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คํานํา 
 
 

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้  เป3นการรายงานข5อมูล
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ระหว9าง 1 มิถุนายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 จัดทําข้ึนเพ่ือเป3น
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ9งชี้ สกอ. จํานวน 23 ตัวบ9งชี้ ตัวบ9งชี้ สมศ. จํานวน 19 ตัวบ9งชี้ และ
ตัวบ9งชี้อัตลักษณJเพ่ิมเติม จํานวน 1 ตัวบ9งชี้ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป�
การศึกษา 2554 เนื้อหาของรายงานฯ ประกอบด5วย 4 ส9วน คือ 

ส9วนท่ี 1 บทสรุปผู5บริหาร 
ส9วนท่ี 2 ส9วนนํา ประกอบด5วย ประวัติความเป3นมาโดยย9อ ปรัชญา วิสัยทัศนJ  พันธกิจ นโยบาย

และเปPาหมาย โครงสร5างการบริหารงาน หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปQดสอน นักศึกษา บุคลากร ข5อมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับงบประมาณ พ้ืนท่ี และอาคารสถานท่ี เอกลักษณJหรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และผลการปรับปรุง
ตามข5อเสนอแนะจากผลการประเมินป�ท่ีผ9านมา 

ส9วนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามองคJประกอบคุณภาพ ประกอบด5วยผลการดําเนินงาน
องคJประกอบท่ี 1 จํานวน 5 ตัวบ9งชี้ องคJประกอบท่ี 2 จํานวน 12 ตัวบ9งชี้ องคJประกอบท่ี 3 จํานวน 2 ตัวบ9งชี้ 
องคJประกอบท่ี 4 จํานวน 6 ตัวบ9งชี้ องคJประกอบท่ี 5 จํานวน 6 ตัวบ9งชี้ องคJประกอบท่ี 6 จํานวน 3 ตัวบ9งชี้ 
องคJประกอบท่ี 7 จํานวน 6 ตัวบ9งชี้ องคJประกอบท่ี 8 จํานวน 1 ตัวบ9งชี้ และองคJประกอบท่ี 9 จํานวน 2               
ตัวบ9งชี้ 

ส9วนท่ี 4 สรุปผลการดําเนินงานระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด5วยตารางท่ี ส. 1 สรุปการประเมิน
รายตัวบ9งชี้ ตารางท่ี ส. 2 สรุปการประเมินตามองคJประกอบคุณภาพ ตารางท่ี ส. 3 ผลการประเมินตนเอง   
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตารางท่ี ส. 4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด5านการบริหารจัดการ และตาราง
ท่ี ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังมี จุดเด9น จุดอ9อน แนวทาง 
แก5ไข ในแต9ละองคJประกอบ 

ขอขอบคุณผู5บริหาร คณาจารยJ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่ีมีส9วนเก่ียวข5องทําให5รายงาน
การประเมินตนเองฉบับนี้สําเร็จลงได5ด5วยดี หวังว9ารายงานฯ ฉบับนี้จะมีส9วนช9วยในการสะท5อน             
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยท่ีผ9านมา และจะเป3นเครื่องช9วยในการกําหนดทิศทางท่ีจะก5าวต9อไป    
ในอนาคต รวมถึงเป3นข5อมูลท่ีเป3นประโยชนJต9อผู5มีส9วนได5ส9วนเสีย หน9วยงานต5นสังกัด และสาธารณชน  
 
 
 
 

   (ผู5ช9วยศาสตราจารยJเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

8  กันยายน 2554 
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ส�วนที่  1 
บทสรุปผู�บริหาร 

 
1.1 ข�อมูลทั่วไป  
 ในป จจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตร, 
สาขาวิชาศิลปศาสตร, สาขาวิชาวิทยาศาสตร, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร, 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตร,การพัฒนา สาขาวิชา
วิทยาศาสตร, ศึกษาและสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปและระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ         
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีคณะต6างๆ รวม  6 คณะ คือ คณะครุศาสตร, คณะมนุษยศาสตร,และสังคมศาสตร, 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร, คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีส6วน
ราชการสนับสนุน 4 ส6วนราชการ ได&แก6 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และส6วนราชการด&านบริหารอํานวยการและธุรการ คือ สํานักงาน
อธิการบดี โดยแบ6งส6วนราชการเป;น กองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษาและกองนโยบายและ
แผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทําหน&าท่ีเป;นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ินตามมาตรา 7 และ      
มีภาระหน&าท่ีตามมาตรา 8 แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
  1.1.1 ปรัชญา  มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน 
 
  1.1.2 วิสัยทัศน   ภายในป� พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเป;นมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ของภาคเหนือท่ีผลิตบัณฑิตบริการวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
ศิลปวัฒนธรรมของท&องถ่ิน 
 

   1.1.3 พันธกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8      
แห6งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้ 
      1) แสวงหาความจริงเพ่ือสู6ความเป;นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิป ญญาท&องถ่ิน        
ภูมิป ญญาไทย และภูมิป ญญาสากล 
      2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู&คู6คุณธรรม สํานึกในความเป;นไทย มีความรักและผูกพันต6อท&องถ่ิน 
อีกท้ังส6งเสริมการเรียนรู&ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช6วยให&คนในท&องถ่ินรู&เท6าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิต
บัณฑิตดังกล6าวจะต&องให&มีจํานวน และคุณภาพสอดคล&องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
     3) เสริมสร&างความรู&ความเข&าใจในคุณค6า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของ
ท&องถ่ิน และของชาติ 
     4) เรียนรู&และเสริมสร&างความเข&มแข็งของผู&นําชุมชน ผู&นําทางศาสนา และนักการเมือง
ท&องถ่ิน ให&มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชน
และท&องถ่ิน เพ่ือประโยชน,ของส6วนรวม 
     5) เสริมสร&างความเข&มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให&
มีคุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป;นวิชาชีพชั้นสูง 
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     6) ประสานความร6วมมือและช6วยเหลือเก้ือกูลกันระหว6างมหาวิทยาลัยชุมชน องค,กร
ปกครองส6วนท&องถ่ิน และองค,กรอ่ืนท้ังในและต6างประเทศ เพ่ือพัฒนาท&องถ่ิน 
     7) ศึกษา และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ&าน และเทคโนโลยีสมัยใหม6เหมาะสม
กับการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท&องถ่ิน รวมท้ังแสวงหาแนวทางเพ่ือส6งเสริมให&เกิด   
การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช&ประโยชน,จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล&อมอย6างสมดุล และ
ยั่งยืน 
     8) ศึกษา วิจัย ส6งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการปฏิบัติ
ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท&องถ่ิน 
 
  1.1.4 นโยบาย 
      1) พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตให&มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ี             
พึงประสงค,ตามมาตรฐานการศึกษา และตรงกับความต&องการของผู&ใช&บัณฑิต 

      2) ส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให&มีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป;นวิชาชีพชั้นสูง 
      3) ขยายความร6วมมือในการจัดการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค และ
ต6างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และผลิตงานวิจัยสู6ภาคการผลิตและสังคม 
      4) พัฒนาระบบและกลไกการส6งเสริมการวิจัยให&มีประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัยจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิป ญญา และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
      5) พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ให&สามารถนําองค,ความรู&สู6การพัฒนาสังคม
และประยุกต,ใช&ในการจัดการเรียนการสอนอย6างมีประสิทธิภาพ 
     6) สืบสานและเสริมสร&างความรู&ความเข&าใจในคุณค6า ความสํานึก ความภูมิใจ อนุรักษ,และ
ถ6ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท&องถ่ินและของชาติ 
     7) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
     8) ส6งเสริมให&ทุกหน6วยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใช&ในการบริหารงาน  
                                                                                                                                                                        

1.1.5 จุดเน�น จุดเด�น  การให&บริการวิชาการแก6ท&องถ่ิน 
 
1.1.6 อัตลักษณ  บัณฑิตจิตอาสา 
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1.2 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ป3การศึกษา 2554 
 

1.2.1  ผลการประเมินตนเองตามองค,ประกอบคุณภาพ  
 

องค ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1.  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค, และแผนดําเนินการ 4.79 ระดับดีมาก 
2.  การผลิตบัณฑิต 4.16 ระดับดี 
3.  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ระดับดีมาก 
4.  การวิจัย 4.10 ระดับดี 
5.  การบริการวิชาการแก6สังคม 5.00 ระดับดีมาก 
6.  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

7.  การบริหารและการจัดการ 4.81 ระดับดีมาก 

8.  การเงินและงบประมาณ 5.00 ระดับดีมาก 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ระดับดีมาก 

รวมทุกตัวบ�งช้ีของ 9 องค ประกอบ 4.58 ระดับดีมาก 

 
1.2.2  ผลการประเมินตนเองของตัวบ6งชี้จําแนกตามระดับคะแนน 5 คะแนน 

 
คะแนน จํานวน ตัวบ�งช้ี 

0.00 - 1.50 - - 
1.51 - 2.50 3 2.3, 2.13, 4.6 
2.51 - 3.50 1 2.2, 4.4 
3.51 - 4.50 5 1.4, 2.9, 2.10, 7.5 
4.51 - 5.00 33 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 

