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ก 

ค ำน ำ 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปางท่ี 1695/2553 ซ่ึงประกอบดว้ยบุคลากรภายนอก 
จ านวน 11 คน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั จ  านวน 4 คน ไดร่้วมกนัประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยด าเนินการประเมินคณะวิทยาการจดัการในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2553  
 คณะกรรมการประเมินไดจ้ดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบบัน้ีข้ึน 
เพื่อสรุปผลการประเมินตามท่ีคณะกรรมการไดป้ระเมินตามสภาพจริงในช่วงปีการศึกษา 2552 จากการวิเคราะห์
รายงานการประเมินตนเอง การสมัภาษณ์คณาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นักศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง การศึกษาร่องรอย
หลกัฐานเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ในการใหข้อ้มลูและตอบขอ้ซกัถาม ท าให้การ
ประเมินเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ถกูตอ้ง และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการประเมินขอขอบพระคุณ
ไว ้ณ โอกาสน้ี 
 คณะกรรมการประเมินหวงัว่าคณะวิทยาการจดัการจะไดน้ าผลการประเมินน้ีไปใชใ้นการรักษา
จุดเด่น และพฒันาจุดท่ีควรปรับปรุงตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะ และน าไปสู่การพฒันาผลงานในทุกพนัธกิจ
ใหบ้รรลุตามความมุ่งหมาย ปรัชญา วิสยัทศัน์ และวตัถุประสงคข์องคณะต่อไป 
 
 
         
          คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ 
        30 มิถุนายน 2553 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 

1.1  ข้อมูลโดยสังเขปของคณะ 
 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปางเร่ิมก่อตั้งข้ึนพร้อมกบัส านกังานสหวิทยาลยัลา้นนา 

ปี พ.ศ. 2528 โดยใชช่ื้อว่าคณะวิชาวิทยาการจดัการ เปิดการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาสหกรณ์ ต่อมาเปล่ียน

สถานะมาเป็นวิชาเอกสหกรณ์ สงักดัภาควิชาบริหารธุรกิจและสหกรณ์  

 ปี พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจดัการ ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นคณะวิทยาการจดัการ มีส านกังานตั้งอยูท่ี่

ชั้น 2 อาคารอาลมัภางค ์ 

 ปี พ.ศ. 2546 ยา้ยส านกังานคณะจากอาคารอาลมัภางค ์มาอยูท่ี่ ชั้น 1 อาคารเรียนท่ี 36  

 ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดบัปริญญาโท M.B.A. สาขาการจดัการทัว่ไป  

 วนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ไดม้ีการประกาศใช ้“พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ.2547” 

ท าใหส้ถาบนัราชภฏัล าปางปรับเปล่ียนฐานะเป็น “มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง” (Lampang Rajabhat University) 

ในสงักดัคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  

 ปัจจุบนัคณะวิทยาการจดัการ เปิดการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ในสาขาวิชาการจดัการ

ทัว่ไป สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และเปิดสอนระดบัปริญญา

โท M.B.A สาขาการจดัการทัว่ไป โดยมีส่วนราชการ คือ ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจดัการ ท าหน้าท่ี

สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน  

 คณะวิทยาการจดัการมีปณิธานและความมุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้  าทางดา้นการบริหารจดัการ ในการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสามารถในงานวิจยั และเป็นท่ีพ่ึงทางวิชาการ แก่ทอ้งถ่ิน 
 

1.2  ปรัชญำ วสัิยทัศน์ พนัธกิจ นโยบำย และเป้ำหมำยกำรศึกษำ 
 1.2.1  ปรัชญำ 
 ศาสตร์การจดัการเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น าองคค์วามรู้ สู่การพฒันาทอ้งถ่ิน  
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 1.2.2  วสัิยทัศน์ 
 คณะวิทยาการจดัการจะเป็นผูน้  าทางดา้นการบริหารจดัการในการผลิตบณัฑิตท่ีมีความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการ วิชาชีพ มีคุณธรรม มีความสามารถในงานวิจยั และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี เพื่อเป็นท่ีพึ่งทาง
วิชาการแก่ทอ้งถ่ิน  
 1.2.3  พนัธกจิ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ก  าหนดพันธกิจให้สอดรับกับมาตรา 8 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 
 1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี  และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ท่ีคณะ
วิทยาการจดัการรับผดิชอบ 
 2. ศึกษาคน้ควา้วิจยัเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นวิทยาการจดัการ  
 3. กระจายโอกาสทางการศึกษาดา้นวิทยาการจดัการรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่ผูด้อ้ยโอกาส และให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงัคม 
 4. ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งท านุบ ารุงศาสนาศิลปวฒันธรรม ขนมธรรมเนียม
ประเพณีอนัดีงามของไทย และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 5. ปรับปรุงถ่ายทอด และพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นวิทยาการจดัการ 
 6. พฒันาศกัยภาพการบริหารการจดัการคณะใหเ้ป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 7. ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชด าริ 
 1.2.4  เป้ำหมำยกำรพฒันำ 
 1. คณะมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา พร้อมท่ีจะไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก 
 2. คณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะวิทยาการจดัการมีศกัยภาพและคุณวุฒิสูงข้ึน ทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามเกณฑม์าตรฐานของสถาบนัอุดมศึกษา และมีคุณธรรม จริยธรรม คารวะธรรม สามคัคีธรรม 
สมเป็นแบบอยา่งท่ีดีของนกัศึกษา และสงัคม 
 3. มีผลงานวิจยัขั้นพ้ืนฐานและวิจยัประยกุตแ์ละวิจยัเชิงปฏิบติัการ ตลอดจนการน าเอาเทคโนโลยี
มาประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของสถาบนั ทอ้งถ่ิน และสงัคม 
 4. บณัฑิตคณะวิทยาการจดัการมีความรู้ มีคุณธรรม และทกัษะทางดา้นภาษารวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสงัคม 
 5. คณะเป็นศูนยก์ลางการพฒันาองค์ความรู้และการวิจยั เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันานักศึกษา  
คณาจารย ์บุคลากร และการใหบ้ริการวิชาการแก่ทอ้งถ่ิน สงัคม 
 6. มีการใชท้รัพยากรของคณะอยา่งประหยดั คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
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 7. มีโครงสร้างระบบการบริหารจดัการท่ีมีเอกภาพ ทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบติั และสอดคลอ้ง
กบัสถาบนั 
 8. คณาจารยแ์ละบุคลากรของคณะมีวฒันธรรมในการท างานร่วมกนัอยา่งมีคุณภาพ 
 9. คณะมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินพนัธกิจทั้งภายในและต่างประเทศ 
 

1.3  หลักสูตรและสำขำวชิำที่เปิดสอน 

  คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปางมีหลกัสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนทั้งหมด 9 
หลกัสูตร จ  าแนกเป็นหลกัสูตรระดับปริญญาตรี จ  านวน 8 หลกัสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา จ  านวน 1 
หลกัสูตร ดงัน้ี 
 
รายช่ือหลกัสูตรและสาขาท่ีเปิดสอน จ  าแนกตามประเภทการจดัการศึกษา 

ล ำดบัที ่ ช่ือหลกัสูตร/สำขำ 
วนัเดอืนปี 

ที่ได้รับกำรรับรอง 
1 ศิลปศำสตรบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 12 มี.ค. 2550 
2 ศิลปศำสตรบัณฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 23 ก.ค. 2550 
3 บริหำรธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการตลาด 12 มี.ค. 2550 
4 บริหำรธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 11 เม.ย. 2550 
5 บริหำรธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 24 พ.ค. 2550 
6 บริหำรธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 21 มิ.ย. 2550 
7 บริหำรธุรกจิบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการธุรกิจระหว่างประเทศ 18 พ.ค. 2552 
8 บัญชีบัณฑติ สาขาวิชาการบญัชี 20 มี.ค. 2550 
9 บริหำรธุรกจิมหำบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 10 มี.ค. 2551 
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1.4  นักศึกษำ 
      
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท   

สำขำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (คน) 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
   1. การจดัการทัว่ไป 1,126 49 - 1,175 
   2. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 858 - - 858 
   3. การบญัชี 620 - - 620 
   4. การตลาด 228 - - 228 
   5. เศรษฐศาสตร์ - - - - 
   6. อุตสาหกรรมท่องเท่ียว 142 - - 142 
   7. นิเทศศาสตร์ 267 - - 267 

รวม 3,241 49 - 3,290 

 
1.5  อำจำรย์ 
 
จ านวนบุคลากรสายวิชาการ จ  าแนกตามคณะ ประเภท และต าแหน่งทางวิชาการ 

ประเภท 
ต ำแหน่งทำงวชิำกำร (คน) 

อำจำรย์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ รวม รวมทั้งหมด 

ขา้ราชการ 15.5 9 1 25.5 

62 อาจารยป์ระจ าตามสญัญา 13 - - 13 

พนกังานมหาวิทยาลยั 23.5 - - 23.5 

รวม 52 9 1 62  

ร้อยละ 83.87 14.52 1.61 100  
* คิดตามเกณฑ ์สกอ. (ขอ้มูลระหว่างมิถุนายน 2552 – พฤษภาคม 2553) 

หมำยเหตุ : มีอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ จ  านวน 6 คน 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                            มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง               

5 

จ านวนบุคลากร จ  าแนกตามคณะ  ประเภท และวุฒิการศึกษา     

ประเภท 
วุฒิกำรศึกษำ 

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม รวมทั้งหมด 
ขา้ราชการ 1 19 5.5 25.5 

62 อาจารยป์ระจ าตามสญัญา 2 11 - 13 
พนกังานมหาวิทยาลยั  21 2.5 23.5 

รวม 3 51 8 62  

ร้อยละ 4.84 82.26 12.90 100  
                         (ขอ้มูล  เดือน พฤษภาคม 2553) 
หมำยเหตุ : มีอาจารยท่ี์ลาศึกษาต่อ จ  านวน 6 คน 
 

1.6  เอกลักษณ์หรือวฒันธรรมของคณะวทิยำกำรจดักำร 
 
 1.6.1  ตรำสัญลกัษณ์ของคณะวทิยำกำรจดักำร            
 
 
 
 

 ควำมหมำยของสัญลกัษณ์ 
 พังงำ คือ พวงมาลัย/เคร่ืองมือ หรือส่ิงท่ีน าพาให้มุ่งตรงไปยงัเป้าหมายท่ีได้ตั้ งไว ้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงน าไปสู่การคน้พบ และแสวงหาความรู้ใหม่ 
 1.6.2  สีประจ ำคณะ 
 สีฟ้ำ แทนค่า ทอ้งทะเล ซ่ึงเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ขนาดใหญ่ และไม่มีวนัหมดหรือสูญสลาย 
รอคอยการส ารวจ, การแสวงหา และการไขว่ควา้อยูเ่สมอ 
 สีขำว แทนค่า คุณธรรม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการยดึเหน่ียวทั้งกายและใจใหเ้กิดความบริสุทธ์ิ  
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1.7  วตัถุประสงค์ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 1.7.1 ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะ ตามระบบ กลไก และเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลยั

ก  าหนด โดยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในทุกองคป์ระกอบคุณภาพว่าเป็นไป
ตามเกณฑแ์ละไดม้าตรฐานท่ีก  าหนดไว ้

 1.7.2 เพื่อใหค้ณะทราบผลการด าเนินงาน เพื่อก  าหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสู่เกณฑ์
มาตรฐานท่ีตั้งไว ้และไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

 1.7.3 เพื่อใหค้ณะทราบจุดเด่น ส่ิงท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรั้บขอ้เสนอแนะในการพฒันาการ
ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

1.8  วธีิประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 1.8.1 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาการจดัการ  และเอกสารประกอบ 
 1.8.2 การรวบรวมขอ้มลูเพ่ิมเติม 
  1) เอกสาร/บนัทึก 
  2) การสมัภาษณ์ 

3) การสงัเกต 
4) การเยีย่มหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที่  2 
ผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

 

2.1  องค ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินการ  
 สถาบนัอุดมศึกษาแต ละแห งมีปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงคท่ี์ได ก าหนดมาตั้งแต เร่ิม
ตั้งสถาบนั และอาจปรับเปล่ียนได ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ควรระบุให ชดัเจน ให สมาชิก
ทุกกลุ มในสถาบนัได รับทราบทั้งอาจารย เจา้หน าท่ี นกัศึกษา ตลอดจนผู ท่ีมีส วนได ส
วนเสีย เช น ผู ปกครอง ชุมชน ผู ใช บริการและสงัคมโดยรวม ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ควร
สอดคล องกนัและเป นแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษาตามหลกัการ
อุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถ ามี) และสถาบนัต
องจดัท าแผนกลยทุธ และแผนด าเนินงานท่ีชดัเจน เพื่อให บรรลุปรัชญา ปณิธาน และวตัถุประสงค ของ
สถาบนั และให สอดคล องกบัทิศทางการพฒันาของประเทศและการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  

 
ตวับ่งช้ี 1.1 มกีารก าหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมกีระบวนการพฒันากลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และมี
การก าหนดตวับ งช้ี เพือ่วดัความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนให ครบทุกภารกจิ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีปรัชญา และปณิธาน และมีการพฒันาแผนยทุธศาสตร์ระยะยาว และมีแผนปฏิบติัราชการ
ประจ าปี การเขียนแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของคณะยงัไม่สอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะ เมื่อ
สอบถามจากผูรั้บผิดชอบพบว่าการเขียนแผนปฏิบัติราชการประจ าปีไม่ได้มีการน าแผนยุทธศาสตร์มา
พิจารณาดว้ย คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 6 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินได ้2 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. การเขียนแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ควรมีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ   
 2. การเขียนแผนปฏิบติัราชการประจ าปี ควรมีการระบุโครงการ งบประมาณ และผูรั้บผดิชอบ  
 3. ควรมีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตวับ่งช้ีท่ีไดต้ั้งไวใ้นแผนปฏิบติัราชการอยา่งนอ้ย
ปีละ 2 คร้ัง โดยการสรุปว่าในแต่ละตวับ่งช้ีได้ด  าเนินการไปแลว้มากน้อยเพียงใด และบรรลุตามท่ีตั้ งไว ้
หรือไม่ และมีการจดัท าเป็นรายงานเสนอเขา้ท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะในวาระเพื่อพิจารณา และให้
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คณะกรรมการประจ าคณะไดใ้หข้อ้เสนอแนะ เพ่ือใหค้ณะไดน้ าขอ้เสนอแนะดงักล่าวมาปรับปรุงและจดัท า
เป็นแผนปฏิบติัราชการในปีต่อไป 
 4. การก าหนดตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการ หากเป็นการน าตวับ่งช้ีของ ก.พ.ร. หรือ สกอ. มา
เป็นตวับ่งช้ีของแผน ควรมีการระบุเกณฑไ์วใ้นภาคผนวก   
 5. ควรมีการน าผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีว่าไดด้  าเนินการ
บรรลุไปมากนอ้ยเพียงใด ใส่ไวใ้นรายงานประจ าปีดว้ย เพื่อแสดงถึงผลการด าเนินงานของคณะ 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  2  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 1.2 ร อยละของการบรรลุเป าหมายตามตวับ งช้ีของการปฏบิัตงิานทีก่ าหนด 
ผลการด าเนินงาน 

