

2. ควรพิจารณาโครงการที่ชุมชนจะได้รับ

ประโยชน์อย่างแท้จริงและน ามาด าเนินการ

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขยายผลไปยังชุมชนอืน่ 

ๆ 

3. หาแนวทางในการเผยแพร่ผลงานด้าน

บริการวิชาการให้หลากหลาย เช่น ทาง

เอกสาร ทาง internet การน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ เป็นต้น 

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม ให้บุคลากร และนักศึกษา

ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการการบริการ

วิชาการแก่สังคมเพื่อสร้างกระบวนการ

เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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องค์ประกอบท่ี  4  ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1 .  คณะมนุษยศาสตร์  มี การด า เนิน

กิจกรรม/โครงการในลักษณะที่หลากหลาย 

มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ พันธกิจ 

การวางแผน ระบบ กลไก แนวนโยบาย

การส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ การ

อนุ รั กษ์  ฟื้ นฟู  สืบสาน และส่ ง เสริม

ศิลปวัฒนธรรม และคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์ของสังคม รวมถึงกิจกรรมใน

แต่ เทศกาลของแต่ละชาติ ในแต่ละปี

การศึกษา 

 

2 .  คณะมนุษยศาสตร์  มี การด า เนิน

กิจกรรม/โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึ กษา  ส โมสรนักศึ กษา  อาจารย์  

เจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการ

วางแผน ติดตาม และร่วมประเมินผลการ

ด าเนินงานในแต่ละรอบปีการศึกษา และ

รายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหาร

คณะเป็นระยะ 

 

3. คณะมนุษยศาสตร์ มี เครือข่ายการ

ท างานร่วมกับหลายหน่ยวงาน พร้อมกับ

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 

วั ฒน ธ ร ร ม  สั ง ค ม  จึ ง ส่ ง ผ ล ให้ ก า ร   

ด าเนินการโครงการ  ต่างๆ มีความร่วมมือ

จากหลายหน่ วย งานทั้ งภ าย ในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

4. คณะมนุษยศาสตร์ มีกระบวนการการ

จัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องทางภาษา 

1. การเข้าร่วมกิจกรรม/ โครงการของ

บุคลากรในคณะฯ ไม่ต่อเนื่อง อัน

เนื่องจากภารกิจต่างๆ เช่นการสอน 

การบริหาร และภาระความจ าเป็นใน

ด้านต่างๆ 

 

2. งบประมาณมีจ ากัดและที่ผ่านมา

ไม่ได้น ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

ให้ในบางครั้งท าให้กิจกรรมไม่ต่อเนื่อง

หรือมีประสิทธิภาพ  

 

3. ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณ ท าให้

บางกิจกรรมไม่มีความต่อเนื่อง 

 

4. นักศึกษาหรือบุคลากรไม่สามารถ

จัดแบ่งเวลาให้ตรงกับก าหนดการที่

องค์กร หน่ยวงานต้องการให้เข้าร่วม

กิจกรรม เนื่องจากกิจกรรมในบาง

เดือนมีมากเกินไป  

 

5. การสร้างนวัตกรรมในการด าเนิน

กิ จ ก ร ร ม ที่ ส า ม า ร ถผ ลิ ต ผ ล ง า น 

สิ่งประดิษฐ์ หรือสื่อใหม่ๆ นักศึกษายัง

ไม่สามารถผลิตออกมาจนถึงขั้นสร้าง

งานได้ สร้างรายได้ในอนาคตได้ 

 

1. สร้างระบบการประสานงานกลาง เพื่อ

แจ้งข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรม และสร้าง

รูปแบบกลไกในการมอบหมายงาน

ประสานงาน การเข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการในแต่ละครั้ง เพื่อหมุนเวียนการ

เข้ า ร่ วมกิ จกรรมของอาจารย์  และ

บุคลากรคณะ 

 

2 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง ง า น ไ ด้ ผ่ า น

กระบวนการท างานร่วมกับโปรแกรมวิชา 

คณะฯ มหาวิทยาลัย และชุมชน โดยการ

บูรณการกิจกรรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้าน 

ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเร็จในแต่

ละงาน เพื่อฝึกให้นักศึกษาสร้างผลงานที่

ตนเองถนัด ชอบ และสามารถท าเป็น

อาชีพในอนาคตได้ 

 

3. การจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆ ทุก

โครงการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ของนักศึกษาให้ครบทุก

ข้อ การพัฒนาบัณฑิต กับการเช่ือมโยง

กับงานด้านวัฒนธรรม จึงจะสามารถได้

ระดับของการด าเนินกิจกรรมในรูปแบบ

ของการบูรณา การรวมกับกิจกรรมอื่น  

 

4. เสริมสร้างกระบวนการในการวาง

แผนการด า เนินกิจกรรมต่างๆ และ

จัดสรรงบประมาณของโปรแกรมให้

สอดคล้องและชัดเจนมากขึ้น 

 



รายงานการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์  164 | ห น้ า  
  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

วิถีชีวิตของประชาชนท่ีอาศัยในพื้นท่ีติดต่อ

ไ ด้ ห ล า ย ช น ช า ติ  สั ง ค ม  แ ล ะ ด้ ว ย

องค์ประกอบความรู้ของศาสตร์นี้ จะเกี่ยว

โยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของ

ประชาชน จึงส่งผลให้การด าเนินกิจกรรม/

โครงการ และการสร้างจิตส านึกเป็นได้

โดยง่าย 

 

5. คณะมนุษยศาสตร์ ให้ความส าคัญกับ

งานวิชาการ งานศิลปวัฒนธรรม ความ

ร่วมมือต่างๆ การท ากิจกรรมที่เน้นวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม สังคม ท าให้นักศึกษาได้รู้จัก

การท างานร่วมกับคน สังคม กลุ่มชนชาติ

พันธุ์ต่างๆ ท้ังในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) 

และภูมิภาคอื่นๆ ท าให้เกิดความร่วมมือ

ทางวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย ฯลฯ 

 

6. ในการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยฯ มุ่งให้

บัณฑิตมีคุณภาพและมีคุณธรรม จริยธรรม 

จึงท าให้คณะมนุษยศาสตร์เล็งเห็นคุณค่า

ต่อสิ่งเหล่านี้  และด าเนินโครงการเพื่อ

ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมเป็นประจ า

ทุกปีการศึกษา 

 

7. คณะมนุษยศาสตร์ และโปรแกรมวิชา

ต่างๆ ในคณะฯ มีการส่งเสริมการให้โอกาส

แก่นักศึกษาในการเรียนรู้ประสบการณ์

ด้านภาษา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และส่งเสริมการมี

ส่วนร่วมกับการและเปลี่ยนประเพณี  

วัฒนธรรมนอกห้องเรียน ผ่านกิจกรรม 

เช่น การเรียนต่างประเทศระยะสั้น 1 ภาค

5. ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 

ควรมีหลักการพิจารณางบเพื่อรองรับกับ

ตัวช้ีวัดในการประเมิน และกิจกรรมไหน

สามารถรวมงบประมาณไดก้็น ามารวมกนั

และจัดครั้งเดียว 

 

6. จัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้มีงานที่เกิดขึ้น

จริง ปฏิบัติ ได้จริง มี ช้ินงานเพื่อเป็น

พื้นฐานในการสร้างความมั่นใจในองค์

ความรู้ของตนในด้านภาษา ประเพณี 

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

7. สร้างหรือประสานเครือข่ายด้านศิลป

และวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 

และระดับนานาชาติโดยเน้นความร่วมมือ 

(MOU) กับหน่วยงาน องค์กร และสถาน

ประกอบการในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน 

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 

8 .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร น า ค ว า ม รู้ ด้ า น

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ

มีบูรณาการการเรียนร่วมกับการท างาน

ในรูปแบบ (WIL) , (CWIE) การบริการ

วิชาการ กับการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรม หรือสินค้าจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่น  

 

9. พัฒนากิจกรรมเพิ่มเติมที่มีลักษณะ

ดังต่อไปนี้ 

9.1 กิจกรรม ส่งเสริมความรักและ 

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
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เ รี ย น  (MOU) ประ เทศจี น  กิ จ ก ร รม

แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศ และการ

ท ากิจกรรมร่วมกับนักศึกษาต่างประเทศ 

เช่น ประเทศจีนประเทศญี่ปุ่น ประเทศ

เกาหลี และประเทศมาเลเซีย เป็นต้น 

 

8. คณะมนุษยศาสตร์ มีเครือข่ายงานด้าน

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็น

ไทย โดยมีโปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีคุณค่า ส่งเสริม

การเรียนรู้ การบริการวิชาการ งานวิจัย 

และสร้ า ง เครื อข่ าย ในงานศิลปและ

วัฒนธรรมและความเป็นไทย เช่น กิจกรรม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ และแสดงผลงาน

ทางทัศนศิลป์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล  

     คณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

ได้รับเกียรติและโอกาสอันดียิ่งจาก ศาตร

เมธี ดร. เฉลิมชัย  โฆษิพิพัฒน์ ในการมอบ

ทุนการศึกษา “ทุนอัศวินศิลปะ” ให้กับ

นักศึกษาโปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์ในแต่

ละปีการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้

มอบทุนไปแล้วส่วนหนึ่ งแล้ว  และได้

ร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์    

      โปรแกรมศิลปกรรมศาสตร์ ขัวศิลปะ 

ศิลปินในเครือข่าย ในการวางแผนการจัด

กิ จกรรมอบรม สร้ า งแร งบันดาลใจ 

กิ จกรรมค่ ายศิ ลปะ ให้ กั บนั ก เ รี ย น /

นักศึกษาที่มีความสนใจในแต่ละโรงเรียน

เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาต่อยังคณะ

มนุษยศาสตร์ใน (ปีการศึกษา 2563 - 64) 