2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5 
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 

6.1, 6.2, 6.3,  
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 

8.1 
9.1 
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1.3 เป;าหมายและแผนการพัฒนา  
 
 1.3.1 ด�านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา 

เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
� บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห6 งชาติ  มี
คุณลั กษณะ เ ฉพาะ โดด เ ด6 น ท่ี เ ป; น
เอกลักษณ,ของมหาวิทยาลัยและตรงกับ
ความต&องการของสังคม 

1. จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิต 
ศึกษา โดยกําหนดเปKาหมายและทิศทางการผลิตบัณฑิต
ในระยะยาวให&สอดคล&องกับป จจัยทรัพยากร ลักษณะ
ของสาขาหรือศาสตร, ความต&องการกําลังคนและความ
คาดหวังของสังคม 

2. ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตระดับระดับปริญญาตรีและ
บัณ ฑิต ศึกษา ท่ี พึ งประสงค, ให& ส ามารถสะท& อน
เอกลักษณ,ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยและมีคุณลักษณะ
เฉพาะตามอัตลักษณ,บัณฑิตของมหาวิทยาลัยและ
จุดเน&นของแต6ละสาขาวิชา 

3. พัฒนาคุณภาพของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาในด&าน
การเรียนรู& ด&านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

4. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห6งชาติ (TQF:HEd.) และ
สะท&อนคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค, 

� มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การเรียนการสอนท่ีเน&นผู& เรียนเป;น
สําคัญ 

5. ส6งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ี       
มุ6 ง พัฒนา ทั กษะกา ร เ รี ย น รู& ข อ งนั ก ศึ กษาแล ะ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค,ของมหาวิทยาลัย 
5.1 สนับสนุนให&มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน&น

ผู&เรียนเป;นสําคัญ 
5.2 ส6งเสริมสหกิจศึกษา 
5.3 กําหนดหลักเกณฑ,และกลไกการประเมินผลการ

สอนของอาจารย,ท่ีสะท&อนการจัดการเรียนการ
สอนอย6างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6. ส6งเสริมการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร 
   และการเรียนการสอน 

� มีหลักสูตรท่ีส6งเสริมการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา และความเป;นนานาชาติ 

8. พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาร6วมในระดับบัณฑิต ศึกษาท่ี
บูรณาการองค,ความรู&ในสาขาวิชาต6างๆ มาใช&ในการ
วิจัยเพ่ือสร&างสรรค,นวัตกรรม หรือองค,ความรู&ใหม6หรือ
สามารถนําไปใช&ประโยชน,ในการแก&ป ญหาและหรือ
พัฒนาสังคม 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
  9. พัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการตีพิมพ,เผยแพร6

บทความวิทยานิพนธ,ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
10. ส6งเสริมและสนับสนุนการเปTดหลักสูตรนานาชาติเพ่ือ

เปTดตลาดการศึกษาสู6ระดับสากล 
10.1 พัฒนาความเข&มแข็งทางวิชาการสู6ระดับสากล 

โดยจัดให&มีหลักสูตรนานาชาติ ระเบียบการจัด
การศึกษานานาชาติ ระบบบริการนักศึกษา
นานาชาติ อาจารย,ต6างชาติและหอพักนานาชาติ 

10.2 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ, และการตลาด
สําหรับกลุ6มเปKาหมายในต6างประเทศ (โดยเฉพาะ
อย6างยิ่งประเทศในกลุ6มประชาคมอาเซียน) 

10.3 ส6งเสริมและผลักดันให&เกิดหลักสูตรระยะสั้น
สําหรับนักศึกษาต6างชาติหรือหลักสูตรท่ีเป;นความ
ร6วมมือกับสถาบันการศึกษาต6างประเทศ 

10.4 ส6งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพด&าน
การใช&ภาษาต6างประเทศและการใช&ชีวิตในสังคม  
ท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
10.4.1 การส6งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

นักศึกษากับสถาบันต6างประเทศ 
10.4.2 การส6งเสริมและสนับสนุนการจัดการ

พัฒนาทักษะทางภาษาต6างประเทศของ
นักศึกษา 

10 . 4 . 3  ส6 ง เ ส ริ ม ให& นั ก ศึ กษา มี โ อกาส แล ะ
ประสบการณ,ในเข&าร6วมกิจกรรมนานาชาติ 
เพ่ือเป;นการฝWกทักษะ การใช&ภาษาและการรู&
และเข&าใจวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

11. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานงานวิจัยไปสู6ระดับสากล 
11.1 จัดเวทีหรือกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยน /เผยแพร6/

ประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาอย6าง
ส มํ่ า เสมอและต6 อ เนื่ อ ง ท้ั ง ในระ ดับภู มิ ภ าค
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

11.2 สร&างเครือข6ายบัณฑิตศึกษาในกลุ6มประเทศลุ6มน้ํา
โขงและระดับอาเซียนเพ่ือพัฒนาคุณภาพทาง
วิชาการและผลงานวิจัย 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
12.การส6งเสริมการพัฒนาอาจารย,เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด&าน

การใช&ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรนานาชาติและการเผยแพร6ผลงานในระดับ
นานาชาติ 

13.พัฒนาระบบรับเข&าศึกษาให&มีความหลากหลายเพ่ือได&   
    นักเรียนผู&มีความสามารถพิเศษ ผู&มีศักยภาพสูง      
    ผู&ด&อยโอกาส โดยเชื่อมโยงกับการจัดโครงการ/กิจกรรม 
    การให&ทุนการศึกษาการประชาสัมพันธ, และการตลาด 
    เชิงรุก 

� การจัดการศึกษาสู6กลุ6มเปKาหมายท่ี
หลากหลาย 

14. การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในระบบ  
e-Learning เพ่ือการขยายโอกาสทางการ ศึกษาสู6
กลุ6มเปKาหมายท่ีหลากหลาย 

15. จัดต้ัง Cyber College เพ่ือจัดการเรียนการสอนตาม 
    หลักสูตรปริญญาหรือจัดการศึกษาต6อเนื่อง โดยใช&สื่อ 
    เทคโนโลยีทางการศึกษา 

� นักศึกษามีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสุขภาพ
พลานามัยท่ีสมบูรณ,ท้ังด&านร6างกาย 
อารมณ, สังคม และสติป ญญา ตลอดจน
เป;นผู&มีวินัย 

16. พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให&
เข&มแข็ง 
16.1 สนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาห&องสมุดให&

เป;นห&องสมุดท่ีมีชีวิต เพ่ิมแหล6งสารสนเทศและ
บริการเชิงรุกท่ีเข&าถึงและตรงกับความต&องการของ
ผู&ใช&ให&มากยิ่งข้ึน 

16.2 จัดต้ังสานักพิมพ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพ่ือ
ส6งเสริมการผลิตและจําหน6ายตําราเพ่ือพัฒนาสู6
ความเป;นเลิศทางวิชาการ และการผลิตเชิงพาณิชย, 

16.3 จัดระบบการบริหารโครงสร&างและสิ่งสนับสนุน
อ่ืนท่ีเอ้ือต6อการจัดการหลักสูตรรวมถึงปรับปรุงการ
บริหารท่ีเอ้ือต6อการจัดการหลักสูตรท่ีบูรณาการ
ศาสตร,หลายสาขาวิชา 

16.4 พัฒนาระบบการให&บริการนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและนักศึกษานานาชาติให&ครบวงจร
และเอ้ืออํานวยความสะดวกแก6ผู&รับบริการ 

17. พัฒนานักศึกษาท่ีมุ6งส6งเสริมศักยภาพนักศึกษาให&เป;น
บัณฑิตท่ีพึงประสงค, 
17.1 จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาท่ีเชื่อมโยงกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค,อย6างเป;น
รูปธรรม 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
17.2 สร&างความเข&มแข็งของหน6วยงานพัฒนานักศึกษา 

ให&ปฏิบัติงานเชิงรุกและเน&นนักศึกษาเป;นศูนย,กลาง 
    17.3 พัฒนาระบบการจัดหางานท้ังในระหว6างเรียน 
          และสําเร็จการศึกษาโดยจัดต้ังศูนย,ให&คําปรึกษา 
          แนะแนวอาชีพ ศูนย,บริการจัดหางาน ท่ีสามารถ 
          ทํางานในเชิงรุก 

17.4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการให&คําแนะนําและ
ปรึกษาเ ก่ียว กับการเรียนและการใช&ชี วิตใน
มหาวิทยาลัยให&บังเกิดผลอย6างจริงจัง 

17.5 ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักศึกษาท่ีมุ6งเน&นคุณธรรม จริยธรรมและ
การมีจิตสํานึกท่ีดีต6อสังคม 

17.6 ส6งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานั ก ศึกษา ท่ี มุ6 ง เน& นการฝW ก ทักษะและ
ประสบการณ,การมีส6วนร6วมในการพัฒนาชุมชน
ภาคเหนือ โดยเฉพาะอย6างยิ่งการพัฒนาโดยใช&หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

17.7 ส6งเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท่ีมุ6ง
พัฒนาให&นักศึกษามีสุขภาพท่ีสมบูรณ,ท้ังร6างกาย
และจิตใจ ไม6ฝ กใฝfยาเสพติดและอบายมุข 