 
 คณะมตีวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด จ านวน 56 ตวับ่งช้ี มีการด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย จ  านวน 48 ตวับ่งช้ี คิดเป็นร้อยละ 
56

100  48
 = 85.71 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินได ้2 

คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการพิจารณาประชุมร่วมกนัถึงตวับ่งช้ีท่ียงัไม่บรรลุเป้าหมายมีสาเหตุเกิดจากอะไร และมี
แนวทางในการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งไร 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณทั้งหมด 56  ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งช้ีของแผนปฏิบติังานประจ าปีท่ีบรรลุเป้าหมาย 48  ตวับ่งช้ี 
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ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  85.72  2  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  85.71  2  คะแนน 
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2.2  องค ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
 การบริหารกิจการวิชาการ (academic affair) คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให ผูเ้รียนมี
ความรู้ในวิชาชีพตามหลกัสูตรท่ีก  าหนด การเรียนการสอนในยุคป จจุบันใช หลกัการของการจัด
กระบวนการเรียนรู ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป นส าคญั ดงันั้นภารกิจดงักล าวจึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดป จจยัป
อนเข้าท่ีได้มาตรฐานตามท่ีก  าหนด ประกอบดว้ยการมีอาจารย ท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐาน

หลกัสูตร มีกระบวนการบริหารจดัการการเรียนการสอนท่ีอาศยัหลกัการร่วมมือรวมพลงัของทุกฝ ายท่ี
เก่ียวข อง ทั้งองค กรภายในและภายนอกสถาบนั นอกจากน้ียงัต องมีการวางระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อให นกัศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค  

 
ตวับ่งช้ี 2.1 มรีะบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการจดัโครงการวิจยัเสวนาสรุปบทเรียนจากสถานประกอบการ และจดัท ารายงานวิจยัสภาพปัญหา
และความพึงพอใจการใช้บัณฑิต เพื่อทราบปัญหาว่านักศึกษามีปัญหาด้านภาษา ทางคณะจัดกิจกรรม        
บางหลกัสูตรขาดการประกนัคุณภาพหลกัสูตร คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 5 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การ
ประเมินได ้2 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการด าเนินงานตาม สมอ. 07 มาวิเคราะห์ร่วมกนั เพื่อจดัท าแผนพฒันาท่ีชดัเจน 
 2. ทุกหลกัสูตรควรด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา ครบทุกประเด็นอยา่งต่อเน่ือง 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  2  คะแนน 
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ตวับ่งช้ี 2.2 มกีระบวนการเรียนรู ที่เน นผู้เรียนเป นส าคญั 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประชุมอาจารยเ์พ่ือช้ีแจงให้คณาจารยไ์ด้เข้าใจวตัถุประสงค์และเป้าหมายการจัด
การศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการส่งเสริมใหอ้าจารยไ์ดจ้ดักิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียน มีการน าผลการประเมิน
การจดัการเรียนการสอนมาปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เช่น การปรับแนวการสอน การปรับปรุง
หอ้งเรียน ส่ือการสอน คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 7 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการใหอ้าจารยน์ าผลการประเมินคุณภาพการสอน ขอปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนท่ี
ชดัเจน เช่น ให้อาจารยแ์ต่ละท่านเขียนใบรับรองการปรับปรุงในประเด็นท่ีมีปัญหา หรือผลการประเมินท่ี
คะแนนนอ้ย เพื่อการปรับปรุงพฒันา 
 2. การใชห้ลกัฐานอา้งอิง เช่น แนวการสอน ควรมีการระบุให้เห็นในส่วนท่ีมีการปรับปรุงท่ีชดัเจน 
ครบทุกหลกัสูตร 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.3 มโีครงการหรือกจิกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล องค
กรและชุมชนภายนอกมสี วนร่วม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีน าไปใชใ้นการปฏิบติัไดจ้ริง 
โดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิหรือผูรู้้ในชุมชนมาร่วมทุกหลกัสูตร ไดแ้ก่ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นกัศึกษา การเชิญวิทยากรมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ และน าผลการประเมินจากผูป้ระกอบการมาพฒันาคุณภาพ
นักศึกษา เช่น การจัดโครงการพฒันาทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สังเคราะห์ เป็นต้น  คณะมี           
การด าเนินการไดใ้นระดบั 5 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
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ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรมีการน าผลการประเมินจากสถานประกอบการ มาจดัท าโครงการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา
ในภาพรวมของคณะ เพื่อครอบคลุมทุกหลกัสูตร 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.4 จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท าต่อจ านวนอาจารย ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนนกัศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) ทั้งหมด เมื่อปรับค่ามาเป็นปริญญาตรี 1,643.80 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 6  คน 

  

 คณะมีจ  านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท าต่อจ านวนอาจารย ประจ า คิดเป็น 
56

1,643.80
= 

29.35 ดังนั้ นร้อยละของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท าต่อจ านวนอาจารย ประจ า  คิดเป็น 

100
25

25 - 29.35
  = 17.40  เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้1 คะแนน 

 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  13.04  1  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  17.40  1  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 2.5 สัดส วนของอาจารย ประจ าที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเท าต่อ
อาจารย ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า 51  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 8  คน 

ร้อยละของอาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ  12.90 

ร้อยละของอาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาตรี ร้อยละ  4.84 

 
 คณะมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด จ านวน 62 คน มีอาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาตรี จ  านวน 3 คน คิดเป็น

ร้อยละ 
62
100  3

 = 4.84  อาจารยท่ี์มีวุฒิปริญญาเอก จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
62
100  8

= 12.90 เมื่อเทียบ

กบัเกณฑก์ารประเมินได ้1 คะแนน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง 
ปริญญาเอก  ร้อยละ  12.90  
ปริญญาตรี  ร้อยละ  6.45 

 1  คะแนน 

กรรมการประเมนิ 
ปริญญาเอก  ร้อยละ  12.90  
ปริญญาตรี  ร้อยละ  4.84 

 1  คะแนน 
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ตวับ่งช้ี 2.6 สัดส วนของอาจารย ประจ าที่ด ารงต าแหน งอาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย  
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่งอาจารย ์ 52  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์ 9  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีต าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 1  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมดท่ีมีต าแหน่งศาสตราจารย ์ - 

ร้อยละของอาจารยป์ระจ าท่ีด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ  16.13 

 
 คณะมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด จ านวน 62 คน มีอาจารยท่ี์มีต  าแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย ์จ  านวน 9 

คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย ์จ  านวน 1 คน อาจารยท่ี์ด  ารงต าแหน่งทางวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 
62

100  10
 = 

16.13 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้1 คะแนน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั ร้อยละ 14.52 

ระดบั รศ. ข้ึนไป ร้อยละ 1.61 
 1  คะแนน 

กรรมการประเมนิ 
ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนั ร้อยละ 16.13 

ระดบั รศ. ข้ึนไป ร้อยละ 1.61 
 1  คะแนน 
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ตวับ่งช้ี 2.7 มกีระบวนการส งเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย  
ผลการด าเนินงาน 
 มีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการประชุมร่วมกนัระหว่าง    
ผูก้  ากบัดูแลดา้นจรรยาบรรณของคณะแต่ละคณะ เพื่อส่งเสริมใหค้ณาจารยไ์ดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการวางแผนป้องกนั หรือหาแนวทางแกไ้ขกรณีกระท าผดิจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.8 มรีะบบและกลไกสนับสนุนให อาจารย ประจ าท าการวจิยัเพือ่พฒันาการเรียนการสอน  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการประกาศนโยบายการวิจยั และมีการจดัท าฐานขอ้มลูและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการท าวิจยั 
เพื่อพฒันาการเรียนการสอนของอาจารย ์มีการจดัสรรงบประมาณและส่งเสริมให้อาจารยท์  าผลงานวิจยัดา้น
การเรียนการสอนเผยแพร่ผ่านเวบไซต์ คณะมีการด าเนินการได ้4 ขอ้ เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินได ้2 
คะแนน 
 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจดัตั้งหน่วยจดัการงานวิจยัของคณะ 
 2. ควรมีการจดัเวทีแลกเปล่ียนผลงานวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนร่วมกบัคณะอ่ืน 
 3. ควรก าหนดเกณฑใ์หอ้าจารยม์ากกว่าร้อยละ 75 ของอาจารยป์ระจ า มีการท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียน
การสอน 

 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการได ้ 5  ขอ้  3  คะแนน 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

กรรมการประเมนิ ด าเนินการได ้ 4  ขอ้  2  คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 2.9 ร อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
  
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
จ านวนบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีส าเร็จการศึกษา 1,051  คน 
จ านวนบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 906  คน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีศึกษาต่อ 45  คน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าอยูก่่อนแลว้ 183  คน 
จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า 507  คน 
ร อยละของบณัฑิตระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท าและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ป  

ร้อยละ  74.78 

 
 คณะมีบณัฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ จ  านวน 906 คน ศึกษาต่อ จ  านวน 45 คน มีงานท าอยู่ก่อนแลว้ 
จ  านวน 183 คน และผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีไดง้านท า จ  านวน 507 คน บณัฑิตท่ีไดง้านท าคิดเป็น

ร้อยละ 
678

100  507
 = 74.78  เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้2 คะแนน 

 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  81.67  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  74.78  2  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.10 ร อยละของบัณฑติระดับปริญญาตรีที่ได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นเป นไปตามเกณฑ  
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
จ านวนบณัฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 1,051  คน 
จ านวนบณัฑิตท่ีไม่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านท าหรือมีกิจการของตนเอง 493  คน 
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ท่ีมีรายไดป้ระจ าภายในระยะเวลา 1 ปี  
จ านวนบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑแ์ละสูงกว่าเกณฑ ์ 191  คน 
ร อยละของบณัฑิตท่ีไดรั้บเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ ์ ร้อยละ  38.74 
 
 คณะมีบัณฑิตท่ีไม่มีงานท าก่อนเขา้ศึกษาและไดง้านท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ า
ภายในระยะเวลา 1 ปี จ  านวน 493 คน บณัฑิตท่ีได้รับเงินเดือนเร่ิมตน้เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์ 

จ  านวน 191 คน คิดเป็นร้อยละ 
493

100  191
 = 38.74  เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้1 คะแนน 

 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  66.18  1  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  38.74  1  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.11 ระดับความพงึพอใจของนายจ าง ผู ประกอบการ และผู้ใช้บัณฑติ 
ผลการด าเนินงาน 
 นายจา้ง ผูป้ระกอบการ และผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจต่อบณัฑิตของคณะอยู่ในระดบัมาก  คือ 
ระดบั 4.10 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ระดบัความพึงพอใจ  4.10  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ระดบัความพึงพอใจ  4.10  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 2.12 ร อยละของนักศึกษาป จจุบันและศิษย เก าที่ส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผ านมา ที่
ได รับการประกาศเกยีรตคุิณยกย องในด้านวชิาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กฬีา สุขภาพ ศิลปะและ
วฒันธรรม และด าน ส่ิงแวดล้อมในระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 
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ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศกึษา 3,290  คน 

จ านวนนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา - ระดบัปริญญาโท (ภาคปกติ) - 

จ านวนนกัศกึษาปัจจุบนัทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา - ระดบัปริญญาโท (ภาคพิเศษ) - 

จ านวนนกัศกึษา บณัฑิตศกึษาปัจจุบนั และศิษยเ์ก่า ระดบับณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติ
หรือนานาชาติจากผลงานวิจยัและ/หรือวิทยานิพนธ ์

7  คน 

จ านวนศษิยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุกระดบัการศึกษา 5,837  คน 

จ านวนศษิยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมา-ระดบัปริญญาโท  

จ านวนนกัศกึษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศกึษาในรอบ 5 ปีท่ีผา่นมาทั้งหมดทุก
ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกยอ่งระดบัชาติหรือนานาชาติ 

7  คน 

 

นักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวลัประกาศเกยีรตคุิณยกย่องระดับชาตหิรือนานาชาต ิ
ช่ือ – สกุล รางวลั หน่วยงาน วนั / เดอืน / ปี สังกดัสาขาวชิา 

1. น.ส.อนัธิกา บุญเทพ รางวลัชนะเลิศ กรมสรรพากร 12-21 ต.ค.52 การบญัชี 
2. น.ส.ปรัชญา บุรีย ์ รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 กรมสรรพากร 12-21 ต.ค.52 การบญัชี 
3. น.ส.อรทยั อุ่นเรือน รางวลัชมเชย กรมสรรพากร 12-21 ต.ค.52 การบญัชี 
4. น.ส.กนกวรรณ ค าใส รางวลัชมเชย กรมสรรพากร 12-21 ต.ค.52 การบญัชี 
6. Mr.Tran Hui Tung Mr.International Sports ม.ราชภฏัเชียงใหม่ 24-26 พ.ย.52 การตลาด 
7. น.ส.หอมนวล  ศรีริ รองชนะเลิศอนัดบั 1  

การประกวด Smart 
Challenge: DJ 2009 

มหาวิทยาลยันเรศวร
พะเยา 

18 ส.ค.2552 นิเทศศาสตร์ 

 

 คณะมีนกัศึกษาปัจจุบนัทั้งหมด จ านวน 3,290 คน มีศิษยเ์ก่าท่ีส าเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีท่ีผ่าน
มาทั้งหมด จ านวน 5,837 คน โดยมีนักศึกษา ปัจจุบนัและศิษยเ์ก่าท่ีไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณยกย่อง

ระดบัชาติหรือนานาชาติ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
9,127

100  7
 = 0.077 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินได ้3 

คะแนน 
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ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  0.077  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  0.077  3  คะแนน 

2.3  องค ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 การด าเนินงานด านกิจการนกัศึกษา เป นกิจกรรมท่ีสถาบนัอุดมศึกษาสนับสนุนส งเสริม
เพื่อให  นกัศึกษาเป นบณัฑิตท่ีมีคุณสมบติัพร้อม นอกเหนือจากการจดัการเรียนการสอนท่ีจดัข้ึนตาม
หลกัสูตร กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาแบ งออกได เป นสองส่วน คือ (1) การจดับริการแก นกัศึกษา
และศิษย เก า ซ่ึงสถาบนัจดัข้ึนให สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และเกิดประโยชน สูงสุดต อนัก
ศึกษาและศิษย เก า และ (2) การจดักิจกรรมนักศึกษาท่ีด าเนินการโดยองค การนักศึกษา ซ่ึงได รับ
การสนบัสนุนส่งเสริมจากสถาบนั ทั้งน้ีเพ่ือให นักศึกษาไดพ้ฒันาร่างกาย อารมณ สังคม สติป ญญา 
ตลอดจนคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค ได แก ความรู ทกัษะการคิด ทกัษะความสัมพนัธ
ระหว างบุคคลและความรับผิดชอบ ทกัษะการวิเคราะห และการส่ือสารและการพฒันาคุณธรรมและ
จริยธรรม  