     9.2 กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจ 

สร้างจิตส านึก ความรัก ความผูกพัน 

ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใ จ ใ น วิ ถี ชี วิ ต 

ขนบธรรม เนียมประ เพณี ไทย  และ

ศิลปวัฒนธรรม 

     9.3 กิจกรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติ

แก่ปราชญ์พื้ นบ้ าน ผู้ รู้ ในภูมิปัญญา

ท้องถิ่นโดยการมอบรางวัลในกิจกรรม

ต่างๆ     

      9.4 กิจกรรม ส่งเสริมด้านระบบ

คุณค่าหรือค่านิยมที่นับถือความดีงาม

และคุณธรรมจริยธรรม 

      9.5 กิจกรรม รวบรวมและจัดตั้ง

ฐานข้อมูล งานวิจัย งานสร้างสรรค์ด้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมในทุก

ระดับ 

      9 . 6  กิ จ ก ร ร ม  ก า ร แ ส ด ง

ศิลปวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น

ศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 

ในแต่ละเทศกาล 
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การจัดอบรบทางด้านศิลปะ การส่งผลงาน

เ ข้ า ป ร ะกวด ใน เ วที ต่ า งๆ  และกา ร

สร้างสรรค์งานศิลปะให้เป็นท่ียอมรับ 

      ศาตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิพิพัฒน์ 

ยั ง ไ ด้ ใ ห้ เ กี ย ร ติ ใ น ก า ร ถ่ า ย ท า

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อจัดท าเป็นวีดีโอแนะน า

การศึ กษาต่ อ ในมหาวิทย าลั ย  คณะ

มนุษยศาสตร์ และโปรแกรมศิลปกรรม

ศาสตร์ พร้อมเชิญชวนประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

    นอกจากนี้แล้ว ยังมีกิจกรรมอีกหลาย

กิจกรรมของแต่ละโปรแกรม และคณะฯ ที่

อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงาน และสรุปผล

การด า เนินงานในอนาคต โดยได้น า

แนวทางที่คณะกรรมการตรวจประเมินใน

ปีที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการบูรณการกับ

กับการด าเนินกิจกรรม การเรียนการสอน 

และชุมชนต่อไป 

 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

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

1.กลยุทธ์ในการด าเนินงานของคณะ ให้

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคณุภาพ 

คณะมนุษยศาสตร์ต้องมีการปรับกลยุทธ์ใน

การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

ของคณะ ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพของแต่ละปีการศึกษา 
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สามารถตอบสนองต่อแผนการพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์ระยะ 4 ปี 

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 
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ภาคผนวก 

ข้อมูลพื้นฐาน  (Common Data Set) 
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ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ปีการศึกษา 2563 
 

ชื่อข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 11 
    -ระดับปริญญาตรี 8 
    -ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -ระดับปริญญาโท 3 
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -ระดับปริญญาเอก - 
    -จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งท้ังหมด - 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 2,326 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 2,233 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 64 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -จ านวนนักศึกษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 82 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 4 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 53 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 24 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 4 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 39 
    -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 11 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 6 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า 7 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์  
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า 1 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า - 
    -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า - 
จ านวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า - 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 
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    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการท่ัวไป และแจ้งให ้
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 4 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
    -บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 19 
    -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 - 
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2563 
- ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 
- ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ได้แก่ 
- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 
- ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ 
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
- กรณีศึกษา 
- ต าราหรือหนังสือหรืองานแปล 
- ซอฟต์แวร์ 
- พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 2 
ระดับคุณภาพผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 7 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 

1 
    -ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 12 
    -ผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
    -ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ - 
    -ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน - 
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    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว - 
    -ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หรือผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ 
online - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 
    -จ านวนงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  - 
    -จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus  
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด  357 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 405 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 297 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 63 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 8 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร - 
เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
(ค่าเฉลี่ย) 18,000 
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม ๕) 

4.46 

จ านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
    -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 - 
    -ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
    -จ านวนบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน - 
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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 านวนรวมของผลงานนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ - 
    -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 - 
    -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  - 
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    -จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาท่ีเป็นวงรอบประเมิน) - 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)  1,287.59 
    -ระดับอนุปริญญา - 
    -ระดับปริญญาตรี 1,287.59 
    -ระดับ ป.บัณฑิต - 
    -ระดับปริญญาโท - 
    -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
    -ระดับปริญญาเอก - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 730,000.00 บาท 

    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 730,000.00 บาท 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 1,300,000.00 บาท 

    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 

    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,300,000.00 บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 77 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 

จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 77 

    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ - 
    -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 77 
จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 1 
    -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - 

 
 

 

 

 

 