17.8 สนับสนุนการให&ทุนการศึกษาแก6นักเรียนใน
ภาคเหนือและนักศึกษาท่ีมีฐานะยากจนและด&อย
โอกาส 

    17.9 ส6งเสริมสนับสนุนการสร&างสรรค,ผลงานด&านต6างๆ 
          ของนักศึกษาท้ังด&านวิชาการ การวิจัย จริยธรรม 
          คุณธรรมและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

17.10 จัดเวทีหรือโครงการ/กิจกรรมเพ่ือการเผยแพร6 
ประกวดผลงานของนักศึกษาด&านวิชาการ วิจัย 
จริยธรรม คุณธรรม และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และให&มีการประกาศเกียรติคุณยกย6อง
และให&รางวัลผลงานท้ังในระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับภาคเหนือ ระดับชาติและนานาชาติ 

17.11 เพ่ิมจํานวนหอพัก ปรับปรุงสภาพหอพักท่ีมีอยู6 
รวมท้ังเพ่ิมและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
ภายในหอพักเพ่ือส6งเสริมการเรียนรู&และคุณภาพ
ชีวิต 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
17.12 สนับสนุน โครงการ/กิจกรรมการ พัฒนา

ฐานข&อมูลศิษย,เก6าด&านต6างๆ การจัดกิจกรรม
ร6วมกับสมาคมศิษย,เก6าฯ การประชาสัมพันธ, การ
ติดต6อสื่อสารและการส6งเสริมภาพลักษณ,ของศิษย,
เก6า 

17.13 สนับสนุนให&สมาคมศิษย,เก6าหรือศิษย,เก6าเป;น
กรรมการระดับต6างๆ ของมหาวิทยาลัยหรือคณะ
ท้ังในด&านการมีส6วนร6วมในการกําหนดนโยบายการ
ตัดสินใจ การให&คําปรึกษา และการร6วมกิจกรรม
ต6างๆ 

17.14 ส6งเสริมการจัดกิจกรรมขององค,กรนักศึกษา
สนับสนุนการปรับระบบการบริหารงานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกให&มีความคล6องตัวยิ่งข้ึน 

17.15 จัดทําระบบฐานข&อมูลนักศึกษาด&านกิจกรรม
นักศึกษา 

17.16 จัดกิจกรรมให&ความรู&และพัฒนาทักษะด&านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให&กับนักศึกษา 

    17.17 ส6งเสริมให&นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
         บัณฑิตศึกษานําความรู&เก่ียวกับการประกันคุณภาพ  
         การศึกษาไปใช&ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

� ครู อาจารย, และบุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานท่ี
เหมาะสมกับการเป;นวิชาชีพชั้นสูง 

18. ส6งเสริมการศึกษาวิจัยทางการศึกษาเพ่ือแสวงหาองค, 
     ความรู&ท่ีใช&ในการพัฒนาครู อาจารย, และบุคลากร 
     ทางการศึกษา 
19. พัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาคณาจารย,ของ 
     มหาวิทยาลัยเพ่ือการเป;นครูมืออาชีพ 

 
 1.3.2 ด�านการวิจัย 

เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
� มีผลงานวิจัยและผลงานสร&างสรรค,     

ท่ีได&รับการตีพิมพ,หรือเผยแพร6ใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

1.  ส6งเสริม สนับสนุน การวิจัยพ้ืนฐาน วิจัยประยุกต, 
และวิจัยบูรณาการ 
1.1  ส6งเสริมการวิจัยท่ีเป;นความต&องการของประเทศใน

ลักษณะมุ6งเปKาหมายและงานวิจัยท่ีมหาวิทยาลัย   
มีศักยภาพ 

1.2 ส6งเสริมการวิจัยบูรณาการเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือแก&ป ญหา
สังคมและชุมชน  
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
2. ส6งเสริมและสนับสนุน การตีพิมพ,หรือเผยแพร6

ผลงานวิจัยและงานสร&างสรรค,ท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

� มีผลงานวิจัยและผลงานสร&างสรรค,และ
นวัตกรรมท่ีตอบสนองต6อการนําไปใช&
ประโยชน,เพ่ือการแก&ไขป ญหาและการ
พัฒนาชุ ม ช น  ท& อ ง ถ่ิ น  สั ง คมแล ะ
ประเทศชาติ   

3. ส6งเสริมและสนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงาน 
สร&างสรรค,ไปใช&ประโยชน, 
3.1 ส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข6ายการวิจัย

ในระดับพ้ืนท่ีในประเด็นต6างๆ ตามความพร&อม
ของนักวิจัยและความต&องการของชุมชนท&องถ่ิน
ภายใต&นโยบาย “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” 

3.2 ส6งเสริมและสนับสนุนการนําความรู& นวัตกรรม
และ เทคโน โ ลยี ท่ี ไ ด& จ ากง านวิ จั ยห รื อ งาน
สร&างสรรค,ไปใช&ประโยชน,ในการพัฒนาหรือการ
แก&ป ญหาของภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค
การให&บริการให&กว&างขวางและหลากหลายยิ่งข้ึน 

� มีผลงานวิจัย ผลงานสร&างสรรค, และ
นวัตกรรม ท่ีสร& า ง มูลค6 า เ พ่ื อ พัฒนา
ศักยภาพและขีดความ สามารถในการ
แข6 ง ขันและนําไปสู6 การจดทะเบียน
ทรัพย,สินทางป ญญา และการผลิตในเชิง
พาณิชย, 

4. ส6งเสริมงานวิจัยด&านวิทยาศาสตร,และเทคโนโลยีเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพท&องถ่ินและประเทศด&านการ
แข6งขัน 

5. ส6งเสริมให&เกิดกระบวนการวิจัยและพัฒนาร6วม กับ
ภาคการผลิต เ พ่ือพัฒนานวัตกรรมและประยุกต,    
องค,ความรู&เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย,สินทางป ญญาเพ่ือ
การพ่ึงพาตัวเองอย6างยั่งยืน 

7. ส6งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย,
ในการเขียนตําราและบทความทางวิชาการ 

� มีระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร&างสรรค,เพ่ือสร&าง ส6งเสริม 
และควบคุมคุณภาพงานวิจัย รวมท้ัง
สร&างจิตสํานึกท่ีดี มีคุณธรรมแก6นักวิจัย 

8. สร&างและพัฒนานักวิจัย ระบบการบริหารการวิจัย 
และสิ่งเอ้ืออํานวยต6อการวิจัย 
8.1 จัดทําแผนพัฒนางานวิจัย สร&างระบบและกลไก

เพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยในทุกระดับ 
8.2 แสวงหาแหล6งทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล6งทุน

ภายในและแหล6งทุนภายนอก 
8.3 จัดสรรงบประมาณด&านการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการ

ผลิตผลงานวิจัยอย6างต6อเนื่องและครบวงจร 
8.4 ส6งเสริมให&มีบรรยากาศวิจัยในทุกหน6วยงานเพ่ือ 
     ให&บุคลากรทุกระดับมีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการวิจัย 
8.5 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและหน6วยงานสนับสนุน

การวิจัยให&มีประสิทธิภาพ 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
 8.6 พัฒนาทีมงานวิจัยท่ีประกอบด&วย นักวิจัยอาวุโส 

นักวิจัยรุ6นกลางและนักวิจัยรุ6นใหม6 
8.7 พัฒนาระบบสารสนเทศด&านการวิจัยท่ีครบถ&วน 

สมบูรณ, และเป;นป จจุบัน เพ่ือประโยชน,ในการ
สืบค&นและอ&างอิง 

8.8 พัฒนาระบบและกระบวนการเผยแพร6ผลงานวิจัย
ท่ีมีประสิทธิภาพ 

8.9 สนับสนุนการจัดต้ังหน6วยจัดการงานวิจัยและงาน
สร&างสรรค,ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

 

 1.3.3 ด�านการบริการวิชาการ 
เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 

� มีผลงานการบริการวิชาการท่ีเสริมสร&าง
ความเข&มแข็งของสังคม 

1. พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 
1.1 จัดทําแผนแม6บทและแผนปฏิบัติการด&านการ

บริการวิชาการแก6สังคมท้ังระยะสั้นและระยะยาว
และการดําเนินการตามแผน 

1.2 ปรับปรุงหน6วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให&มี
ภารกิจครอบคลุมการประสานและสนับสนุนการ
ให&บริการทางวิชาการของหน6วยงานต6างๆ 

1.3 จัดทําระเบียบและหลักเกณฑ,การรับงานบริการ
วิชาการเพ่ือเอ้ือให&คณาจารย,/หน6วยงาน สร&าง
ผลงานท่ีเป;นไปตามข&อตกลงกับผู&ว6าจ&างภายใต&
หลักการของการจัดสรรผลประโยชน,ท่ีเหมาะสม 
และความรับผิดชอบต6อผลงาน 

2. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการให&บริการด&านการตรวจ
วิเคราะห,คุณภาพของสินค&าหรือผลิตภัณฑ,และการ
ถ6ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือรองรับความต&องการของภาค
การผลิต 