 
ตวับ่งช้ี 3.1 มกีารจดับริการแก นักศึกษาและศิษย เก า 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจดักิจกรรมและบริการใหแ้ก่นกัศึกษาครบทั้ง 5 ดา้น คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 
8 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะควรจะจดัแฟ้มอาจารยท่ี์ปรึกษาใหอ้าจารยทุ์กคนเก็บรายละเอียดของนกัศึกษา 
 2. ในเกณฑร์ะดบัท่ี 8 ควรจะมีหลกัฐาน หรือเขียนหลกัฐานโครงการท่ีน ามาปรับปรุงหรือพฒันา
ใหช้ดัเจน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  8  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  8  3  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 3.2 มีการส งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ วน และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการจดักิจกรรมใหน้กัศึกษาครบทั้ง 5 ดา้น และมีการติดตามประเมินผล น าผลนั้นมาปรับปรุง
ทุกปีอยา่งต่อเน่ือง คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
จุดเด่นที่พบ 
 มีการท ารายงานผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาในปีการศึกษา 2552 ในเร่ืองปัญหาท่ีเกิดข้ึน และ
ขอ้เสนอแนะ 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ในเกณฑร์ะดบัท่ี 2 ผลการด าเนินงานควรใส่ค าสัง่ดว้ย 
 2. ควรจะเขียนกระบวนการติดตาม ประเมินผลโครงการ โดยให้ท ารายงานเสนอข้ึนตรงต่อ
คณบดี หรือรายงานความกา้วหนา้ต่อคณบดีในท่ีประชุม จะไดม้ีหลกัฐานการประชุม 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
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2.4  องค ประกอบที่ 4 การวจิยั  
 สถาบนัอุดมศึกษาแต ละแห งอาจมีจุดเน นในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัสภาพแวดล

อมและความพร้อมของแต ละสถาบนั อย างไรก็ตามทุกสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป
นส วนหน่ึงของพนัธกิจสถาบนั ดงันั้นจึงต องมีระบบและกลไกควบคุมให สามารถด าเนินการในพนัธกิ
จด านน้ีอย างมีประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต จุดเน นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให ได้
ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ท่ีเกิดประโยชน  การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน  จ าเป

นต องมีส วนประกอบท่ีส าคัญสามประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก 
ตลอดจนมีการสนบัสนุนทรัพยากรให สามารถด าเนินการได ตามแผน 2) คณาจารย์ มีส วนร่วมในการ
วิจยัอยา่งเข มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน และพนัธกิจด านอ่ืน ๆของสถาบนั 
3) ผลงานวิจยัมีคุณภาพ มีประโยชน  สนองยทุธศาสตร์ของชาติ และมีการเผยแพร อย างกว างขวาง  

 
ตวับ่งช้ี 4.1 มกีารพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลติงานวจิยัและงานสร างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการจดัท าระบบบริการงานวิจยั โดยเป็นส่วนหน่ึงของแผนยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ 
4 ปี แผนปฏิบติังานประจ าปี และแผนงบประมาณ ปี 2552 โดยมีคณะกรรมการรับผดิชอบด าเนินงานดา้นวิจยัดูแล 
นอกจากน้ียงัมีคู่มือนกัวิจยัใหก้บัอาจารยเ์พ่ือศึกษารายละเอียดและระเบียบต่าง ๆ ในการท าวิจยั มีการจดัสรร
งบประมาณภายในคณะ และส่งเสริมใหข้อทุนจากภายนอก รวมถึงมีการจดัท าฐานขอ้มูลสนับสนุนงานวิจยั
ในระดบัคณะ มีประกาศการจดัสรรรางวลัให้กบันักวิจยัท่ีไดรั้บรางวลั และน าเสนอภาพผ่านเวบไซต์ของคณะ 
คณะมีการด าเนินการได ้5 ขอ้ เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 1. มีการจดัสรรงบประมาณ เพื่อสนบัสนุนงานวิจยัและพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัเป็นจ านวนมาก 
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 2. มีการใหร้างวลัแก่นกัวิจยั และโฆษณาประชาสมัพนัธใ์หส้าธารณชนไดรั้บทราบผา่นส่ือต่าง ๆ 
(website / หนงัสือพิมพ ์/ แจง้ในท่ีประชุม) 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 พฒันาคู่มือนกัวิจยัใหมี้ขั้นตอนการด าเนินงานวิจยัของคณะเอง (แนวทางการขอทุน และขอ้ปฏิบติั
อ่ืน ๆ เก่ียวกบัการท างานวิจยัในคณะ) 
 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการได ้ 5  ขอ้  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการได ้ 5  ขอ้  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 4.2 มรีะบบบริหารจดัการความรู จากงานวจิยั และงานสร้างสรรค์ 
ผลการด าเนินงาน 
 มีคณะกรรมการจดัท าวารสารงานวิจยั และคณะกรรมการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์ และสังเคราะห์
งานวิจยั เพ่ือเผยแพร่ รวมทั้งมีฐานขอ้มลูสารสนเทศในการเผยแพร่ผลงานวิจยัในเวบไซตข์องคณะ และ web blog 
คณะมีการด าเนินการได ้4 ขอ้ เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
จุดเด่นที่พบ 
 1. มี web blog KM เร่ืองงานวิจยัระหว่างอาจารยภ์ายในคณะกบับุคลากรภายนอกในเครือข่าย 
gotoknow 
 2. มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจยักบัองค์กรภายนอก เช่น เทศบาลต าบลแม่แจ่ม อบต.  
วงัทรายค า และ สกว. 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการได ้ 4  ขอ้  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการได ้ 4  ขอ้  3  คะแนน 
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ตวับ่งช้ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวจิยั และงานสร างสรรค จากภายใน และภายนอกสถาบันต อจ านวนอาจารย
ประจ า 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 6  คน 

จ านวนเงินสนบัสนุนการวจิยัและงานสร้างสรรค ์ 2,679,620  บาท 

          -  จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในมหาวิทยาลยั 1,696,500  บาท 

          -  จ านวนเงินสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายนอกมหาวิทยาลยั 983,120  บาท 

จ านวนเงินสนบัสนุนการวจิยัและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า 47,850.36 บาทต่อคน 

 
เงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 1,696,500 บาท 

ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1. การศึกษาปัญหาและความตอ้งการต่อการสอน
ของอาจารยแ์ละส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 7,500 มหาวิทยาลยั 

2. การศึกษาความตอ้งการในการพฒันาการจดั 
การเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
คณาจารย ์มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 5,000 มหาวิทยาลยั 

3. ความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญิงท่ีปรากฏใน
หนงัสือการ์ตูนไทย 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 9,000 มหาวิทยาลยั 

4. การส่ือสารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
กาดกองตา้จงัหวดัล  าปางเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

อ. สุดจินดา  ดงักอ้ง 9,000 มหาวิทยาลยั 

5. แนวทางการจดัการโลจิสติกส์และซพัพลายเชน
ของธุรกิจ 

อ. นุสรา  แสงอร่าม 9,000 มหาวิทยาลยั 

6. ส ารวจปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนของ อ. สุพรรณี ค  าวาส 9,000 มหาวิทยาลยั 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนรายวิชา หลกัการบญัชี 
ภาคเรียนท่ี1/2552 คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 
7. รูปแบบการสร้างนกัวิจยัเพื่อศึกษาพฤติกรรม
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 
 
 

ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด 9,000 มหาวิทยาลยั 

8. บทบาทท่ีชุมชนภายในคาดหวงัต่อ 
การจดัรายการของสถานีวิทย ุเพื่อการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

อ. กนกพร  เอกกะสินสกุล 9,000 มหาวิทยาลยั 

9. อุปสรรคทางการเงินของการด าเนินธุรกิจสปา
ในจงัหวดัล  าปาง 

อ. ปริยนุช  ปัญญา 9,000 มหาวิทยาลยั 

10. การเปรียบเทียบและทศันคติท่ีมีต่อการเรียน
วิชาหลกัการตลาด 

อ. วิจิตรา  แซ่ตั้ง 9,000 มหาวิทยาลยั 

11. การเสริมสร้างความเขม้แข็งใหแ้ก่ศนูย ์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการตลาด มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัล าปาง โดยใชส่้วนประกอบทางการตลาด 

อ. ณัฐวุฒิ  ปัญญา 9,000 มหาวิทยาลยั 

12. ประเมินความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อ
คุณภาพการสอนและส่ิงสนบัสนุน 

ผศ.กาญจนา   คุมา 
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 

10,000 มหาวิทยาลยั 

13. ศึกษาความคิดเห็นของนกัศกึษาท่ีมต่ีอ 
การจดัการศกึษา คณะวิทยาการจดัการ 

ผศ.กาญจนา  คุมา 10,000 มหาวิทยาลยั 

14. แนวทางการส่งเสริมการท่องเท่ียวจงัหวดั
ล  าปาง  

อ. สยมุภู   อุนยะพนัธ ์ 9,000 มหาวิทยาลยั 

15. คุณลกัษณะของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสาขาวิชาการตลาดท่ีหน่วยงานพึงประสงค ์

อ. อวสัดา  บินโซดาโอะ 
อ. นุสรา  แสงอร่าม 

9,000 มหาวิทยาลยั 

16. การทดลองใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปร่วมกบั
การสอนผา่นงานน าเสนอและโปรแกรม

อ. เนตรดาว  โทธรัตน ์ 9,000 มหาวิทยาลยั 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

คอมพิวเตอร์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ 
ผลการใชง้าน 
17. การศึกษากลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจสปา
จงัหวดัล  าปาง 

อ. พรนภา  บุญน ามา 9,000 มหาวิทยาลยั 

18. การพฒันาระบบแฟ้มสะสมงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ของคณะวิทยาการจดัการ 
 

อ. บณัฑิต บุษบา 25,000 มหาวิทยาลยั 
 

19. ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่างชาติต่อส่ือ
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

อ.ดร. เครือวลัย ์ วงศไ์พบูลย ์ 25,000 มหาวิทยาลยั 

20. รูปแบบการจดัท าบญัชีท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
การสอนสาขาวิชาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ 

อ. สุขเกษม ลางคุลเสน 20,000 มหาวิทยาลยั 

21. ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้แบบ Active Learning อ. นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ ์ 9,000 มหาวิทยาลยั 
22. คุณธรรมจริยธรรมของอาจารยต์าม 
ความคาดหวงัของนกัศกึษาสาขาวิชาการจดัการ
ทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

อ. พอใจ สิงหเนตร 
ผศ.ปราณี  สุคนัธมาลย ์
อ. อุษา  โบสถท์อง 
อ. มยรีุ   พรหมเทพ 

9,000 มหาวิทยาลยั 

23. ความพึงพอใจของกลุ่มชุมชนท่ีมีต่อ 
การอบรมของศนูยข์อ้มลูธุรกิจ 

อ. พรนภา  บุญน ามา 5,000 มหาวิทยาลยั 

24. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา
สาขาวิชาการตลาด 

อ. นุสรา แสงอร่าม 
 

10,000 มหาวิทยาลยั 

25. ศึกษาความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการท่ีมี
ต่อศนูยฝึ์กประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 

อ. นุสรา  แสงอร่าม 
อ. อวสัดา  บินโซดาโอะ 
อ. พรนภา บุญน ามา 
อ. วิจตรา  แซ่ตั้ง 
อ. ญฐัวุฒิ  ปัญญา 

5,000 มหาวิทยาลยั 

26. การศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 

อ. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ ์
อ. ฐานุษา  สายสวาสด์ิ 

15,000 มหาวิทยาลยั 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล  าปาง 4 ปี 

อ. มยรีุ  พรหมเทพ 

27.การศึกษาปัญหาในการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของนกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการทัว่ไป 
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล  าปาง 2 ปี 
 

อ. นภาวรรณ เนตรประดิษฐ ์
ผศ.ปราณี  สุคนัธมาลย ์
อ. จิตรลดา วฒันาพรรณกิตติ 

28. ความพึงพอใจและความคาดหวงัของ
นกัศกึษา 

อ. ปิยะ  วตัถพาณิชย ์
อ. สรัญญา  บลัลงัก ์

7,500 มหาวิทยาลยั 

29. ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต่อ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศกึษา
สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

อ. นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ ์
อ. อุษา  โบสถท์อง 
อ. ธนกร  นอ้ยทองเลก็ 

15,000 มหาวิทยาลยั 

30. การพฒันาธุรกิจน ้ าพริก กลุ่มแม่บา้นบา้น
หลวง หมู่ 5 ต  าบลปงแสนทอง อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัล  าปาง 

อ. ฐานุษา  สายสวาสด์ิ 
อ. จิตรา  ลาวลัยช์ยักุล 
อ. สุดจินดา  ปานค า 
อ. พอใจ  สิงหเนตร 

17,000 มหาวิทยาลยั 

31. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค 

อ. จิระประภา   ค  าราช 9,000 มหาวิทยาลยั 

32. ศึกษาการออกแบบกิจกรรมกลุ่มเพื่อพฒันา
และส่งเสริมทกัษะความสามารถในการแกไ้ข
โจทยแ์บบฝึกหดั 

อ. ณัฐนนัท ์ ฐิติยาปราโมทย ์ 5,000 มหาวิทยาลยั 

33. ศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการน าบญัชีไปใช้
ในการพฒันาชุมชนของนกัศกึษา สาขาวิชา 
การบญัชี คณะวิทยาการจดัการ 

อ. ณัฐนนัท ์ ฐิติยาปราโมทย ์ 5,000 มหาวิทยาลยั 

34. ศึกษากระบวนการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศกึษาในรายวิชาตน้ทุน 

อ. สุขเกษม ลางคุลเสน 5,000 มหาวิทยาลยั 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

35. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง
ในสายตาของประชาชนชาวล าปาง 

อ. สุดจินดา ดงักอ้ง 20,000 มหาวิทยาลยั 

36. ห่วงโซ่อุปทานในการด าเนินธุรกิจสมุนไพร
พ้ืนบา้นอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง  

อ. ศิรญา จนาศกัด์ิ 
อ. กรรณิการ์ สายเทพ 

20,000 มหาวิทยาลยั 

37. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการส่ือสาร
ในชุมชนบา้นปงชยั อ  าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง 
 

อ. สุดจินดา ดงักอ้ง 10,000 มหาวิทยาลยั 

38. การจดัการทรัพยากรน ้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
ของบา้นปงชยั อ  าเภอแม่เมาะ จงัหวดัล  าปาง 

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด 12,500 มหาวิทยาลยั 

39. ส ารวจความพึงพอใจของนายจา้ง 
ผูป้ระกอบการ ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา 

28,000 มหาวิทยาลยั 

40. ส ารวจความจ าเป็นของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา 

10,000 มหาวิทยาลยั 

41. การศึกษาเครือข่ายความร่วมมือของประชาชน
ในการอนุรักษอ์าชีพขบัรถมา้จงัหวดัล  าปาง 
กรณีศกึษา : ประชาชนท่ีอาศยัตามเสน้ทางรถมา้
เลียบฝ่ังแม่น ้ าวงั 

อ. จิระประภา ค  าราช 
อ. นภาวรรณ  เนตรประดิษฐ ์
อ. จิตรลดา  วฒันาพรรณกิตติ 

40,000 มหาวิทยาลยั 

42. ยทุธศาสตร์การพฒันาการจดัตั้ง และ 
การพฒันาศกัยภาพของธนาคารหมู่บา้นตาม
แนวพระราชด าริ เพื่อเป็นฐานรองรับการพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของชุมชนในจงัหวดัล  าปาง 