3. สร&างความเข&มแข็งของหน6วยงานบริการวิชาการใน
มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย,วิทยาศาสตร, ศูนย,คอมพิวเตอร, 
ศูนย,ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย,
บ6มเพาะวิสาหกิจ ตลอดจนสามารถให&บริการทาง
วิชาการกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

� มีผลงานการบริการวิชาการท่ีนํามาใช&ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัย 

4. สร&างระบบและกลไกการบูรณาการการบริการวิชาการ
ให&มีความเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. รวบรวมและจัดทําฐานข&อมูลโครงการและกิจกรรม
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
� มี ผลงานการบริ การวิ ชาการ ท่ี เป; น

ประโยชน,ต6อชุมชน สังคม ท้ังในด&านการ
แก&ป ญหา และการพัฒนา อันเกิดจาก
ความร6วมมือของชุมชนท&องถ่ิน ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

6. ส6งเสริมความร6วมมือกับหน6วยงานภายนอกในการ
จัดการฝWกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือระบบงานตาม
ความต&องการของหน6วยงานต6างๆ  

7. ขยายการสร&างเครือข6ายความร6วมมือกับภาค
เกษตรกรรม ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและเพ่ือให&บุคลากรมีประสบการณ,กับการ
ทํางานร6วมกับหน6วยงานภายนอก 

8. สนับสนุนและจัดกิจกรรมเ พ่ือให&หน6วยงานของ
มหาวิทยาลัยมีส6วนร6วมหรือช6วยเหลือกิจกรรมของ
จังหวัด ท้ังในรูปแบบการถ6ายทอดเทคโนโลยี การทํา
วิจัย และการให&บริการวิชาการ 

9. ส6งเสริมและสนับสนุนให&อาจารย,และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเป;นกรรมการหรือปฏิบัติงานบริการ
วิชาการและวิชาชีพแก6องค,กรภายนอกท้ังในประเทศ
และต6างประเทศ 

� มีการบูรณาการการวิจัยและการบริการ
วิชาการเพ่ือสร&างชุมชนต&นแบบการ
พัฒนาโดยใช&หลักการมีส6วนร6วมและ 
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

10. ดําเนินการโครงการนําร6องชุมชนต&นแบบตาม
นโยบาย “หนึ่ งจั งหวั ดหนึ่ งมหาวิทยาลั ย”โดย
มหาวิทยาลัยร6วมกับชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงและการบูรณาการสาขาวิชา 

� มีผลงานการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบ
ต6อการชี้นํา ปKองกัน หรือแก&ป ญหาสังคม 
ในประเด็นด&านการส6งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
ประเด็นด&านจิตสาธารณะ 

11. สร&างเครือข6ายกับหน6วยงานของรัฐ ท&องถ่ิน และ
เอกชนเพ่ือผลักดันให&เกิดกิจกรรมด&านการสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและด&านจิต
สาธารณะท่ีส6งผลกระทบต6อสังคมในประเด็นของการ
ชี้นํา ปKองกัน หรือแก&ป ญหา 

 

 1.3.4 ด�านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 

� มีระบบและกลไกในการส6งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ, เผยแพร6 และทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมร6วมกับชุมชน
ท&องถ่ิน 

1. พัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. สร&างความเข&มแข็งให&กับสํานักศิลปวัฒนธรรมเพ่ือให&
สามารถสร&างผลงานทางด&านทํานุบํารุง เผยแพร6ศิลปะ
และวัฒนธรรม 

� มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

3. ส6งเสริมให&นักศึกษามีการเรียนรู&ด&านศิลปะและ
วัฒนธรรมผ6านกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

4. ส6งเสริมภูมิป ญญาไทยและวัฒนธรรมท&องถ่ินให&เป;นวิถี
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
� มีผลงานด&านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ป ญญาท&องถ่ินท่ีเกิดจากการวิจัย และ
การบริการวิชาการ และการมีส6วนร6วม
ของผู&เชี่ยวชาญของชุมชน 

5. จัดทําฐานข&อมูลของภาคเหนือในด&านศิลปะและ
วัฒนธรรม  

6. ส6งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการและการวิจัย
เฉพาะทางด&านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิป ญญา
ท&องถ่ินภาคเหนือ 

7. สร&างเครือข6ายกับศิลปTนพ้ืนบ&านและปราชญ,ชาวบ&าน
ให&มีส6วนร6วมในกิจกรรมด&านศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย 

 8. สนับสนุนให&เกิดการพัฒนาและเชื่อมโยงศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม ท& อ ง ถ่ิ น ภ า ค เ ห นื อ กั บ ท& อ ง ถ่ิ น อ่ื น
ภายในประเทศและสามารถเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ระดับสากล 

9. พัฒนาความเข&มแข็งของบุคลากรด&านวัฒนธรรม และ
ระบบบริหารจัดการให&มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

� มีพิพิธภัณฑ,ด&านศิลปะและวัฒนธรรม
ท&องถ่ิน เพ่ือเป;นแหล6งการเรียนรู& และ
ความภาคภูมิใจของประชาชนในท&องถ่ิน 

10. จัดต้ังพิพิธภัณฑ,ทางด&านศิลปะและวัฒนธรรมท&องถ่ิน
เพ่ือเป;นแหล6งการเรียนรู&และความภาคภูมิใจของ
ประชาชนในท&องถ่ิน 

 

 1.3.5 ด�านการบริหารจัดการ 
เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 

� มีโครงสร&างองค,กรและระบบบริหาร
จัดการท่ีเอ้ือต6อการเปลี่ยนแปลง 

1. พัฒนาระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย  
1.1 พัฒนาแผนกลยุทธ,และแผนปฏิบัติการท้ังระดับ

มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน6วยงานเพ่ือ
นําไปสู6วิสัยทัศน,ของมหาวิทยาลัย 

1.2 พัฒนาผู&บริหารและระบบการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยอย6างเป;นระบบและครอบคลุมท้ัง
การดําเนินการเพ่ือติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน การจัดทําระบบรายงานผล 
ท่ีสะท&อนผลการปฏิบัติงานตามแผน และนําผลไป
ปรับปรุงการดําเนินงาน 

1.3 พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการ
บริหารความเสี่ยง 

1.4 ปรับปรุงและจัดโครงสร&างองค,กรในสานักงาน
อธิการบดี คณะและหน6วยงานต6างๆ ให&เอ้ือต6อ
การขยาย /ปรับภารกิจสู6การเป;นมหาวิทยาลัยใน
ประชาคมอาเซียน  
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
1.5 มอบอํานาจและสร&างความพร&อมในการปฏิบัติงาน

ให&แก6 คณะ /สํานัก ในรูปแบบของการกระจาย
อํานาจการสนับสนุนงบประมาณ กําลังคน ข&อมูล
ข6าวสารและนวัตกรรมด&านการบริหารจัดการ 

 1.6. พัฒนาระบบการสื่อสารองค,กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
และสื่อสารภาพลักษณ,องค,กร 

1.7 ปรับปรุงระเบียบ ข&อบังคับและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 

1.8 ปรับปรุงระบบและระเบียบเก่ียวกับการเงินและ
งบประมาณท่ีมุ6งเน&นผลลัพธ,และสนองต6อเปKาหมาย
ของมหาวิทยาลัย ปรับระเบียบการใช&จ6ายเงินให&
คล6องตัวและตรวจสอบได& 

1.9.  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให&เป;นไป
ตามเกณฑ,มาตรฐานของ สกอ., สมศ. 

1.10 ส6งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยสถาบัน   
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน 

� มีระบบบริหารสินทรัพย,และการหา
รายได&เพ่ือนําไปสู6การพ่ึงตนเอง 

2. ปรับปรุงระบบบริหารสินทรัพย,และการหารายได&เพ่ือ
นําไปสู6การพ่ึงตนเอง 

3. จัดต้ังสํานักสิทธิประโยชน,เพ่ือการบริหารจัดการ
สินทรัพย,และการหารายได& (ภายในป� 2556) 

 
� เป;นองค,กรแห6งการเรียนรู&ท่ีสามารถ

รองรับการเปลี่ยนแปลง 
4. พัฒนากลยุทธ,และกระบวนการจัดการความรู&ของ

องค,กร  
4.1 ส6งเสริมและดําเนินการให& “การจัดการความรู& ” 

และ“การประกันคุณภาพ” เป;นส6วนหนึ่งของวิถี
การปฏิบัติงาน 

 4.2 จัดให&มี Best Practice และจัดทําฐานข&อมูล 
Best Practice ของระบบงานต6างๆ โดยเฉพาะ
อย6างยิ่งด&านวิชาการและผลงานวิจัย ท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน6วยงาน 

 
� มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพ ความสามารถ 

ในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง   
5. พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรมนุษย,     

ท่ีมุ6งเน&นผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
5.1 พัฒนาระบบบริหารพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

เอ้ือต6อการดึงดูดบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง 
5.2 พัฒนาระบบบริหารผลงานแบบมุ6งผลสัมฤทธิ์ท่ีมี

ประสิทธิภาพและยืดหยุ6น 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
5.3 สร&างระบบจูงใจแก6หน6วยงานท่ีมีผลงานหรือมีการ

ปฏิบัติท่ีดีเลิศตามนโยบาย 
5.4 จัดให&มีรางวัลหรือผลตอบแทนแก6หน6วยงานตาม

ผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Competency) เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ของมหาวิทยาลัย  
6.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรในแต6ละสายงานให&มี

ความชัดเจนและเชื่อมโยงต6อความก&าวหน&าของ
บุคลากร และดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 
รวมท้ังมีการวางแผนเพ่ือรองรับการขาดแคลน
บุคลากรในอนาคตโดยเฉพาะบุคลากรสายผู&สอน 

6.2 พัฒนากลไกส6งเสริมความก&าวหน&าของบุคลากร
โดยปรับปรุงกระบวนการเข&าสู6 ตําแหน6งทาง
วิชาการปรับปรุงชื่อ ตําแหน6งและเกณฑ,ภาระงาน
ให&สอดคล&องกับภารกิจและการพัฒนาองค,กร 

6.3 ปรับปรุงระบบสวัสดิการและประโยชน,เก้ือกูล 
โดยให&พนักงานมหาวิทยาลัย ได&รับค6าตอบแทน 
สวัสดิการและประโยชน, เ ก้ือกูลทัดเทียมกับ
ข&าราชการ ให&มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนเงิน
ทดแทนสาหรับพนักงาน รวมท้ังเพ่ิมเงินสวัสดิการ
ของกองทุนต6างๆ ท่ีมีอยู6 

6.4 ส6งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานตามจรรยา-
บรรณสําหรับข&าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา และจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร 

� มีวัฒนธรรมด& านจิตสาธารณะ การ
บริหารงานแบบมีส6 วนร6 วม การอยู6
ร6วมกันแบบเอ้ืออาทร และมีภูมิคุ&มกัน
โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

7. การส6งเสริมปลูกฝ งค6านิยมและแนวคิดการอยู6ร6วมกัน
บน พ้ืนฐาน เศรษฐ กิจพอเ พียงให& แก6 ประชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
7.1 รณรงค,ปลูกฝ งค6านิยมเศรษฐกิจพอเพียงและ

สังคมเอ้ืออาทรแก6นักศึกษาและหมู6ประชากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและสนับสนุนให&ชุมนุม
ชมรมของนักศึกษาจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝ งค6านิยม
ตามหลักการเศรษฐกิจพอเพียง 

7.2 จัดให&มีรายวิชาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร
วิชาศึกษาท่ัวไป และส6งเสริมการเรียนการสอน
หัวข&อเก่ียวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงในหลักสูตร
ต6างๆ ของมหาวิทยาลัย 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
7.3 จัดต้ังศูนย,การเรียนรู&ของศาสตร,สาขาต6างๆ ท่ีมี

หลักสูตรการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย ด&าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับชุมชน 
นักศึกษาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย 

7.4 พัฒนามหาวิทยาลัยให&เป;นตัวอย6างขององค,การ
แห6งความพอเพียง 

8. กําหนดอัตลักษณ,ของมหาวิทยาลัย พัฒนาและส6งเสริม
การใช&อัตลักษณ,ในการปฏิบัติภารกิจ 

� มีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ใช&ในการ
ตัดสินใจและประเมินสถานการณ,เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

9. พัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ 
9.1 จัดทําแผนสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให&สอดรับ

กับการผลักดันเพ่ือการบรรลุเปKาหมายตามแผน
กลยุทธ, 

9.2 ปรับปรุงให&มีระบบข&อมูลเพ่ือการบริหาร การ
ตัดสินใจ และการรายงานผลการปฏิบัติงานท่ี
ความครอบคลุม ครบถ&วน ถูกต&อง และเป;น
ป จจุบัน 

9.3 จัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ได&แก6 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงบประมาณ พัสดุ 
การเงิน บัญชี การบริหารงานบุคคล และการ
ประกันคุณภาพ 

� มีสภาพแวดล&อมท่ีส6งเสริมคุณภาพชีวิต
ท่ีดี 

10. ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล&อมทางกายภาพและ
ภูมิสถาป ตย,ภายในมหาวิทยาลัยให&สื่อถึงการเป;น
มหาวิทยาลัยสีเขียวและความเป;นสถาบัน อุดมศึกษาท่ี
ทันสมัยและมีสุนทรียภาพ 
10.1 จัดทําแผนอนุรักษ,พลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปางครอบคลุมการออกแบบอาคาร การใช&
อุปกรณ, การรณรงค,และส6งเสริมค6านิยมด&านการ
ประหยัดพลังงาน และการใช&ทรัพยากรร6วมกัน  

10.2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบกายภาพและสิ่งแวดล&อม
เพ่ือการส6งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและ
บุคลากร  

10.3 พัฒนาด&านกีฬา ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และ
นันทนาการให&สอดคล&องเชื่อมโยงกัน เพ่ือส6งเสริม
คุณภาพชีวิต และความสุขของประชาคม
มหาวิทยาลัย 
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เป;าหมายหลักการพัฒนา กลยุทธ การพัฒนา 
10.4 จัดหา/พัฒนาระบบสวัสดิการด&านท่ีพักอาศัย

และสิ่งอํานวยบริการอ่ืนเพ่ือส6งเสริมคุณภาพชีวิต
ให&แก6บุคลากรและนักศึกษา 

10.5 การส6งเสริมและสนับสนุนการมีส6วนร6วมของ
อาจารย, นักศึกษา และบุคลากร ในการปรับปรุง
สภาพแวดล&อมของมหาวิทยาลัย 
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ส�วนท่ี  2 

ส�วนนํา 
 
2.1 ประวัติความเป�นมาโดยย�อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีชื่อเดิมว#า “วิทยาลัยครูลําปาง” ก#อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 
2514 ต้ังอยู#เลขท่ี 119 ถนนลําปาง - แม#ทะ บ1านหนองหัวหงอก หมู#ท่ี 9 ตําบลชมพู อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง ตามมติ ครม. ในป� พ.ศ. 2515 เริ่มเป6ดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 
(ป.กศ.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ในป� พ.ศ. 2516 หลังจากมี
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให1วิทยาลัยครูสามารถเป6ดสอนในระดับปริญญาตรีได1 ในป� 
พ.ศ. 2521 วิทยาลัยครูลําปางจึงได1เป6ดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาเป?นสาขาแรก ต#อมา
เม่ือมีการประกาศใช1พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 มีผลให1วิทยาลัยครูสามารถผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาชีพอ่ืนได1 ในป� พ.ศ. 2529 วิทยาลัยครูลําปางได1เป6ดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา    
ศิลปศาสตรD และสาขาวิชาวิทยาศาสตรDเพ่ิม ขณะท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังใช1ชื่อวิทยาลัยครูลําปางอยู#
นั้น ได1มีการประสานการดําเนินงานร#วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม# วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครู
อุตรดิตถD จัดต้ังเป?นกลุ#มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน และต#อมาพัฒนาเป?น “สหวิทยาลัยล1านนา” ตาม
ข1อบังคับของสภาการฝGกหัดครู ว#าด1วยกลุ#มวิทยาลัยครู พ.ศ.2528 และวิทยาลัยครูลําปางได1รับเลือกให1เป?น
ท่ีตั้งสํานักงานคณะกรรมการสหวิทยาลัยล1านนา   
 ต#อมาในวันท่ี 14 กุมภาพันธD พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได1
พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม#ว#า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูลําปางจึงได1เปลี่ยนชื่อเป?น “สถาบัน           
ราชภัฏลําปาง” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป?นต1นมา หลังจากมีการประกาศใช1
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส#งผลให1สถาบันสามารถเป6ดสอนในระดับสูงกว#าระดับปริญญาตรีได1 
ในป� พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏลําปางได1เป6ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารการศึกษา เป?นสาขาแรก 
 ด1านการจัดการศึกษาร#วมกับสถาบันอ่ืนนั้น ในป� พ.ศ. 2536-2548 ได1รับวิทยาลัยพลศึกษา 
จังหวัดลําปาง เข1าร#วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2534-2539 ได1ร#วมมือกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรD เป6ดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองสําหรับนักบริหาร และ
ใน พ.ศ.2543-2550 ร#วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคลําพูนเป6ดโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร
ประจําการ (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิคลําพูน 
 ในวันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม   
ราชโองการโปรดเกล1าฯ ให1ประกาศว#าโดยท่ีเป?นท่ีสมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏข้ึนแทนสถาบันราชภัฏ 
และในวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช1 ส#งผลให1
สถาบันราชภัฏลําปางได1รับการยกฐานะเป?นมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ทําให1มีการเปลี่ยนแปลงในหลาย
ด1าน อาทิเช#น การเป?นนิติบุคคล การแบ#งส#วนราชการ การบริหารงาน การจัดทําคําของบประมาณ เป?นต1น 
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 ในปOจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได1จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาครุศาสตรD 
สาขาวิชาศิลปศาสตรD สาขาวิชาวิทยาศาสตรD สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตรD 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและ
การสอน สาขาวิชาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา สาขาวิชายุทธศาสตรDการพัฒนา สาขาวิชา
วิทยาศาสตรDศึกษาและสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการ      
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีคณะต#าง ๆ รวม 6 คณะ คือ คณะครุศาสตรD คณะมนุษยศาสตรDและ
สังคมศาสตรD คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรD คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีส#วนราชการสนับสนุน 4 ส#วนราชการ ได1แก# สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา และส#วนราชการด1านบริหารอํานวยการและ
ธุรการ คือ สํานักงานอธิการบดี โดยแบ#งส#วนราชการเป?นกองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา และกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางทําหน1าท่ีเป?นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือ             
การพัฒนาท1องถ่ินตามมาตรา 7 และมีภาระหน1าท่ีตามมาตรา 8 แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 
 