อ. จรัส   มีนสกุล 
อ. ประเสริฐ  ยงัปากน ้ า 
อ. ประสิทธ์ิ  เพช็รแสนงาม 
อ. บณัฑิต  บุษบา 

900,000 มหาวิทยาลยั 

43. การพฒันาฐานขอ้มลูชุมชนโดยการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนบา้นนางแล ต าบลปงยางคก 
อ  าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

อ. จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย ์ 35,000 มหาวิทยาลยั 

44.  แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของกลุ่ม 
ผูเ้พาะเห็ด บา้นทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก 
อ  าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย ์ 35,000 มหาวิทยาลยั 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

45. แนวทางการพฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ต าบลปงยางคก อ  าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

อ. ฤาชุตา เนตรจดั 30,000 มหาวิทยาลยั 

46. การศึกษาแนวทางการพฒันากลยทุธท์าง
การตลาดแบบมีส่วนร่วมธุรกิจกะลามะพร้าว 
หมู่บา้นทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.หา้งฉตัร จ.ล  าปาง 
 

อ. อลิสา  พรหมศิลป์ 35,000 มหาวิทยาลยั 

47. พฤติกรรมการบริหารการเงินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ระกอบการในเขต
จงัหวดัล  าปาง ล าพนู และเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด 
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
อ.ดร. สุเทพ  ทองค า 
อ.ดร.ชยัยทุธ  เลิศพาชิน 

60,000 มหาวิทยาลยั 

48. บทบาทของผูป้ระกอบการในการสร้างวฒันธรรม
ในการแข่งขนัของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่มในเขตพ้ืนท่ี 3 จงัหวดั (ล  าปาง ล  าพนู และ
เชียงใหม่) 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน 
ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด 
อ.ดร. สุเทพ  ทองค า 
อ.ดร. ชยัยทุธ  เลิศพาชิน 

60,000 มหาวิทยาลยั 

49. การพฒันารูปแบบการเรียนการสอนใน 
เชิงปฏิบัติ กรณีศึกษานักศึกษาท่ีลงทะเบียน
รายวิชาสมัมนาทางการบญัชี ภาคเรียนท่ี 2/2551 

อ. ณัฐนนัท ์ ฐิติยาปราโมทย ์ 5,000 มหาวิทยาลยั 

50. สภาพและปัญหาการใชกิ้จกรรมกลุ่มใน 
การพฒันาทกัษะการเรียนรู้รายวิชาเตรียม 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการบญัชี 
คณะวิทยาการจดัการ 

ผศ. กาญจนา  คุมา 5,000 มหาวิทยาลยั 

51. การจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 
บูรณาการ โดยการใชโ้ครงการผลิตภณัฑ์ชุมชน
รายวิชาตน้ทุน 1 

ผศ. กาญจนา  คุมา 5,000 มหาวิทยาลยั 

52. กลยทุธธุ์รกิจเพื่อสร้างสมรรถนะใน 
การแข่งขันของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาด

รศ.ดร. บุญฑวรรณ  วิงวอน 50,000 มหาวิทยาลยั 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                           มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง                           

29 

ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

กลาง และขนาดยอ่ม เขตภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิยัและงานสร้างสรรค์จากภายนอก  จ านวน  983,120 บาท 

ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

1. ความพึงพอใจของผูม้าใชบ้ริการ  
อบต.บา้นเอ้ือม 

อ. นุสรา  แสงอร่าม 
อ. อวสัดา  บินโซดาโอะ 
อ. พรนภา บุญน ามา 
อ. วิจิตรา  แซ่ตั้ง 
อ. ญฐัวุฒิ  ปัญญา 

20,000 อบต.บา้นเอ้ือม 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการส่ือสาร
ในชุมชนบา้นปงชยั อ.แม่เมาะ จ.ล  าปาง 

อ. สุดจินดา ดงักอ้ง 17,500 สกว. โครงการ 
ABC-PUS 

3. การจดัการทรัพยากรน ้ าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคบา้นปงชยั ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล  าปาง 

ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด 21,000 สกว. โครงการ 
ABC-PUS 

4. การพฒันาฐานขอ้มลูชุมชนโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบา้นนางแล ต าบลปงยางคก  
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

อ.จารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย ์ 30,000 สนง. ประสานงาน
โครงการ ABC-
PUS และ IRVE 

5. แนวทางในการพฒันาศกัยภาพของกลุ่ม 
ผูเ้พาะเห็ด บา้นทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก 
อ  าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย ์ 30,000 สนง. ประสานงาน
โครงการ ABC-
PUS และ IRVE 

6. แนวทางการพฒันาเสน้ทางการท่องเท่ียว 
เชิงวฒันธรรมและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ

อ. ฤาชุตา เนตรจดั 35,000 สนง. ประสานงาน
โครงการ ABC-
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

ต าบลปงยางคก อ  าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง PUS และ IRVE 
7. การศึกษาแนวทางการพฒันากลยทุธท์าง
การตลาดแบบมีส่วนร่วมธุรกิจกะลามะพร้าว 
หมู่บา้นทุ่งบ่อแป้น ต าบลปงยางคก  
อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล  าปาง 

อ. อลิสา  พรหมศิลป์ 30,000 สนง. ประสานงาน
โครงการ ABC-
PUS และ IRVE 

8. แนวทางการพฒันาศกัยภาพของชุมชนเพื่อ
เพ่ิมมลูค่าผลิตภณัฑท์างการเกษตรของชุมชน
บา้นแม่แจ๋ม ต.แจซ้อ้น อ.เมืองปาน จ.ล  าปาง 
 

อ. ณัฐนนัท ์ฐิติยาปราโมทย ์ 23,000 สนง. ประสานงาน
โครงการ  
ABC -PUS 

9. การศึกษาส ารวจโครงการและทุนในพ้ืนท่ี 
ในการสร้างเครือข่ายสถาบนัการศกึษาในพ้ืนท่ี
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชนจงัหวดัล  าปาง 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
(ผูว้ิจยัร่วม) 

42,857 สกว. 

10. การพฒันาสมรรถนะการอ่านของนกัเรียน
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 4-6 ดว้ยเครือข่ายหนุน
เสริมการเรียนรู้ 

อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

255,013  สกว. 

12. ความคาดหวงัและความตอ้งการดา้น 
การท่องเท่ียว 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
(ผูว้ิจยัร่วม) 

5,000 ทุนบริษทั พลสั
สิน ทวัร์ จ  ากดั 

13. การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผล
แผนส่ือสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้า 
ส าหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วมระยะท่ี 2 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

125,000 กฟผ.แม่เมาะ
ล าปาง 

14. การศึกษาโครงการติดตามและประเมินผล
แผนส่ือสารสาธารณะเพื่อการผลิตไฟฟ้า 
ส าหรับประชาชนแบบมีส่วนร่วมระยะท่ี 3 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

130,000 กฟผ.แม่เมาะ
ล าปาง 

15. การศึกษาขอ้มลูเพื่อการพฒันาชุมชน 
รอบเหมือง หลงัการปิดเหมืองตามแผนการปิด

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 

39,500 บริษทับา้นปู 
จ  ากดั (มหาชน) 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

เหมืองล าปาง ของบริษทับา้นปู จ  ากดั (มหาชน)  
พ.ศ. 2551 

 (ผูว้ิจยัร่วม) 

16. การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
เทศบาลต าบลวงัดิน  จงัหวดัล  าพนู 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

24,500 เทศบาลต าบล 
วงัดิน จงัหวดั
ล  าพนู 

17. การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลธงชยั  จงัหวดัล  าปาง 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 
 

19,000 องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลธงชยั  
จงัหวดัล  าปาง 

18 .การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบอม  
จงัหวดัล  าปาง 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

19,750 องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 
บา้นบอม  
จงัหวดัล  าปาง 

19. การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
เทศบาลนครล าปาง  จงัหวดัล  าปาง 

อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 
อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั 
 (ผูว้ิจยัร่วม) 

36,000 เทศบาลนคร
ล าปาง  จงัหวดั
ล  าปาง 

20. การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
เทศบาลต าบลนาแกว้ จงัหวดัล  าปาง 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
(ผูว้ิจยัหลกั) 
ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด 
อ. ดร.สุเทพ  ทองค า 
(ผูว้ิจยัร่วม) 

15,000 เทศบาลต าบล 
นาแกว้ 
จงัหวดัล  าปาง 

21. การประเมินความพึงพอใจผูรั้บบริการ
เทศบาลแม่ปุ ต  าบลแม่พริก จงัหวดัล  าปาง 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
 (ผูว้ิจยัหลกั) 
ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด 
อ. ดร.สุเทพ  ทองค า 
(ผูว้ิจยัร่วม) 

15,000 เทศบาลแม่ปุ  
ต  าบลแม่พริก 
จงัหวดัล  าปาง 

22. การสนบัสนุนผูจ้ดัการงานวจิยัของ อ.สุคนธทิ์พย ์ สุภาจนัทร์ 50,000 สกว. โครงการ 
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ช่ืองานวจิยั / สร้างสรรค์ ผู้วจิยั 
งบประมาณ
วจิยั  (บาท) 

แหล่งงบประมาณ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปางภายใตโ้ครงการ 
ABC-PUS/MAG การพฒันาแบบองคร์วมเพื่อ
คุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน ต าบลปงยางคก  
อ.หา้งฉตัร จ.ล  าปาง 

ABC-PUS 

 
 คณะมีเงินสนบัสนุนการวิจยัและงานสร้างสรรค ์จ  านวน 2,679,620 บาท โดยเป็นเงินสนับสนุน
จากภายใน จ  านวน 1,696,500 บาท จากภายนอก จ านวน 983,120 บาท และมีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง จ  านวน 

56 คน คิดเป็นเงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารย ์ได ้
56

2,679,620
 = 47,850.36 บาท

ต่อคน เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
จุดเด่นที่พบ 
 คณะใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมการท าวิจยัของคณาจารยอ์ย่างเต็มท่ี ดงัจะเห็นไดจ้ากจ านวน
เงินงบประมาณท่ีจดัสรรใหแ้ก่คณาจารยอ์ยา่งทัว่ถึง 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรสนับสนุนให้คณาจารยท่ี์มีศกัยภาพเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ
งบประมาณสนบัสนุนจากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมข้ึน 
 2. ควรมีการพฒันานกัวิจยัรุ่นใหม่เพ่ิมข้ึน โดยการจดัทีมวิจยัร่วมกบันกัวิจยัรุ่นพ่ีท่ีมีความเช่ียวชาญ 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง 47,173.16 บาทต่อคน  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ 47,850.36 บาทต่อคน  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 4.4 ร อยละของงานวจิยัและงานสร้างสรรค ที่ตพีมิพ เผยแพร   ได้รับการจดทะเบียนทรัพย
สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือน าไปใช ประโยชน์ทั้งในระดับชาต ิและในระดับนานาชาตติ อจ านวน
อาจารย ประจ า 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 6  คน 

จ านวนการเผยแพร่ ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ 18  ผลงาน 

ร้อยละของงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ฯ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า ร้อยละ 32.14 

 
 
 
 
 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ตพีมิพ์เผยแพร่ จ านวน 7 ผลงาน 

ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือวารสาร 
ช่ือเล่มที่ 
วันเดือนปี 

เลข
หน้า 

1. ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหาร 
งานขายส าหรับผูป้ระกอบการ
โรงงานเซรามิกขนาดเลก็ 

อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย ์ National Conference 
of  Management 
Sciences and 
Resources Management 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 
Thailand 

49-56 

2. บทบาทของผูป้ระกอบการ 
ในการสร้างวฒันธรรม  
ในการแข่งขนัของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มในเขตพื้นท่ี 3 จงัหวดั 
(ล  าปาง ล  าพูน และเชียงใหม่) 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน National Conference 
of Management 
Sciences and 
Resources Management 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 
Thailand 

57-66 

3. การสร้างความเขม้แขง็ โดยใช ้
กลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
แก่กลุ่มเกษตรกรน ้าผกับา้น 
หนองนาว อ.แจห่้ม จ.ล  าปาง 

อ.นุสรา แสงอร่าม National Conference 
of Management 
Sciences and 
Resources Management 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 
Thailand 

74-82 

4. การศึกษารูปแบบการเรียน 
การสอนดว้ยวิธีการเรียนรู้ดว้ย 
การกระท า ในรายวิชาสัมมนา 

อ.ณัฐนนัท ์ฐิติยาปราโมทย ์ National Conference 
of Management 
Sciences and 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 

154-
159 
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ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย ช่ือวารสาร 
ช่ือเล่มที่ 
วันเดือนปี 

เลข
หน้า 

ทางการเงิน คณะวิทยาการจดัการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

Resources Management  Thailand 

5. การพฒันาเคร่ืองมือสร้าง
แบบทดสอบ online รายวิชาการ
ออกแบบส่ิงพิมพ์ดว้ยคอมพิวเตอร์ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัล  าปาง 

อ.เนตรดาว โทธรัตน ์ National Conference 
of Management 
Sciences and 
Resources Management 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 
Thailand 

166-
172 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาการ
วางระบบบญัชีโดยใชก้ลุ่มสัมพนัธ์
สร้างมโนรูปแบบ 

อ.สุขเกษม ลางคุลเสน National Conference 
of Management 
Sciences and 
Resources Management 
 
 

20-21 August 2009 
Ubon Rachathani 
University, 
Thailand 

173-
177 

7. กระบวนการสร้างและพฒันา
ประสิทธิภาพเครือข่ายกลุ่มอาชีพ : 
กรณีศึกษาอ าเภอแจห่้ม แม่ทะ แม่
เมาะ และอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน วารสารวิจยัเพื่อ 
การพฒันา เชิงพื้นท่ี 
(สกว.) 