2.2 ปรัชญา วิสัยทัศน  พันธกิจ นโยบาย และเป(าหมาย 
  
 2.2.1 ปรัชญา 

 มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท,องถ่ิน 
  

2.2.2 วิสัยทัศน  
  ภายในป� พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางจะเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือ            
ท่ีผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและวิจัย เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของ
ท1องถ่ิน 
 
 2.2.3 พันธกิจ   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 แห#งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ดังนี้ 
 1. แสวงหาความจริงเพ่ือสู#ความเป?นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปOญญาท1องถ่ิน                
ภูมิปOญญาไทย และภูมิปOญญาสากล 
 2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู1คู#คุณธรรม สํานึกในความเป?นไทย มีความรักและผูกพันต#อท1องถ่ิน อีก
ท้ังส#งเสริมการเรียนรู1ตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือช#วยให1คนในท1องถ่ินรู1เท#าทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิต
ดังกล#าวจะต1องให1มีจํานวน และคุณภาพสอดคล1องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 
 3. เสริมสร1างความรู1ความเข1าใจในคุณค#า ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของท1องถ่ิน 
และของชาติ 
 4. เรียนรู1และเสริมสร1างความเข1มแข็งของผู1นําชุมชน ผู1นําทางศาสนา และนักการเมืองท1องถ่ิน
ให1มีจิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงาน พัฒนาชุมชนและ
ท1องถ่ิน เพ่ือประโยชนDของส#วนรวม 
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 5. เสริมสร1างความเข1มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให1มี
คุณภาพ และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป?นวิชาชีพชั้นสูง 
 6. ประสานความร#วมมือและช#วยเหลือเก้ือกูลกันระหว#างมหาวิทยาลัยชุมชน องคDกรปกครอง    
ส#วนท1องถ่ิน และองคDกรอ่ืนท้ังในและต#างประเทศ เพ่ือพัฒนาท1องถ่ิน 
 7. ศึกษา และแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบ1าน และเทคโนโลยีสมัยใหม#เหมาะสมกับ   
การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพของคนในท1องถ่ิน รวมท้ังแสวงหาแนวทางเพ่ือส#งเสริมให1เกิด        
การจัดการ   การบํารุงรักษา และการใช1ประโยชนDจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล1อมอย#างสมดุล และ
ยั่งยืน 
 8. ศึกษา วิจัย ส#งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท1องถ่ิน 
  
 2.2.4 นโยบาย 
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตให1มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคD
ตามมาตรฐานการศึกษา และตรงกับความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต 

 2. ส#งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให1มีคุณภาพและมาตรฐาน
เหมาะสมกับการเป?นวิชาชีพชั้นสูง 
     3. ขยายความร#วมมือในการจัดการศึกษา และการวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาค และ
ต#างประเทศ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และผลิตงานวิจัยสู#ภาคการผลิตและสังคม 
    4. พัฒนาระบบและกลไกการส#งเสริมการวิจัยให1มีประสิทธิภาพในการผลิตงานวิจัยจากโครงการ  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภูมิปOญญา และงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
    5. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ ให1สามารถนําองคDความรู1สู#การพัฒนาสังคมและ
ประยุกตDใช1ในการจัดการเรียนการสอนอย#างมีประสิทธิภาพ 
 6. สืบสานและเสริมสร1างความรู1ความเข1าใจในคุณค#า ความสํานึก ความภูมิใจ อนุรักษDและ
ถ#ายทอดศิลปะและวัฒนธรรมของท1องถ่ินและของชาติ 
 7. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 8. ส#งเสริมให1ทุกหน#วยงานนําหลักธรรมาภิบาลมาใช1ในการบริหารงาน                                                                    
 
 2.2.5 เป(าหมายการพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยกําหนดเปQาหมายการพัฒนาในอนาคต โดยให1มีบุคลากรสายวิชาการ จํานวน 380 
คน เป?นปริญญาเอก ร1อยละ 60 และมีตําแหน#งทางวิชาการ ร1อยละ 70 มีบุคลากรสนับสนุน จํานวน 250 
คน อาจารยD ร1อยละ 90 ทําวิจัย มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพป�ละ 170 เรื่อง ได1รับการตีพิมพDเผยแพร# จํานวน 35 
เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 30,000 บาทต#อคน มีหน#วยบริการวิชาการระดับชาติ ได1แก# ศูนยD
วิทยาศาสตรDและวิทยาศาสตรDประยุกตD ศูนยDเครือข#าย สมศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง     
 เพ่ือให1การพัฒนามหาวิทยาลัยเป?นข้ันตอน มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแผนพัฒนาเป?น 3 ระยะ 
ได1แก# 
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              ระยะท่ี 1 พ.ศ.2551–2554 ยกระดับมาตรฐานให1สูงข้ึน 
              ระยะท่ี 2 พ.ศ.2555–2558 ก1าวสู#การเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําด1านการผลิตบัณฑิต และการ
พัฒนาสังคม  
              ระยะท่ี 3 พ.ศ.2559–2560 ก1าวสู#การเป?นมหาวิทยาลัยชั้นนําของภาคเหนือท่ีผลิตบัณฑิตและ
บริการวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของท1องถ่ิน 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหม่ันเพียร สู1งาน มีความรู1ทาง
วิชาการ วิชาชีพ ภาษาอังกฤษ และทักษะในการแสวงหาความรู1ด1วยกระบวนการวิจัย มีวุฒิภาวะทาง
อารมณD มีความสามารถในการแก1ไขปOญหา และมีความสามารถในการสร1างและใช1เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท้ัง
ในการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงาน   
 2. มีผลงานวิจัย งานสร1างสรรคD และองคDความรู1ท่ีสามารถนําไปใช1ประโยชนDในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรมของท1องถ่ิน ท่ีส#งผลต#อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และเพ่ิมศักยภาพในการแข#งขันของประเทศ ภายใต1การบริหารจัดการความรู1อย#างมีประสิทธิภาพ  

   3. เป?นศูนยDกลางการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ผู1นําชุมชน ผู1ประกอบการ เกษตรกรของ
ภาคเหนือตอนบน และเป?นแหล#งเรียนรู1ทางวิชาการสาขาวิชาต#าง ๆ ท่ีสามารถให1บริการทางวิชาการใน
จังหวัดลําปาง ภาคเหนือตอนบน และประเทศ โดยการพัฒนาองคDความรู1 การสร1างนวัตกรรม และการ
เผยแพร#ความรู1 

   4. เป?นศูนยDรวบรวมองคDความรู1ทางศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ิน และภาคเหนือตอนบน มีการเผยแพร#              
สู#สังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้ังภายในประเทศ และประเทศเพ่ือนบ1าน  

   5. ระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และมีวัฒนธรรม
องคDกรท่ีดี อีกท้ังมีเครือข#ายความร#วมมือในการจัดการศึกษา การวิจัยกับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ต#างประเทศ 
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2.3 โครงสร,างการบริหารงาน 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะมนุษยศาสตรD 
และสังคมศาสตรD 

คณะวิทยาศาสตรD 

คณะวิทยาการจัดการ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สภามหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
สภาวิชาการ 

สภาคณาจารยD 
และข1าราชการ 

คณะกรรมการส#งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตรD สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

สํานักงานอธิการบดี 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

 
ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ 

อธิการบดี 
 

รองอธิการบดีฝ6ายต�าง ๆ 
 

 
ผศ.สมชัย  โกศล 

รองอธิการบดีฝUายวิชาการ 

 
ผศ.นิลวัฒนD  พัฒนพงษD 
รองอธิการบดีฝUายบริหาร 

 
ผศ.ดร.กิตติศักด์ิ  สมุทธารักษD 

รองอธิการบดีฝUายกิจการสภาและ
งานนิติการ 

 

 
รศ.นันทะ  บุตรน1อย 

รองอธิการบดีฝUายวางแผนและ
พัฒนา. 

 
ผศ.วิพัฒนD  หม่ันการ 

รองอธิการบดีฝUายวิจัยและ 
กิจการพิเศษ 

 

คณบดี 6 คณะ 
 

 
ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง 

รองอธิการบดีฝUายกิจการนักศึกษา 
. 

 
ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง 
คณบดีคณะครุศาสตรD 

 
ผศ.ศิริ  พรมดี 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรDและ
สังคมศาสตรD 

 

 
ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรD 
 

 
ผศ.สุวรรณี  จันทรDตา 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 
รศ.บุญชัด  เนติศักด์ิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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ผู,อํานวยการสํานัก  

 
ผศ.นพนันทD  สุขสมบูรณD 

ผู1อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ผศ.เฉลิมชัย  สุขจิตตD  

ผู1อํานวยการสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

. 