ปีที่ 2 ฉบบัท่ี 2 
พฤศจิกายน – 
ธนัวาคม 2552 
 

31 - 
34 

 
งานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปเผยแพร่ จ านวน 11 เร่ือง  

ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย การเผยแพร่ ระยะเวลา 
เลข
หน้า 

1. บุพปัจจยัและผลลพัธ์ของ 
กลยทุธ์ธุรกิจส าหรับผูป้ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 3 – 5 กุมภาพนัธ์ 
2553 

89 - 
92 

2. ตวัก  าหนดความรับผิดชอบต่อ
สังคมการรับรู้คุณภาพสินคา้และ
บริการ พฤติกรรมการเป็นลูกคา้ที่ดี
และการรับรู้ถึงผลการปฏิบติังาน
ของร้านขายของช าในจงัหวดั

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน การน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติทาง 
ศิลปศาสตร์ประยกุต ์ 
คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้

14-15 พฤษภาคม 
2553 

6 
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ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย การเผยแพร่ ระยะเวลา 
เลข
หน้า 

ล าปาง พระนครเหนือ 
3. ตวัแบบเส้นทางที่เป็นผลกระทบ
ต่อความเป็นผูป้ระกอบการ ภาวะ
ผูน้  า เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
สัมพนัธ์ภาพเหมือนญาติต่อผล 
การปฏิบติังานของวิสาหกิจขนาก
ลางและขนาดยอ่ม ในจงัหวดั
เชียงใหม่ ล  าพูนและล าปาง 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน การประชุมวิชาการ
ระดบัชาติ เครือข่ายวิจยั
สถาบนัอุดมศึกษา 
ทัว่ประเทศ เครือข่ายบริหาร
งานวจิยัและถ่ายทอด
เทคโนโลยสู่ีชุมชนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลยั ขอนแกน่ 

26-28 พฤษภาคม 
2553 

129-
136 

4. การจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อ 
การอุปโภคบริโภคของชุมชน 
บา้นปงชยั ต.แม่เมาะ จ.ล  าปาง 

ผศ.ดร.พรชนก  ทองลาด การน าเสนอผลงานวจิยั
แห่งชาติ 2552 (Thailand 
Research Expo2009) ภาค
การน าเสนอผลงานการ
ประชุม เฉพาะกลุ่มเร่ือง 

29 สิงหาคม 
2552 

11 

5. ปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จ 
ของการส่ือสารในชุมชนบา้นปงชยั  
อ.แม่เมาะ  จ.ล  าปาง 

อ.สุดจินดา  ปานค า น าเสนอการประชุม เร่ือง
การวิจยัเพื่อพฒันาทอ้งถิ่น 
เพื่อแผ่นดินไทย 

26 – 30 สิงหาคม 
2552 

 

6. The Causal factors and the 
Results of financial Management 
Behaviors by Following the 
Sufficiency Economy Theory of 
Entrepreneurs in Lampang, 
Lumphun and Chiang-Mai 

ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด The International 
Conference on 
Sustainable Community  
Development  2010 21-23 
January ,2010 Khon Khan 
University ,Nong Khai 
Campus, Thailand and 
Vientiane, Lao PDR. 

21-23 
January,2010 

 

7. การบริหารการเงินตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ผูป้ระกอบการจงัหวดัล  าปาง ล  าพูน 
เชียงใหม่ 

ผศ.ดร.พรชนก ทองลาด การน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติทาง
ศิลปะศาสตร์ประยกุต ์ 
คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

14-15 พฤษภาคม 
2553 

4 

8. Kaew  Pong  Kham Product ดร.เครือวลัย ์วงษไ์พบูลย ์ The International 21-23 95-98 
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ช่ืองานวิจัย ผู้วิจัย การเผยแพร่ ระยะเวลา 
เลข
หน้า 

Development  to Support the 
Participation in Community Based 
Tourism Development , MaeThod 
Sub-district ,Theon District , 
Lampang Province 

Conference on 
Sustainable Community  
Development  2010 21-23 
January ,2010 Khon Khan 
University ,Nong Khai 
Campus, Thailand and 
Vientiane , Lao PDR. 

January,2010 

9. ความรุนแรงทางเพศต่อผูห้ญิงที่
ปรากฏในหนงัสือการ์ตูนไทย 

ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช น าเสนอในการประชุม
วิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจยัประจ าปี 2553  
มหาวิทยาลยั 
สุโขทยัธรรมาธิราช 
 
 

8 เมษายน 2553  

10 .การพฒันาระบบแฟ้มสะสมงาน
อิเลก็ทรอนิกส์ของอาจารยค์ณะ
วิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัล าปาง 

อ.บณัฑิต บุษบา การน าเสนอในการประชุม
วิชาการระดบัชาติทาง
ศิลปะศาสตร์ประยกุต ์ 
คร้ังท่ี 1 มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือ 

14-15 พฤษภาคม 
2553 

2 

11. Business Strategies in Building 
Competence of the 
Competitiveness of Small and 
Medium Enterprise Entrepreneurs 
in the Upper Northern Region 

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน The International 
Conference on 
Sustainable Community  
Development  2010 21-23 
January ,2010 Khon Khan 
University ,Nong Khai 
Campus, Thailand and 
Vientiane , Lao PDR. 

21-23 
January,2010 
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 คณะมีอาจารยท่ี์ปฏิบัติงานจริง จ  านวน 56 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

จ  านวน 18 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 
56

100  18
 = 32.14 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 

 
จุดเด่นที่พบ 
 1. คณะมีการสนบัสนุนส่งเสริมใหค้ณาจารยน์ าผลงานวิจยัไปตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งในระดบัชาติและ
นานาชาติ 
 2. มีเครือข่ายการวิจยัร่วมกบัหน่วยงานภายนอกเป็นจ านวนมาก 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรส่งเสริมใหเ้ครือข่าย และหน่วยงานภายนอกน าผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์เพ่ิมข้ึน 
 2. ควรพฒันาอาจารยท่ี์เป็นนักวิจยัรุ่นใหม่ในการเขียนบทความจากงานวิจยั เพื่อน าเสนอและ
เผยแพร่ในเวทีทั้งในระดบัชาติ และนานาชาติ 
 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ร้อยละ  28.07  (19 เร่ือง)  2  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  32.14  (18 เร่ือง)  3  คะแนน 
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2.5  องค ประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแก สังคม  
 การบริการวิชาการแก สังคมเป นหน่ึงในภารกิจหลกัของสถาบันอุดมศึกษาสถาบันพึงให
บริการวิชาการแก ชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบต่าง ๆ ตามความถนัดและในด านท่ีสถาบนัมี
ความเช่ียวชาญ การให บริการวิชาการอาจให เปล าโดยไม คิดค่าใชจ้ ายหรืออาจคิดค่าใช จ า
ยตามความเหมาะสม ให ทั้งองค การภาครัฐและเอกชน องค์การอิสระ องค์การสาธารณะ ชุมชน และ
สงัคมโดยกว าง รูปแบบการให บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช น การอนุญาตให ใชป้ระโยชน

ทรัพยากรของสถาบนัเป นแหล งอา้งอิงทางวิชาการ ให     ค าปรึกษา ให การอบรม จดัประชุม
หรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต าง ๆ หรือเพ่ือช้ีแนะสังคม  การให บริการวิชาการ
นอกจากเป นการท าประโยชน ให สังคมแลว้ สถาบนัยงัไดรั้บประโยชน ในด านต าง ๆ  คือ 
เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ ของอาจารย  อนัจะน ามาสู่การพฒันาหลกัสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช

ประโยชน์ทางดา้นการจดัการเรียนการสอนและการวิจยั พฒันาต าแหน งทางวิชาการของอาจารย สร
างเครือข่ายกบัองค การต าง ๆ ซ่ึงเป นแหล่งงานของนกัศึกษา และเป็นการสร างรายไดข้องสถาบนั
จากการให บริการวิชาการด วย  

 
ตวับ่งช้ี 5.1 มรีะบบและกลไกในการบริการทางวชิาการแก สังคมตามเป าหมายของสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 6 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมินได ้2 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 อาจารยแ์ละบุคลากรของคณะใหค้วามร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานเป็นอย่างดี และมีส่วนในการให ้
บริการทางวิชาการจ านวนมาก  
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรแยกแผนบริการทางวิชาการออกมาใหเ้ห็นชดัเจนในการปฏิบติังานประจ าปี เพื่อสะดวกใน
การประเมิน 
 2. จดัท าโครงการตามแผนเป็นฐานขอ้มลูในการปฏิบติังานตามปีการศึกษาใหช้ดัเจน 
 3. ควรจดัท าแผนปรับปรุงผลการด าเนินงาน เพื่อน าไปเช่ือมโยงและบูรณาการเขา้กบัภารกิจอ่ืน
ทางดา้นการเรียนการสอน งานวิจยั และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 4. ควรมีการประเมินสมัฤทธ์ิผลใหค้รบทุกระดบัตามเกณฑ ์
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  2  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  2  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 5.2 ร อยละของอาจารย ประจ าที่มสี วนร่วมในการให บริการทางวิชาการแก่สังคมเป นที่
ปรึกษาเป็นกรรมการวทิยานิพนธ ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาตติ ออาจารย ประจ า 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สงัคม 25  คน 

ร อยละของอาจารย ประจ าท่ีมีส วนร่วมในการให บริการทางวิชาการแก่สงัคมฯ ต ร้อยละ 40.32 
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ออาจารย ประจ า 

 
อาจารย์ประจ าที่มส่ีวนร่วมในการบริการทางวชิาการแก่สังคม จ านวน 25 คน 

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล ลกัษณะการให้บริการวชิาการ ผู้รับบริการ 

1 อ.ดร.เครือวลัย ์วงษไ์พบูลย ์ วิทยากรอบรมมคัคุเทศกน์อ้ย โรงเรียนบา้นแม่จอก   
อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ 

เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจคุณภาพและ
ความถกูตอ้งส่ือต าราเรียน/หนงัสือเวียน
ของส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

2 ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบติัใน
โครงการ “ การประชาสมัพนัธย์คุ 2010”  

บุคลากรครูสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัล  าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง 

3 อ. สุดจินดา  ปานค า วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบติัใน
โครงการ “ การประชาสมัพนัธย์คุ 2010” 

บุคลากรครูสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัล  าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง 

4 อ. อจัฉรา  มลิวงค ์ วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบติัใน
โครงการ “ การประชาสมัพนัธย์คุ 2010” 

บุคลากรครูสถาบนัการศึกษาใน
จงัหวดัล  าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง 

5 อ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสชั ท่ีปรึกษาสาขาประชากร ดา้นวิจยั
และประเมินผลศนูยท่ี์ปรึกษาไทย 
กระทรวงการคลงั 

ประชาชนทัว่ไป 

6 ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต วิทยากรบรรยายในโครงการ 
ออกค่ายอาสานิเทศศาสตร์เพื่อ
บริการวิชาการและบ าเพญ็
ประโยชน์แก่ชุมชน 

นกัเรียนโรงเรียนแม่เลียง
พฒันาและชาวบา้นแม่เลียง
พฒันา อ.เสริมงาม จ.ล  าปาง 

วิทยากรโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั 
อุดมศึกษา หลกัสูตรขยายผล 
หลกัสูตรท่ี 4 

ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
ดา้นงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

วิทยากรโครงการฝึกอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพการศกึษาภายใน ระดบั 

ผูบ้ริหาร อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี 
ดา้นงานประกนัคุณภาพ
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ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล ลกัษณะการให้บริการวชิาการ ผู้รับบริการ 

อุดมศึกษา หลกัสูตรขยายผล 
หลกัสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 2 

การศึกษา 

7 อ.กนกพร  เอกกะสินสกุล วิทยากรบรรยายในโครงการออก
ค่ายอาสานิเทศศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการและบ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน 

นกัเรียนโรงเรียนแม่เลียง
พฒันาและชาวบา้น แม่เลียง
พฒันา อ.เสริมงาม จ.ล  าปาง 

8 ผศ.กาญจนา  คุมา ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการศึกษารูปแบบ
การจดัท าบญัชีและการค านวณ
ตน้ทุนผลิตเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน จงัหวดัล  าปาง 

ผูป้ระกอบการบริการและ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน กลุ่ม
อาชีพบริการ และกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ ์ 

9 อ.ฐิฎิกานต ์ สุริยะสาร ถ่ายทอดความรู้เร่ืองการศึกษารูปแบบ
การจดัท าบญัชีและการค านวณ
ตน้ทุนผลิตเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์
ชุมชน จงัหวดัล  าปาง 

ผูป้ระกอบการบริการและ 
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน  กลุ่ม
อาชีพบริการ และกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ ์ 

10 อ.ชไมพร  สืบสุโท วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

ครู  และประชาชาชนทัว่ไป 

11 อ.บณัฑิต  บุษบา วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

ครู  และประชาชาชนทัว่ไป 

12 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน ผูท้รงคุณวฒิุ เพื่ออ่านบทความวิจยั
และบทความวิชาการ (Peer Review) 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภฏัมหาสารคาม 

ผูท้รงคุณวฒิุภายนอกเฉพาะดา้น 
คณะกรรมการสอบป้องกนั
วิทยานิพนธ ์นกัศกึษาปริญญาเอก 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต
สาขาวิชาการบริหารการพฒันา 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนสุนนัทา 

อาจารยท่ี์ปรึกษา CBMAG   ทุนสนบัสนุนงานวจิยัเพื่อ
ทอ้งถ่ิน 

ผูท้รงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณากลัน่กรอง
งานวิจยั (Peer Review) 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
บา้นสมเด็จเจา้พระยา 
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13 อ.จิตรลดา วฒันาพรรณกิตติ จดันิทรรศการ และแข่งขนัทกัษะ
ดา้นคอมพิวเตอร์ 

 

14 ผศ.ทศันียรั์ตน์ แววสว่างวงศ ์ กรรมการประเมินคุณภาพฟ้ืนฟู
ศีลธรรมโลก 

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ใน
อุปถมัภส์มเด็จพระมหา 
รัชมงัคลาจารย ์โรงเรียนต่าง ๆ 
ท่ีรับการประเมนิ 

15 อ.จิตรา ลาวลัยช์ยักุล วิทยากรโครงการอบรมความรู้
ทางการตลาดแก่ชุมชน 

กลุ่มแม่บา้นหลวง 

16 อ.นุสรา แสงอร่าม โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์
-โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

1. นกัเรียนโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี 
2. กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก 
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  

โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
- ไอเดียสร้างอาชีพ 
-  สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

1. ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก 
บา้นกลว้ยแพะ  
2. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 

17 อ.พรนภา บุญน ามา โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์
-โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

1. นกัเรียนโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี 
2. กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก 
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  

โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
- ไอเดียสร้างอาชีพ  
- สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

1. ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ  
2. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 

18 อ. อวสัดา  บินโซดาโอะ โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 

1. นกัเรียนโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี 
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-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์
-โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

2. กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 
- ไอเดียสร้างอาชีพ  
- สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

1. ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ  
2. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 

19 อ.วิจิตรา แซ่ตั้ง โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์
-โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

1. นกัเรียนโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี 
2. กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 
- ไอเดียสร้างอาชีพ 
- สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

1. ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ  
2. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 

20 อ.ณัฐวุฒิ  ปัญญา โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงาน
ประดิษฐ ์
-โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

1. นักเ รียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี 
2. กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก 
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  

โครงการอบรมให้ความรู้ทางด้าน
การตลาดแก่ชุมชน 
-ไอเดียสร้างอาชีพ 
-สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

1. ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ  
2. นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 

21 อ.มยรีุ  พรหมเทพ อบรมและเสริมสร้างผูป้ระกอบการ
ใหม ่

นกัศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                           มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง                           

44 

ล าดบัที ่ ช่ือ - นามสกุล ลกัษณะการให้บริการวชิาการ ผู้รับบริการ 

22 อ.นภาวรรณ เนตร
ประดิษฐ ์

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

นกัศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

23 ผศ.ปราณี สุคนัธมาลย ์ วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

นกัศกึษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

24 อ.เนตรดาว   โทธรัตน ์ วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

นกัศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

25 อ.อุษา   โบสถท์อง วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ 
การท าหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

นกัศึกษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

 
 คณะมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด จ  านวน 62 คน อาจารยท่ี์มีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่

สงัคม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
62

100  25
 = 40.32 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 

 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรพฒันาจดัท าฐานขอ้มูลของอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการ ให้เอ้ือต่อ 
การประเมิน และน าไปเป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน 
 2. ควรส่งเสริมให้อาจารยร่์วมเป็นทีมวิทยากรกบัวิทยากรภายนอก เพื่อพฒันาศกัยภาพในการให้ 
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 
 3. ควรจดัท าแผนรองรับการเป็นวิทยากรภายนอก 
 4. ควรส่งเสริมใหอ้าจารยทุ์กสาขามีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  66.13  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  40.32  3  คะแนน 
 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ร อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต องการ
พฒันาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาตติ ออาจารย ประจ า 
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ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าท่ีลาศึกษาต่อ 6  คน 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 28  โครงการ 

ร อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพฯ ต ออาจารย
ประจ า 

ร้อยละ 50.00 

 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาตแิละนานาชาต ิ จ านวน 28 โครงการ 

ช่ือโครงการ วนัที่จดั กลุ่มผู้รับบริการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการหลกัสูตร 
การประชาสมัพนัธส์ถานศึกษา 

24 – 26 มีนาคม 2553 บุคลากรครู และผูบ้ริหาร 
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดั
ล  าปางและใกลเ้คียง 50 คน 

2. โครงการสมัมนาเชิงวิชาการ “เปิดโอกาสสร้าง
อาชีพสู่เสน้ทางนิเทศศาสตร์” 

26 กุมภาพนัธ ์2553 บุคคลภายนอก ศิษยเ์ก่าและ
นกัศกึษาปัจจุบนั 

3. โครงการออกค่ายอาสานิเทศศาสตร์เพื่อบริการ
วิชาการและบ าเพญ็ประโยชน์แก่ชุมชน 

22-24 มกราคม 2553 ชาวบา้นและนกัเรียน 
โรงเรียนบา้นแม่เลียงพฒันา 
อ.เสริมงาม จ.ล  าปาง 

4.โครงการการถ่ายภาพและจดันิทรรศการ
ภาพถ่ายทางศิลปวฒันธรรมเพื่อใหค้วามรู้กบั
บุคคลภายนอก 

- ถ่ายภาพวนัท่ี 23-26 
กุมภาพนัธ ์2553 
- จดันิทรรศการวนัท่ี  

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 
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ช่ือโครงการ วนัที่จดั กลุ่มผู้รับบริการ 

24-26 มีนาคม 2553 
5.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท าหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

28-29 พฤศจิกายน 2553 ครูและบุคลากรทางการศกึษา 

6.โครงการอบรมหลกัสูตรการวิเคราะห์ขอ้มลู
ทางสถิติดว้ยโปรแกรม OpenStat 

22–23 กุมภาพนัธ ์2553 
 

บุคคลภายนอก และบุลากร
ในมหาวิทยาลยั 

7. โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อการ
พฒันาทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ หวัขอ้  
การตดัต่อวิดีโอดว้ยโปรแกรม Ulead Video Studio 

12 ธนัวาคม  2552 บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และผูส้นใจทัว่ไป 
 

8. โครงการกิจกรรมวิชาการเพื่อนอ้ง ภาคเรียนท่ี 
2 / 2552 

7 – 8 มกราคม  2552 นกัเรียนโรงเรียนบา้นแม่เลียง
พฒันา อ.เสิรมงาม 

9. โครงการอบรมการใชง้านระบบเครือข่าย
เบ้ืองตน้ 

25 เมษายน 2553 นกัเรียนโรงเรียนพระปริบติั
ธรรม พระชยัะวงศาพฒันา 

10.โครงการ Management Fair1 คร้ังท่ี 2  
การแข่งขนัโครงงานการน าเสนอ 
การสร้างมลูค่าเพ่ิมใหผ้ลิตภณัฑ ์

30 มิถุนายน 2552 บุคลากรทางการศึกษา/นกัเรียน
มธัยมในเขตจงัหวดัล  าปาง 

11.โครงการนิทรรศการเชิงวิชาการทางการตลาด 3 กุมภาพนัธ ์2553 นกัศกึษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

12. โครงการอบรมการเขียนแผนทางการตลาด 
Marketing Plan 

13 กรกฎาคม 2552 นกัศกึษาและบุคลากร 
ทางการศึกษาภายนอก 

13. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดแก่
ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์

20 มกราคม 2553 นกัเรียนโรงเรียนศกึษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี จ.ล  าปาง 

14. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดแก่
ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดและการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่
ผลิตภณัฑ ์

27 มกราคม 2553 กลุ่มอาชีพเกา้อ้ีพลาสติก 
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา จ.ล  าปาง 

15. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดแก่
ชุมชน 

7 สิงหาคม 2552 นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 
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ช่ือโครงการ วนัที่จดั กลุ่มผู้รับบริการ 

-ไอเดียสร้างอาชีพ 
16. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาดแก่
ชุมชน 
-สร้างงานจากอาชีพอิสระ 

8 สิงหาคม 2552 ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ 

17. โครงการ Management Fair คร้ังท่ี 2 30 มิถุนายน - 
2 กรกฎาคม 2552 

นกัเรียน นกัศกึษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และประชาชนทัว่ไป 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการทางการตลาด 
เร่ือง Practical Marketing 

3 มีนาคม 2553 บุคลากรทางการศึกษา 

19.  กิจกรรมการจดันิทรรศการและแข่งขนัทกัษะ
ดา้นการจดัการ สาขาวิชาการจดัการทัว่ไป  

 30 มิถุนายน –  
2 กรกฎาคม 2552  

นกัเรียน นกัศกึษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และประชาชนทัว่ไป 

20. โครงการค่ายอาสาพฒันาทอ้งถ่ิน  
“การสร้างโรงเรือนปลกูผกักางมุง้” 

15 – 17 มกราคม 2553 ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
โรงเรียนบา้นแม่ลอบ อ.แม่ทา 
จ.ล  าพนู 

21.โครงการอบรมอาชีพและเสริมสร้างทกัษะ
ผูป้ระกอบการใหม ่

28 – 31 มกราคม 2553 ชุมชนบา้นหนองบวั อ.เมือง 
จ.ล  าปาง 

22. โครงการฝึกอบรมผูป้ระเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศกึษา หลกัสูตรขยาย
ผล หลกัสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 1 

27 – 29 มกราคม 2553 ผูบ้ริหาร ผูรั้บผดิชอบ 
งานประกนัคุณภาพ บุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

23. โครงการฝึกอบรมผูป้ระเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศกึษา หลกัสูตรขยาย
ผล หลกัสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 2 

3 – 5 มีนาคม 2553 ผูบ้ริหาร ผูรั้บผดิชอบ 
งานประกนัคุณภาพ บุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

24. โครงการอบรมความรู้ต่อเน่ืองดา้นการบญัชี
ส าหรับผูท้  าบญัชีและนกัศึกษา 

23 สิงหาคม 2552 ผูท้  าบญัชีและนกัศึกษา 

25. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
“การถ่ายทอดความรู้ทางดา้นบญัชีการเงินจาก
การวจิยั”  

28 สิงหาคม 2552 ผูป้ระกอบการบริการและ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน  กลุ่ม
อาชีพบริการและกลุ่มอาชีพ
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ช่ือโครงการ วนัที่จดั กลุ่มผู้รับบริการ 

ผลิตภณัฑ ์จ  านวน 50  คน 
26. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นวิชาชีพ
บญัชี 

15 กนัยายน 2552 
 

ชุมชนบา้นกาดเมฆ  อ.เมือง  
จ.ล  าปาง 

27. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นวิชาชีพ
บญัชี 

17 กนัยายน 2552 ชุมชนบา้นจวา้ก อ.เมือง  
จ.ล  าปาง 

28. โครงการแข่งขนัทกัษะวิชาชีพบญัชีระหว่าง
สถาบนั 

30 มิถุนายน 2552 สถาบนัการศึกษาอ่ืน 6 
สถาบนั 

 
 คณะมีอาจารยท่ี์ปฏิบติังานจริง จ  านวน 57 คน มีโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ  านวน 28 

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
56

100 28
 = 50.00 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 

จุดเด่นที่พบ 
 1. มีการพฒันาโครงการกิจกรรมการบริการทางวิชาการท่ีหลากหลายมากข้ึน 
 2. โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการบางอย่างยงัท าอย่างต่อเน่ือง และรักษาคุณภาพการให้ 
บริการทางวิชาการท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสงัคม ชุมชน 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรวางแผนและพฒันาโครงการหือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการท่ีหลากหลาย และอย่าง
ต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  49.12  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  50.00  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 5.4 ร อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด 28  โครงการ 
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จ านวนกิจกรรมหรือโครงการท่ีมกีารประเมินความพึงพอใจ 28  โครงการ 

 
กจิกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวชิาชีพที่มกีารประเมนิความพงึพอใจ 

ช่ือโครงการ วันที่จัด กลุ่มผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ
หลกัสูตรการประชาสัมพนัธ์สถานศึกษา 

24 – 26 มีนาคม 
2553 

บุคลากรครู และผูบ้ริหาร 
สถาบนัการศึกษาในจงัหวดั
ล าปางและใกลเ้คยีง  50 คน 

100 

2. โครงการสัมมนาเชิงวชิาการ  
“เปิดโอกาสสร้างอาชีพสู่เส้นทาง 
นิเทศศาสตร์” 

26 กุมภาพนัธ์ 2553 บุคคลภายนอก ศิษยเ์ก่าและ
นกัศึกษาปัจจุบนั 

92.30 

3. โครงการออกค่ายอาสานิเทศศาสตร์
เพ่ือบริการวชิาการและบ าเพญ็
ประโยชนแ์ก่ชุมชน 

22-24 มกราคม 
2553 

ชาวบา้นและนกัเรียน 
โรงเรียนบา้นแม่เลียงพฒันา 
อ.เสริมงาม จ.ล  าปาง 
 
 

80.00 

4.โครงการการถ่ายภาพและจดั
นิทรรศการภายถ่ายทางศิลปวฒันธรรม
เพ่ือใหค้วามรู้กบับุคคลภายนอก 

- ถ่ายภาพวนัท่ี  
23-26 กุมภาพนัธ์ 
2553 
- จดันิทรรศการ
วนัท่ี 24-26 มีนาคม 
2553 

บุคคลทัว่ไปท่ีสนใจ 83.52 

5.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการท า
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) 

28-29 พฤศจิกายน 
2553 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 92.00 

6.โครงการอบรมหลกัสูตรการวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรม OpenStat 

22–23 กุมภาพนัธ์ 
2553 

บุคคลภายนอก และบุลากร
ในมหาวทิยาลยั 

90.80 

7. โครงการการอบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ 
การพฒันาทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 
หวัขอ้ การตดัต่อวดีิโอดว้ยโปรแกรม 
Ulead Video Studio 

12 ธนัวาคม  2552 บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และผูส้นใจทัว่ไป 
 

94.00 

8. โครงการกิจกรรมวชิาการเพ่ือนอ้ง  7 – 8 มกราคม  นกัเรียนโรงเรียนบา้น 91.40 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                           มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง                           

50 

ช่ือโครงการ วันที่จัด กลุ่มผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2552 2552 แม่เลยีงพฒันา อ.เสิรมงาม 
9. โครงการอบรมการใชง้านระบบ
เครือข่ายเบ้ืองตน้ 

25 เมษายน 2553 นกัเรียนโรงเรียนพระปริบติั
ธรรม พระชยัะวงศาพฒันา 

85.73 

10.โครงการ Management Fair1 คร้ังท่ี 2 
การแข่งขนัโครงงานการน าเสนอการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมใหผ้ลิตภณัฑ ์

30 มิถุนายน 2552 บุคลากรทางการศึกษา/
นกัเรียนมธัยมในเขตจงัหวดั
ล าปาง 

96.60 

11.โครงการนิทรรศการเชิงวชิาการ 
ทางการตลาด 

3 กุมภาพนัธ์ 2553 นกัศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

89.60 

12. โครงการอบรมการเขยีนแผน 
ทางการตลาด Marketing Plan 

13 กรกฎาคม 2552 นกัศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

85.20 

13. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
-โอกาสทางการตลาดจากงานประดิษฐ ์
 

20 มกราคม 2553 นกัเรียนโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์จิตตอ์ารี จ.ล  าปาง 

82.80 

14. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
- โอกาสทางการตลาดและการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์

27 มกราคม 2553 กลุ่มอาชีพเกา้อี้พลาสติก
บา้นมา้ใต ้อ.เกาะคา  
จ.ล าปาง 

89.40 

15. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
- ไอเดียสร้างอาชีพ 

7 สิงหาคม 2552 นกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 7 87.80 

16. โครงการอบรมใหค้วามรู้ทางดา้น
การตลาดแก่ชุมชน 
- สร้างงานจากอาชีพอสิระ 

8 สิงหาคม 2552 ชุมชนบา้นกาดเมฆ  
บา้นหนองหวัหงอก  
บา้นกลว้ยแพะ 

87.80 

17. โครงการ Management Fair คร้ังท่ี 2 30 มิถุนายน - 
2 กรกฎาคม 2552 

นกัเรียน นกัศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และประชาชนทัว่ไป 

95.40 

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการทาง
การตลาด เร่ือง Practical Marketing 

3 มีนาคม 2553 บุคลากรทางการศึกษา 92.00 
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ช่ือโครงการ วันที่จัด กลุ่มผู้รับบริการ 
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ร้อยละ) 

19.  กิจกรรมการจดันิทรรศการและ
แข่งขนัทกัษะดา้นการจดัการ สาขาวชิา
การจดัการทัว่ไป  

 30 มิถุนายน –  
2 กรกฎาคม 2552  

นกัเรียน นกัศึกษาและ
บุคลากรทางการศึกษา
ภายนอก และประชาชนทัว่ไป 

89.20 

20. โครงการค่ายอาสาพฒันาทอ้งถิ่น  
“การสร้างโรงเรือนปลูกผกักางมุง้” 

15– 17 มกราคม 
2553 
 

ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
โรงเรียนบา้นแม่ลอบ อ.แม่ทา 
จ.ล  าพูน 

88.89 

21.โครงการอบรมอาชีพและเสริมสร้าง
ทกัษะผูป้ระกอบการใหม่ 

28– 31 มกราคม 
2553 

ชุมชนบา้นหนองบวั อ.เมือง 
จ.ล าปาง 

96.00 

22. โครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
หลกัสูตรขยายผล หลกัสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 1 

27– 29 มกราคม 
2553 

ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ 
งานประกนัคุณภาพ บุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

98.20 

23. โครงการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา 
หลกัสูตรขยายผล หลกัสูตรท่ี 4 รุ่นท่ี 2 

3 – 5 มีนาคม 2553 ผูบ้ริหาร ผูรั้บผิดชอบ 
งานประกนัคุณภาพ บุคลากร
ทางการศึกษาภายนอก 

98.60 

24. โครงการอบรมความรู้ต่อเน่ืองดา้น 
การบญัชีส าหรับผูท้  าบญัชีและนกัศึกษา 

23 สิงหาคม 2552 ผูท้  าบญัชีและนกัศึกษา 86.60 

25. โครงการบริการวชิาการแก่ชุมชน  
“การถ่ายทอดความรู้ทางดา้นบญัชี
การเงินจากการวจิยั”  