ผู,ช�วยอธิการบดี 
 

 
ผศ.ดร.ดวงจันทรD  เด่ียววิไล 
ผู1อํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนา 
 
. 

 
อ.ดร.วิไลลักษณD  จั่นวงษD 

ผู1ช#วยอธิการบดี 
ด1านสิทธิประโยชนD 

 
อ.ดร.วิยดา เหล#มตระกูล 

ผู1ช#วยอธิการบดี 
ด1านพัฒนาหลักสูตร 

 
ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย 

ผู1ช#วยอธิการบดี 
ด1านวิเทศสัมพันธD 

 
 
 
.  
 .   

นายปรีชา  ไชยโย 
ผู1อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 

.  
 

ผู,ช�วยเลขานุการ 
 

 
นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด 
ผู1อํานวยการกองกลาง 

 
นางก่ิงดาว ปOดเปา 

หัวหน1างานประชุม กบม. และพิธีการ 
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2.4 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เป=ดสอน 
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป6ดสอนในป�การศึกษา 2554 มีจํานวน 42 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 รายชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเป6ดสอน จําแนกตามประเภทการจัดการศึกษา  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
วันเดือนป? 
ท่ีได,รับการ

รับรอง 
1 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรD 18 พ.ย. 2549 
2  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 25 ก.ย. 2550 
3  สาขาวิชาสังคมศึกษา 25 ธ.ค. 2550 
4  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 14 ม.ค. 2551 
5  สาขาวิชาภาษาไทย 25 มิ.ย. 2551 
6  สาขาวิชาวิทยาศาสตรDศึกษา 25 มิ.ย. 2551 
7  สาขาวิชาคอมพิวเตอรD 4 พ.ย. 2554 
8 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 26 ธ.ค. 2549 
9  สาขาวิชาเกษตรศาสตรD 26 ธ.ค. 2549 
10  สาขาวชิาวิทยาศาสตรDและเทคโนโลยีการอาหาร 26 ธ.ค. 2549 
11  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกสD 26 ธ.ค. 2549 
12  สาขาวิชาเคมีประยุกตD 20 มี.ค. 2550 
13  สาขาวิชาวิทยาศาสตรDสิ่งแวดล1อม 23 เม.ย. 2550 
14  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรD 24 พ.ค. 2550 
15  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 24 พ.ค. 2550 
16  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตDแวรD 24 พ.ค. 2550 
17  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา 21 มิ.ย. 2550 
18 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรD 12 มี.ค. 2550 
19  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 20 มี.ค. 2550 
20  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรD 7 มิ.ย. 2550 
21  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 21 มิ.ย. 2550 
22  สาขาวิชาภาษาจีน 23 ก.ค. 2550 
23  สาขาวิชาดนตรี 23 ก.ค. 2550 
24  สาขาวิชาอุตสาหกรรมท#องเท่ียว 23 ก.ค. 2550 
25  สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ 7 พ.ย. 2550 
26  สาขาวชิาออกแบบประยุกตDศิลปY 25 ธ.ค. 2550 
27  สาขาวิชาภาษาไทย 14 ม.ค. 2551 
28 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 12 มี.ค. 2550 
29  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 11 เม.ย. 2550 
30  สาขาวิชาคอมพิวเตอรDธุรกิจ 21 มิ.ย. 2550 
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ลําดับ
ท่ี 

ช่ือหลักสูตร/สาขาวิชา 
วันเดือนป? 
ท่ีได,รับการ

รับรอง 
31  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว#างประเทศ 18 พ.ค. 2552 
32 บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 20 มี.ค. 2550 
33 นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตรD 21 ส.ค. 2550 
34 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท1องถ่ิน  11 เม.ย.2550 
35 ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 19 มี.ค. 2551 
36 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 24 พ.ค. 2550 
37  สาขาวชิาการวัด ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา 23 ธ.ค. 2549 
38  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 8 ก.พ. 2551 
39  สาขาวิชาวิทยาศาสตรDศึกษา 30 มี.ค. 2552 
40 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรDและการพัฒนา 16 ก.พ. 2552 
41 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 10 มี.ค. 2551 
42 รัฐประศาสนมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมือง

และชนบท   
2548 

43 ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 18 พ.ย. 2554 
 
2.5  นักศึกษา 
        
ตารางท่ี  2  จํานวนนักศึกษา ป�การศึกษา 2554 จําแนกตามประเภทนักศึกษาและระดับการศึกษา 

ประเภทนักศึกษา 
ปริญญาตรี 

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
4 ป? 5 ป? 

ภาคปกติ 5,287 238 - 33 - 5,558 
ภาคพิเศษ 579 - 47 133 23 782 

รวม 5,866 238 47 166 23 6,340 
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2.6  บุคลากร 
 

ตารางท่ี 3 จํานวนบุคลากรป�การศึกษา 2554 จําแนกตามตําแหน#งทางวิชาการ 

ช่ือ – สกุล 
จํานวน (คน) 

อาจารย  ผู,ช�วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  รวม 
ข1าราชการ 58.5 42 9 109.5 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 115 7 1 123 
อาจารยDประจําตามสัญญา 73.5 - - 73.5 

รวม 247 49 10 306 
ร,อยละ 80.72 16.01 3.27  

       
ตารางท่ี 4  จํานวนอาจารยD ป�การศึกษา 2554 จําแนกตามระดับการศึกษา  

 

ช่ือ – สกุล 
จํานวน (คน) 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ข1าราชการ 2 76 31.5 109.5 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ - 104 19 123 
อาจารยDประจําตามสัญญา 8.5 65 - 73.5 

รวม 10.5 245 50.5 306 
ร,อยละ 3.43 80.07 16.50  

 

หมายเหตุ  การนับจํานวนอาจารย ประจํา  
ระยะเวลาการทํางาน การนับจํานวนอาจารย  

9 – 12  เดือน คิดเป?น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไป แต#ไม#ถึง 9 เดือน คิดเป?น 0.5 คน 
น1อยกว#า 6 เดือน ไม#สามารถนับได1 

 
ตารางท่ี 5  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภทบุคลากร 
จํานวน (คน) 

ต่ํากว�าปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท รวม 
ข1าราชการ - 10 11 21 
ลูกจ1างประจํา 22 7 - 29 
พนักงานราชการ 1 16 - 17 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน - 32 - 32 
เจ1าหน1าท่ีประจําตามสัญญา 52 96 4 152 

รวม 75 161 15 251 
ร,อยละ 29.88 64.14 5.98  
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2.7 ข,อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับงบประมาณ 

ตารางท่ี 5 จํานวนงบประมาณท้ังหมดป�งบประมาณ  2553  และ  2554 จําแนกตามประเภท 

ประเภทงบประมาณ ป?งบประมาณ 2553 ป?งบประมาณ 2554 เพ่ิม/ลด 
เงินงบประมาณ  183,661,900 227,994,300 + 44,332,400 
เงินนอกงบประมาณ  88,177,000 102,673,300 + 14,496,300 
  -  เงิน บ.กศ. 63,052,300 70,968,200 + 7,915,900 
  -  เงิน กศ.บป. ลําปาง 12,889,100 15,649,300 + 2,760,200 
  -  เงิน กศ.บป. ลําพูน 4,332,600 6,742,800 + 2,410,200 
  -  เงิน กศ.บศ 7,903,000 9,313,000 + 1,410,000 

รวมท้ังหมด 271,838,900 330,667,600 + 58,828,700 
(เงินงบประมาณ  คือ เงินงบประมาณแผ#นดินรวมกับเงินบํารุงการศึกษา) 

 
 

ตารางท่ี 6 จํานวนงบประมาณท้ังหมด ป�งบประมาณ 2554 แยกตามประเภท และหมวดรายจ#าย 
 

หมวดรายจ�าย งบประมาณ งบ 
บ.กศ. 

กศ.บป. 
(ลําปาง) 

กศ.บป. 
(ลําพูน) 

งบ 
กศ.บศ. 