28 สิงหาคม 2552 ผูป้ระกอบการบริการและ
ผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชน  กลุ่ม
อาชีพบริการและกลุ่มอาชีพ
ผลิตภณัฑ ์จ านวน 50  คน 

92.40 

26.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้น
วชิาชีพบญัชี 

15 กนัยายน 2552 
 

ชุมชนบา้นกาดเมฆ  อ.เมือง  
จ.ล าปาง 

94.20 

27.โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการดา้น
วชิาชีพบญัชี 

17 กนัยายน 2552 ชุมชนบา้นจวา้ก อ.เมือง  
จ.ล าปาง 

94.20 

28.โครงการแข่งขนัทกัษะวชิาชีพบญัชี
ระหวา่งสถาบนั 

30 มิถุนายน 2552 สถาบนัการศึกษาอื่น 6 
สถาบนั 

84.40 

เฉลี่ยรวม 90.68 

 
 คณะมโีครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด จ  านวน 28 โครงการ ทุกโครงการมีการประเมิน
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ความพึงพอใจผูรั้บบริการ เฉล่ียทุกโครงการมีระดบัความพึงพอใจผูรั้บบริการ 4.47 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การประเมิน
ได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการทุกโครงการหรือกิจกรรม 
 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ใหท้บทวนเกณฑก์ารประเมินความพึงพอใจตามประเด็นท่ีส าคญั 4 ประเด็น และอีก 3 ดา้น ตาม
ตวับ่งช้ีในกรณีไม่ใชผ้ลของ กพร. 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ร้อยละ  90.68  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ระดบั 4.47  3  คะแนน 
ตัวบ่งช้ี 5.5 จ านวนแหล งให บริการวิชาการและวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ(จ านวนศูนย เครือข าย) 
ผลการด าเนินงาน 
 แหล่งบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ จ านวน 2 
แหล่ง  ดงัน้ี 

 1. คณะวิทยาการจดัการ ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จดัอบรมผูป้ระเมิน
คุณภาพการศึกษา หลกัสูตรขยายผล จ านวน 2 รุ่น 

 2. การตรวจสอบบญัชีร่วมกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ ของสาขาวิชาการบญัชี 
 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้1 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสร้างศูนยเ์ครือข่าย และพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง ใหเ้ป็นแหล่งบริการทางวิชาการท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัชาติมีจ  านวนเพ่ิมข้ึน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง 3  แหล่ง  2  คะแนน 
กรรมการประเมนิ 2  แหล่ง  1  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6  องค ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
 การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัประการหน่ึงของสถาบนัอุดมศึกษา ดงันั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต องมีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินงานด้านน้ีให เป นไปอย างมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน นเฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญาและธรรมชาติของแต ละ
สถาบนั และมีการบูรณาการเข ากบัการผลิตบณัฑิต งานวิจยัและการบริการวิชาการ รวมทั้งด  าเนินการเพ่ือ
ให เกิดการพฒันามาตรฐาน   การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5 ด าน ไดแ้ก มาตรฐานด านนโยบาย ด

านการส งเสริม ด านการสนับสนุน ด าน  การสร้างมาตรฐาน และด้านการเผยแพร
ศิลปวฒันธรรม และเช่ือมโยงความรู ทอ้งถ่ินสู่สากล อนัจะเป นกลไกในการฟ นฟู อนุรักษ สืบ
สาน พฒันา เผยแพร ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสร างสรรค ส งเสริมภูมิป ญญาไทยให เป็น
รากฐานการพฒันาองค ความรู ท่ีดีข้ึน  
 
ตวับ่งช้ี 6.1 มรีะบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก าหนดนโยบายในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไวอ้ย่างชดัเจนในแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี 
และเผยแพร่ในเวบไซตข์องคณะ มีการด าเนินการจดัท าแผนงบประมาณประจ าปี 2552 ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และมีการจดัท าโครงการตามแผนทั้งส้ิน 18 โครงการ โดยมีการบูรณาการงานดา้น
ศิลปวฒันธรรมกบังานดา้นการเรียนการสอน จ านวน 2 รายวิชา ไดแ้ก่ การถ่ายภาพเบ้ืองตน้ และหลกัการ
มคัคุเทศก์ และมีการบูรณาการกบังานวิจยั 1 เร่ือง คือ แนวทางการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
และมีการส่งเสริมการด าเนินการศิลปวฒันธรรม โดยสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศจดัแสดงและแลกเปล่ียน
ศิลปวฒันธรรม ณ นครคุณหมิง และคณะมีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง คณะมีการด าเนินการ
ไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจดัท าฐานขอ้มลูดา้นศิลปวฒันธรรม โดยต่อยอดจากขอ้มลูโครงการท่ีคณะจดัท าข้ึน 
เช่น ถ่ายภาพวฒันธรรม เสน้ทางท่องเท่ียววฒันธรรม 
 2. ควรเพ่ิมจ านวนรายวิชาและงานวิจยัท่ีบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 3. ควรเช่ือมโยงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบัพนัธกิจในการบริการวิชาการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และการถ่ายภาพ 

 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
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2.7  องค ประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ  
 สถาบนัอุดมศึกษาต องให ความส าคญักบัการบริหารจดัการ โดยมีสภามหาวิทยาลยั ท าหน

าท่ีในการก ากบัดูแลการท างานของสถาบนัการศึกษาให มีประสิทธิภาพ ป จจยัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะท า
หน าท่ีบริหารจดัการให มีคุณภาพ ไดแ้ก ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การ
บริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธ์ิผลตามเป าหมายท่ีก  าหนดไว
โดยใชห้ลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองและสงัคมท่ีดี (good governance)  

 
ตวับ่งช้ี 7.1 สภาสถาบันใช หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถผลักดัน สถาบันให แข
งขันได้ในระดับสากล 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการได ้5 ขอ้ เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
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 จดัระบบเอกสาร อธิบาย และอา้งอิงประเด็นการประเมินแต่ละตวับ่งช้ีไดช้ดัเจน ท าให้การประเมิน
ท าไดส้ะดวก รวดเร็ว ประกอบกบัผูรั้บผิดชอบ และคณบดีไดช่้วยในการช้ีแจงเอกสาร หลกัฐานประกอบ  
การประเมินไดดี้ 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการได ้ 5  ขอ้  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการได ้ 5  ขอ้  3  คะแนน 
 

ตวับ่งช้ี 7.2 ภาวะผู น าของผู บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 

จุดเด่นที่พบ 
 จัดระบบเอกสาร อธิบาย และอ้างอิงประเด็นการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ีได้ชัดเจน ท าให ้           
การประเมินท าไดส้ะดวก รวดเร็ว ประกอบกบัผูรั้บผดิชอบ และคณบดีไดช่้วยในการช้ีแจงเอกสาร หลกัฐาน
ประกอบการประเมินไดดี้ 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 7.3 มกีารพฒันาสถาบันสู องค การเรียนรู  
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 5 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว ให บุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีแผนพฒันาบุคลากรทั้ง 2 สาย (ระบุไวใ้นแผนปฏิบติัราชการ) ท่ีมาจากการส ารวจความ
ตอ้งการของบุคลากร มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีดี ส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันาศักยภาพ
ตามสายงาน มีนโยบายการสร้างแรงจูงใจ มีการยกยอ่งเชิดชูบุคคลท่ีกระท าความดี รวมถึงระบบการประเมินผล
ท่ีเปิดเผย มีระบบสวสัดิการ การสร้างบรรยากาศและความปลอดภยัท่ีดี มีการประเมินความพึงพอใจแลว้น า
ผลเสนอกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณาแนวทางปรับปรุง คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 6 เมื่อเทียบ
กบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 คณะมีการบริหารจดัการงานบุคลากรอยา่งเป็นระบบ ตามกระบวนการ PDCA มีการจดัเอกสาร
อยา่งเป็นระเบียบ 
 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรรวบรวมขอ้มลูบุคลากรทั้งหมดจดัท าเป็นแผนบริหารทรัพยากรบุคคล (แผนใหญ่และกวา้ง) 
ซ่ึงจากการวิเคราะห์ขอ้มลูต่าง ๆ ประกอบ เพื่อท าหน้าท่ีก  าหนดกรอบและแนวทางการด าเนินงานบุคลากร
ของคณะ 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานข อมูลเพือ่การบริหาร การเรียนการสอน และการวจิยั 
ผลการด าเนินงาน 
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 คณะมีระบบฐานขอ้มลูท่ีหลากหลาย ทั้งระบบฐานขอ้มลูท่ีพฒันาดว้ยตนเอง ในเครือข่ายภายใน 
(Internet) และระบบฐานข้อมูลท่ีสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้ มีระบบป้องกัน ตลอดจน
ประเมินประสิทธิภาพความปลอดภยั และความพึงพอใจทาง online น าผลการประเมินเสนอผูบ้ริหารพิจารณา
แนวทางพฒันาต่อไป คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 6 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ  
 มีฐานขอ้มลูท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะฐานขอ้มลูท่ีพฒันาเอง เช่น E-office (Internet) และฐานขอ้มูล
เพื่อแลกเปล่ียน สืบคน้ดา้นการประกนัคุณภาพ 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  3  คะแนน 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ี 7.6 ระดับความส าเร็จในการเป ดโอกาสให บุคคลภายนอกเข ามามีส วนร่วมในการพัฒนา
สถาบัน อุดมศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีคณะท างานภาคประชาชนท่ีครอบคลุมต่อการบริหารงานตามศาสตร์และตามพนัธกิจของ
คณะ มีช่องทางการเปิดเผยขอ้มูลให้ประชาชนรับทราบอย่างหลากหลาย มีระบบการรับฟังความคิดเห็น มี  
การด าเนินการประชุม น าความคิดเห็นของภาคประชาชนมาด าเนินการประกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 
เช่น โครงการ Management Fair นอกจากน้ียงัไดร่้วมกิจกรรมกบัภาคประชาชนในรูปแบบอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 5 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
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 1. มีการด าเนินกิจกรรมและโครงการกบัภาคประชาชนในหลากหลายรูปแบบ ไม่เพียงแต่ประชุม
เท่านั้น เช่น โครงการเสวนาสรุปบทเรียนจากสถานประกอบการกบัท่ีปรึกษาภาคประชาชน โดยพิจารณาประเด็น
ปัญหาการมีงานท าของบณัฑิต จดัโครงการปัจฉิมนิเทศ โดยเชิญคณะท างานภาคประชาชนมาใหค้วามรู้  
 2. ผูบ้ริหาร อาจารย ์และพนกังานในคณะ ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี ท าใหก้ารด าเนินงานส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
 
ตัวบ่งช้ี 7.7 ร อยละของอาจารย ประจ าที่ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพืน้ฐาน จ านวน 

จ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด รวมทั้งท่ีปฏิบติังานจริงและลาศึกษาต่อ 62  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ท่ีไดรั้บรางวลั ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดบัชาติ
หรือนานาชาติ 

4  คน 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ท่ีไดรั้บรางวลั - ดา้นการวิจยั - 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ท่ีไดรั้บรางวลั - ดา้นศลิปและวฒันธรรม - 

จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมนกัวิจยั) ท่ีไดรั้บรางวลั - ดา้นอ่ืนๆ - 

 
จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวจิยั) ที่ได้รับรางวลั ผลงานทางวชิาการหรือวชิาชีพในระดับชาตหิรือนานาชาติ 

ล าดบัที ่ ช่ืออาจารย์ทีไ่ด้รับรางวลัฯ 
ช่ือรางวลัด้าน 

การวจิยั ศิลปะ อืน่ ๆ 
1 รศ.ดร. บุญฑวรรณ    วิงวอน    
2 อ. ณัฐนนัท ์                 ฐิติยาปราโมทย ์    
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3 อ.ดร .เครือวลัย ์          วงษไ์พบูลย ์    
4 อ. อจัฉรา                     มลิวงค ์    

 
 คณะมีอาจารยป์ระจ าทั้งหมด จ  านวน 62 คน มีอาจารยไ์ดรั้บรางวลัผลงานทางวิชาการหรือ

วิชาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาติ จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
62

100 4 
 = 6.45 เมื่อเทียบกบัเกณฑ์การ

ประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 อาจารยภ์ายในคณะไดไ้ปน าเสนอผลงานวิจยัในการประชุมทางวิชาการระดบัชาติ และไดรั้ บ
รางวลังานวิจยัดีเด่น 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ร้อยละ  4.84  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ร้อยละ  6.45  3  คะแนน 
 
 
 
ตวับ่งช้ี 7.8 มกีารน าระบบบริหารความเส่ียงมาใช ในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยัเส่ียง และมีการจดั 
ล  าดบัความส าคญั และมีแผนบริหารความเส่ียง และแผนปฏิบติัการ คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 3 เมื่อ
เทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้2 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 คณะมีการแตกแยกยอ่ยกิจกรรมของพนัธกิจต่าง ๆ ของคณะทั้ง 5 ดา้น มากเกินไป ควรแยกกิจกรรม
ใหใ้หญ่ข้ึน และควรด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงใหเ้สร็จส้ินในปีงบประมาณ 
 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                           มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง                           

61 

ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  3  2  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 7.9 ระดับความส าเร็จของการถ ายทอดตวับ่งช้ีและเป าหมายของระดับองค กรสู่ระดับบุคคล 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการก าหนดแนวทางและแผนงานการประเมินผลภายใน มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมาย
ตามพนัธกิจและยทุธศาสตร์ และมีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเด็นยทุธศาสตร์ มีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตวับ่งช้ี และน าผลการประเมินไปสร้างแรงจูงใจใหก้บัคณะท างานและผูบ้ริหาร คณะมีการด าเนินการได้
ในระดบั 8 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 คณะควรแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบตามตวับ่งช้ีให้ชดัเจนว่ามีความคืบหน้าในระดบัใด บรรลุ
เป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 
 

ผลการประเมนิ 
ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  8  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  8  3  คะแนน 

2.8  องค ประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  
 การเงินและงบประมาณเป นส่ิงท่ีส าคญัอย างหน่ึงของสถาบนัการศึกษา โดยปกติแหล

งเงินทุนของสถาบนัการศึกษาได มาจากงบประมาณแผน่ดิน (ส าหรับสถานศึกษาของรัฐ) และเงินรายได เช
น ค่าเล่าเรียนของนกัศึกษา รายไดจ้ากงานวิจยั บริการทางวิชาการ ค าเช่าทรัพย สินฯลฯ ผู บริหาร

สถาบนัการศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจกบัการวิเคราะห ทางการเงิน เช น ค าใช จ ายทั้งหมดต่อ
จ านวนนกัศึกษาทรัพย สินถาวรต อจ านวนนกัศึกษา ค าใช จ ายท่ีสถาบนัอุดมศึกษาใชส้ าหรับการ
ผลิตบัณฑิตต อหัว จ  าแนกตามกลุ่มสาขา รายได ทั้ งหมดของสถาบันการศึกษาภายหลังจากหัก
งบด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพฒันาอาจารย ความรวดเร็วในการเบิกจ าย ร อยละของ
งบประมาณท่ีประหยดัได หลงัจากท่ีปฏิบติัตามภารกิจทุกอย างครบถ วน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป นการแสดง
ศกัยภาพเชิงการบริหารจดัการด านการเงินของสถานศึกษาท่ีเน นถึงความโปร งใส ความถูกตอ้ง ใช
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เมด็เงินอย างคุ มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ตัวบ่งช้ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห ค าใช จ าย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอย างมปีระสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 7 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการน าผลการตรวจสอบภายใน จากหน่วยตรวจสอบภายในมาพิจารณาและด าเนินการแกไ้ข 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 8.2 มกีารใช ทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันร วมกนั 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
 
จุดเด่นที่พบ 
 คณะมีการส ารวจความตอ้งการการใชท้รัพยากรและมีการจดัท าแผนการใชท้รัพยากรร่วมกนัทั้ง
ภายในและภายนอก 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการวิเคราะห์งบประมาณท่ีประหยดัไดจ้ากการใชท้รัพยากรร่วมกนั โดยคิดเป็นมลูค่าท่ีตอ้ง
ใชจ่้ายหากมีการเช่าสถานท่ี และค่าจา้งงานบุคลากร  
 
ผลการประเมนิ 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  องค ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
 ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายใน เป นป จจัยส าคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ
พฒันาคุณภาพของสถาบนั โดยต องครอบคลุมทั้งป จจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงจะต องมี          การพฒันาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย างต่อเน่ือง และมี
กระบวนการจดัการความรู เพื่อให เกิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป นลกัษณะเฉพาะ
ของสถาบนั  

 
ตัวบ่งช้ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เป นส วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 7 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
จุดเด่นที่พบ 
   1. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี  
 2. คณะมีระบบ กลไกท่ีใหอ้าจารยเ์ขา้มามีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมขอ้มลู และรับผดิชอบตวับ่งช้ี
การประกนัคุณภาพ   
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  6  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 9.2 มรีะบบและกลไกการให ความรู้และทักษะด้านการประกนัคุณภาพแก นักศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 7 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
จุดเด่นที่พบ 
 มีการร่วมโครงการการใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษากบันักศึกษา และสร้างเครือข่าย
การใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพของนกัศึกษากบัคณะอ่ืน ๆ   
 
 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงานของสโมสรนักศึกษาประจ าปี โดยเป็นการสรุปผล      
การด าเนินกิจกรรม ปัญหาท่ีพบ และข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินงานในปีต่อไป เพื่อเป็นการสรุปผล         
การด าเนินงานและส่งมอบงานใหก้บัสโมสรนกัศึกษาในชุดต่อไป 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
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ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 

ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  2  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  7  3  คะแนน 
 
ตวับ่งช้ี 9.3 ระดับความส าเร็จของการประกนัคุณภาพภายใน 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะมีการด าเนินการไดใ้นระดบั 4 เมื่อเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินได ้3 คะแนน 
 
ส่ิงที่ควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสรุปผลจากแผนการปรับปรุงผลการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในว่าจาก
แผนการปรับปรุงนั้นไดผ้ลการด าเนินงานอยา่งไร โดยเบ้ืองตน้สามารถวดัไดจ้ากการรายงานประเมินตนเอง 
 
ผลการประเมนิ 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมนิ 
ประเมนิตนเอง ด าเนินการไดใ้นระดบั  5  3  คะแนน 
กรรมการประเมนิ ด าเนินการไดใ้นระดบั  4  3  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

2.10  องค์ประกอบที่ 10 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี (3D)”   
 การจัดการศึกษามีความส าคัญต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในดา้นการจดัการ
เรียนการสอน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกัษะการด ารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝึกหัด สามารถใชค้วามรู้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดา้นหน่ึงคือการบ่มเพาะปลกูฝัง ปลกูจิตส านึกใหผู้เ้รียน
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มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถด ารงตนอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข สถานศึกษาควรจะไดป้ระสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดักิจกรรมท่ีจะ
มุ่งเน้นภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดผลดงักล่าวตามนโยบาย 3 ดี  (3 D) ไดแ้ก่ DEMOCRACY ด้านการส่งเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ดา้นการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE 
คือดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความส าคญั ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขายเสียง 
 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จกัผิดชอบ ชัว่ดี มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย รวมทั้งยดึถือและปฏิบติัในการด ารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเขา้ใจ รู้จกัพิษภยัของยาเสพติดและรู้จกัการหลีกเล่ียง 
 
ตวับ่งช้ีที่ 10.2 ผลที่เกดิกบัผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตนคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลกัษณะที่พงึประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
ผลการด าเนินงาน 

ล าดบัที ่ ช่ือกจิกรรม/โครงการ 
จ านวนนักศึกษา 
ที่เข้าร่วมกจิกรรม 

วนั/เดอืน/ปี 
ที่จดักจิกรรม 

1 โครงการปลกูจิตส านึกประชาธิปไตยและวฒันธรรม 150  คน 23 ธนัวาคม 52 

2 ไหวค้รูและบายศรีสู่ขวญันอ้งใหม่ 1,245  คน 25 มิถุนายน 52 

3 ท าบุญตกับาตร 100  คน  

4 โลกสวยดว้ยมือ 3 รุ่น 11-13, 18-20, 25-27 284  คน ธนัวาคม 52 

  
คณะด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 ดี (3D) 3 ดา้น คือ ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

และดา้นการส่งเสริมใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย 
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  บทที่  3 
สรุปผลการประเมิน 

 
ตาราง ป. 1  ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี 
 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ1 บรรลุ
เป้าหมาย 

 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(ร้อยละหรือสัดส่วน) ตวัหาร SAR กรรมการ 

ตวับ่งช้ี 1.1 ระดบั 6 ด าเนินการไดใ้นระดบั 6  3 คะแนน 2 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 1.2 ร้อยละ 80 
56

100  48
 ร้อยละ 85.71  2 คะแนน 2 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.1 ระดบั 5 ด าเนินการไดใ้นระดบั 5  3 คะแนน 2 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 2.2 ระดบั 6 ด าเนินการไดใ้นระดบั 7  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 2.3 ระดบั 5 ด าเนินการไดใ้นระดบั 5  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.4 ร้อยละ 80 100
25

25 - 29.35
  ร้อยละ 17.40  1 คะแนน 1 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.5 
ป.เอก 20-29% 
ป.ตรี   5% 

62
100  8

 ร้อยละ 12.90 
 1 คะแนน 1 คะแนน 

62
100  3

 ร้อยละ 4.84 

ตวับ่งช้ี 2.6 

ผศ. รศ. ศ. 
40.59% 

รศ.   10% 

62
 100 10

 ร้อยละ 16.13 
 1 คะแนน 1 คะแนน 

62
100  1

 ร้อยละ 1.61 

ตวับ่งช้ี 2.7 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 2.8 4 ขอ้ ด าเนินการได ้4 ขอ้  3 คะแนน 2 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.9 ร้อยละ 75 
678

100  507
 ร้อยละ 74.78  3 คะแนน 2 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.10 ร้อยละ 75 
493

100  191
 ร้อยละ 38.74  1 คะแนน 1 คะแนน 
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ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ1 บรรลุ
เป้าหมาย 

 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(ร้อยละหรือสัดส่วน) ตวัหาร SAR กรรมการ 

ตวับ่งช้ี 2.11 ระดบั 3.50 ระดบั 4.10  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 2.12 ร้อยละ 0.030 
9,127

100  7
 ร้อยละ 0.077  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 3.1 ระดบั 7 ด าเนินการไดใ้นระดบั 8  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 3.2 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 4.1 4 ขอ้ ด าเนินการได ้5 ขอ้  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 4.2 4 ขอ้ ด าเนินการได ้4 ขอ้  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 4.3 
18,000  
บาท/คน 56

2,679,620
 47,850.36 

บาท/คน 
 3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 4.4 ร้อยละ 20- 29 
56

100  18
 ร้อยละ 32.14  2 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 5.1 ระดบั 6 ด าเนินการไดใ้นระดบั 6  2 คะแนน 2 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 5.2 ร้อยละ 35 
62

100  25
 ร้อยละ 40.32  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 5.3 ร้อยละ 40 
56

100  28
 ร้อยละ 50.00  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 5.4 ร้อยละ 75– 84 ระดบั 4.47  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 5.5 3 แหล่ง 2 แหล่ง  2 คะแนน 1 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 6.1 ระดบั 3 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.1 5 ขอ้ ด าเนินการได ้5 ขอ้  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.2 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.3 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 5  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.4 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 6  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.5 ระดบั 3 ด าเนินการไดใ้นระดบั 6  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.6 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 5  3 คะแนน 3 คะแนน 



 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ  ปีการศึกษา 2552                            มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 

69 

ตวับ่งช้ี
คุณภาพ 

เป้าหมาย 

ผลการประเมนิ1 บรรลุ
เป้าหมาย 

 = บรรลุ 
 =ไม่บรรลุ 

คะแนนประเมนิ 
(เกณฑ์ สกอ.) ตวัตั้ง ผลลพัธ์ 

(ร้อยละหรือสัดส่วน) ตวัหาร SAR กรรมการ 

ตวับ่งช้ี 7.7 ร้อยละ 1– 2.50 
62

100 4 
 ร้อยละ 6.45  3 คะแนน 3 คะแนน 

ตวับ่งช้ี 7.8 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 3  3 คะแนน 2 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 7.9 ระดบั 6 ด าเนินการไดใ้นระดบั 8  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 8.1 ระดบั 6 ด าเนินการไดใ้นระดบั 7  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 8.2 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 9.1 ระดบั 5 ด าเนินการไดใ้นระดบั 7  3 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 9.2 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 7  2 คะแนน 3 คะแนน 
ตวับ่งช้ี 9.3 ระดบั 4 ด าเนินการไดใ้นระดบั 4  3 คะแนน 3 คะแนน 

คะแนนรวม 107 103 
คะแนนเฉลีย่ 2.68 2.58 

ผลการประเมนิ ระดับดีมาก ระดับดีมาก 

 
ตาราง ป. 2  ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผล 

การประเมนิ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และ
แผนด าเนินการ 

- 2.00 2.00 2.00 ระดับพอใช้ 

2. การเรียนการสอน 1.00 2.60 2.25 2.08 ระดับด ี

3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

4. การวจิยั 3.00 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 

5. การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 3.00 2.00 2.33 2.40 ระดับด ี

6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

7. การบริหาร และการจดัการ 3.00 2.80 3.00 2.89 ระดับดีมาก 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผล 

การประเมนิ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 
8. การเงิน และงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ - 3.00 3.00 3.00 ระดับดีมาก 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกองค์ประกอบ 2.00 2.76 2.54 2.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดีมาก   

 
ตาราง  ป. 3  ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
 

มาตรฐานอดุมศึกษา 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผล 

การประเมนิ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ดา้นคุณภาพบณัฑิต - - 2.25 2.25 ระดับด ี

2. ดา้นบริหารจดัการการอุดมศกึษา      

    2 ก ดา้นธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา 

3.00 2.80 2.80 2.81 ระดับดีมาก 

    2 ข ดา้นพนัธกิจของการบริหารการอุดมศกึษา 1.80 2.67 2.50 2.50 ระดับด ี

3. ดา้นการสร้าง และพฒันาสงัคมฐานความรู้ 
และสงัคม แห่งการเรียนรู้ 

- 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมาตรฐาน 2.00 2.76 2.54 2.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดีมาก   
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ตาราง ป. 4  ผลการประเมินตามมุมมองดา้นการบริหารจดัการ 
 

มุมมองด้านบริหารจดัการ 
คะแนนการประเมนิเฉลีย่ ผล 

การประเมนิ ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ รวม 

1. ดา้นนกัศึกษาและผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย 2.00 2.83 2.38 2.50 ระดับด ี

2. ดา้นกระบวนการภายใน - 2.57 2.67 2.60 ระดับดีมาก 

3. ดา้นการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ระดับดีมาก 

4. ดา้นบุคลากรการเรียนรู้ และนวตักรรม 1.67 2.83 3.00 2.55 ระดับดีมาก 

เฉลีย่รวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมุมมอง 2.00 2.76 2.54 2.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมนิ ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดีมาก   

 
เกณฑ์การประเมนิ 

   1.50  หมายถึง  การด าเนินงานของคณะยงัไม่คุณภาพ  
1.51 – 2.00 หมายถึง  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช ้

 2.01 – 2.50 หมายถึง  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดี 
 2.51 – 3.00 หมายถึง  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก 
 
ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการไดป้ระชุมพิจารณาผลการประเมนิสรุปผลในภาพรวมไดด้งัน้ี 
 

องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมนิ (คะแนนเตม็ 3 ) 

ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 
1. ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ 2.50 2.00 
2. การเรียนการสอน 2.33 2.08 
3. กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 3.00 3.00 
4. การวิจยั 2.75 3.00 
5. การบริการวิชาการแก่สงัคม 2.60 2.40 
6. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 3.00 3.00 
7. การบริหารและการจดัการ 3.00 2.89 
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องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลการประเมนิ (คะแนนเตม็ 3 ) 

ประเมนิตนเอง คณะกรรมการประเมนิ 
8. การเงินและงบประมาณ 3.00 3.00 
9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 2.67 3.00 

ผลการประเมนิ 
2.68 2.58 

ระดับดีมาก ระดับดีมาก 
 
 จากผลการประเมินพบว่าคณะวิทยาการจัดการมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2552 คือ 2.58  การด าเนินงานของคณะไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก โดยองคป์ระกอบท่ี 3, 4, 
6, 8 และ 9 มีผลประเมินมากท่ีสุด คือ 3.00 คะแนน รองลงมาคือองค์ประกอบท่ี 7 ผลการประเมิน 2.89 
คะแนน องคป์ระกอบท่ี 5  ผลการประเมิน 2.40 คะแนน องคป์ระกอบท่ี 2 ผลการประเมิน 2.08 คะแนน และ
องคป์ระกอบท่ี 1 มีผลการประเมินนอ้ยท่ีสุด คือ 2.00 คะแนน  
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ภาคผนวก 
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ภาพการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในคณะวทิยาการจดัการ ประจ าปีการศึกษา 2552 
วนัที่  29  มถุินายน  2553 

 



ปีการศึกษา 2552

ดา้นนกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 2.00 2.83 2.38 2.50 ไดคุ้ณภาพในระดบัดี

ดา้นกระบวนการภายใน - 2.57 2.67 2.60 ไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก
ดา้นการเงิน 3.00 3.00 - 3.00 ไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก
ดา้นบุคลากรการเรียนรู้และนวตักรรม 1.67 2.83 3.00 2.55 ไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก
เฉล่ียรวมทุกตวับ่งช้ีของทุกมุมมอง 2.00 2.76 2.54 2.58 ไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ผลการประเมิน ไดคุ้ณภาพในระดบัพอใช้ไดคุ้ณภาพในระดบัดีมากไดคุ้ณภาพในระดบัดีมาก

ตางรางที ่ป.4 ผลการประเมินตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ
มหาวทิยาลัยราชภัฏล าปาง

มุมมองด้านการบริหารจัดการ ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ
ด้านผลผลิตหรือ

ผลลัพธ์
คะแนนรวม ผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาการจดัการ ปีการศึกษา 2552