รวม 

งบบุคลากร 75,756,000 25,000,000  98,900 562,080 101,416,980 
งบดําเนินงาน 55,820,500 30,507,240 11,588,700 5,063,400 8,098,920 111,078,760 
งบลงทุน 58,000,000 1,048,760 983,700 100,000 300,000 60,432,460 
งบอุดหนุน 34,165,800 6,452,700 2,000,000 540,000 302,000 43,460,500 
งบรายจ#ายอ่ืน 4,252,000 7,959,500 1,076,900 940,500 50,000 14,278,900 

รวม 227,994,300 70,968,200 15,649,300 6,742,800 9,313,000 330,667,600 
 
2.8 พ้ืนที่ และอาคารสถานที่ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีพ้ืนท่ีรวมท้ังหมด 773 ไร# 1 งาน 29 ตารางวา จําแนกเป?น พ้ืนท่ี
จํานวน 657 ไร# 3 งาน 97 ตารางวา อยู#เลขท่ี 119 หมู# 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง และมีพ้ืนท่ีจํานวน 115 
ไร# 72 ตารางวา อยู#ท่ีหมู#บ1านหัวทุ#ง หมู# 8 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 

ตารางท่ี 7 แสดงรายช่ืออาคารส่ิงก�อสร,าง 

อาคาร ลักษณะอาคาร จํานวนชั้น พ้ืนท่ีใช1สอย
(ตารางเมตร) ป�ท่ีสร1าง 

อาคาร 1  สํานักงานอธิการบดี อาคาร ค.ส.ล. 4 3,360 2514 
อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD อาคาร ค.ส.ล. 3 1,620 2515 
อาคาร 3  คณะวิทยาศาสตรD อาคาร ค.ส.ล. 3 2,520 2516 
อาคาร 4  คณะครุศาสตรD อาคาร ค.ส.ล. 4 3,360 2516 
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อาคาร ลักษณะอาคาร จํานวนชั้น พ้ืนท่ีใช1สอย
(ตารางเมตร) ป�ท่ีสร1าง 

อาคาร 5  อาคารวิทยาศาสตรD อาคาร ค.ส.ล. 4 2,520 2517 
อาคาร 6  อาคารศูนยDคอมพิวเตอรD อาคาร ค.ส.ล. 2 2,297.75 2517 
อาคาร 7  คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ค.ส.ล. 4 2,352 2519 
อาคาร 8  สํานักวิทยบริการ อาคาร ค.ส.ล. 6 4,872 2539 
อาคาร 9  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ค.ส.ล. 6 3,968 2538 
อาคาร 10  อาคารอุตสาหกรรม อาคารชั่วคราว 1 820 2514 
อาคาร 11  อาคารอุตสาหกรรม อาคารชั่วคราว 2 960 2524 
อาคาร 12  อาคารเซรามิกสD อาคารชั่วคราว 1 1,424 2524 
อาคาร 13  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร ค.ส.ล. 5 4,650 2540 
อาคาร 14  อาคารโรงยิม อาคาร ค.ส.ล. 2 1,500 2520 
อาคาร 15  อาคารเกษตรเก#า อาคารชั่วคราว 1 486 2521 
อาคาร 16  อาคารเรียนชั่วคราว อาคารชั่วคราว 1 462 2540 
อาคาร 17  อาคารเอนกประสงคD อาคาร ค.ส.ล. 4 2,056 2532 
อาคาร 18  อาคารคหกรรม อาคาร ค.ส.ล. 2 504 2515 
อาคาร 19  อาคารคหกรรม อาคาร ค.ส.ล. 1 291.20 2514 
อาคาร 20  อาคารคหกรรม  อาคาร ค.ส.ล. 3 568.8 2540 
อาคาร 21  อาคารศิลปะ อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 22  อาคารดนตรีและนาฏศิลปY อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 23  ศูนยDวิทยาศาสตรDประยุกตD อาคาร ค.ส.ล. 4 5,672 2540 
อาคาร 24  คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 25  อาคารร#มไทร  อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 26  สํานักกิจการนักศึกษา (เก#า) อาคารชั่วคราว 1 210 2518 
อาคาร 27  หอประชุมจันทนDผา อาคาร ค.ส.ล. 1 1,600 2514 
อาคาร 28  สํานักศิลปวัฒนธรรม (เก#า) อาคารชั่วคราว 1 210 2515 
อาคาร 29  ศูนยDฝGกฯ เซรามิกสD อาคาร ค.ส.ล. 2 2,200 2546 
อาคาร 30  หอพักทานตะวัน อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 31  หอพักราชาวดี อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 32  หอพักอินทนิน อาคาร ค.ส.ล. 3 1,200 2514 
อาคาร 33  โรงอาหารทิพยDธัญญา อาคาร ค.ส.ล. 1 1,785 2514 
อาคาร 34  องคDการนักศึกษา อาคาร ค.ส.ล. 1 240 2542 
อาคาร 35  อาคารปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร ค.ส.ล. 2 379.20 2544 
อาคาร 36  คณะวิทยาการจัดการ อาคาร ค.ส.ล. 8 2,704 2543 
อาคาร 37  อาคารพัสดุกลาง อาคาร ค.ส.ล. 1 288 2544 
อาคาร 38  อาคารโอฬารโรจนDหิรัญ อาคาร ค.ส.ล. 9 13,036.65 2548 
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อาคาร ลักษณะอาคาร จํานวนชั้น พ้ืนท่ีใช1สอย
(ตารางเมตร) ป�ท่ีสร1าง 

อาคาร 39 อาคารศูนยDคอมพิวเตอรD (ใหม#)  อาคาร ค.ส.ล. 5 11,084 2550 
อาคาร 40 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร ค.ส.ล. 2 1,450 2550 
อาคาร  41  อาคารสํานักงานกองพัฒนานักศึกษา อาคาร ค.ส.ล. 3 2,400 2551 
 
2.9 เอกลักษณ หรือวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย 
           
 2.9.1  ตราสัญลักษณ ของมหาวิทยาลัย 

 

 

สัญลักษณDเป?นรูปวงรี 2 วง ระหว#างวงรี ส#วนบนเขียนเป?นตัวอักษรภาษาไทยว#า 
"มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" ส#วนล#างเขียนเป?นตัวอักษรภาษาอังกฤษว#า "LAMPANG 
RAJABHAT UNIVERSITY" ภายในวงรีด1านในมีตราเป?นรูปพระราชลัญจกรประจํา
พระองคDพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู#หัวรัชกาลท่ี 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล#งออกโดยรอบ 
เหนือจักรเป?นรูปเศวตฉัตรชั้นต้ังอยู#บนพระท่ีนั่งอัฐทิศ แปลความหมายว#า ทรงมีพระบรม
เดชานุภาพในแผ#นดิน 

  

  สัญลักษณ ตรามหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้ 
  สีน้ําเงิน แทนค#า สถาบันพระมหากษัตริยDผู1ให1กําเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ" 
  สีเขียว แทนค#า แหล#งท่ีต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห#ง ในแหล#งธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อมท่ีสวยงาม 
  สีทอง แทนค#า ความเจริญรุ#งเรืองทางภูมิปOญญา 
  สีส,ม  แทนค#า ความรุ#งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท1องถ่ินท่ีก1าวไกลใน 41 สถาบัน 
  สีขาว แทนค#า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญDแห#งพระบาทสมเด็จพระเจ1าอยู#หัว 
 
 2.9.2  คติธรรมประจํามหาวิทยาลัย  :   วิริเยน  ทุกข  มจ^เจติ  หมายถึง  ล#วงทุกขDได1ด1วยความเพียร 
 2.9.3  สีประจํามหาวิทยาลัย  :   สีแดงเลือดหมู และสีเขียว หมายถึง ความกล1าหาญท่ีจะใช1 
            ความคิด สติปOญญา และความงอกงามแห#งปOญญา 
 2.9.4  พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย :  พระพุทธพิทยาจารยD 
 
 
 
 
 

 2.9.5  ดอกไม,ประจํามหาวิทยาลัย   :   ดอกกาซะลอง 
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 2.9.6  จุดเน,น จุดเด�น   การบริการวิชาการแก#ท1องถ่ิน 
 
 2.9.7  อัตลักษณ  บัณฑิตจิตอาสา 
 
2.10 ผลการปรับปรุงตามข,อเสนอแนะจากผลการประเมินป?ที่ผ�านมา 
 

ข,อเสนอแนะ 
จากการประเมินป?ท่ีผ�านแล,ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก,ไขตามข,อเสนอแนะ 

ผู,กํากับดูแล/ผู,จัดเก็บ/
ผู,รับผิดชอบ/หน�วยงาน 

1.กระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธD
และแผนปฏิบัติการประจําป�ควร
นําเข1าสู#สภามหาวิทยาลัยในวาระ
เพ่ือพิจารณา และนําข1อเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนเป?นระยะอย#างต#อเนื่อง
ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA 

มหาวิทยาลัย ดํ า เนินการ พัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� จากเดิม 
เป?นแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ.
2552-2554 (ฉบับปรับปรุง) และ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป� ได1
นํ า เ ข1 า สู# สภ ามหาวิ ทย าลั ย เ พ่ื อ
พิจารณา และนําข1อเสนอแนะจาก
สภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุง เป?น
แผนปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ 
2554 (เพ่ิมเติม)   

- รองอธิการบดี 
  ฝUายวางแผนและพัฒนา 
- ผู1อํานวยการกองนโยบาย 
  และแผน 

2.  ควรมี การนํ าผลการประเ มิ น
คุณภาพเก่ียวกับการใช1ห1 องสมุด 
อุปกรณDการศึกษา และสภาพแวดล1อม
การเรียนรู1  มาใช1 เป?นข1อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด1านกายภาพท่ี
ต อ บ ส น อ ง ค ว า ม ต1 อ ง ก า ร ข อ ง
ผู1รับบริการ 

มหาวิทยาลัยได1นําผลการประเมิน
คุณภาพมาพัฒนา ปรับปรุงและแก1ไข
ตามข1อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ดําเนินการจัดประชุมเพ่ือพิจารณา
ผลการประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการให1บริการท่ีสนอง
ความต1องการของผู1รับบริการและ
พิจารณาปรับปรุงการให1บริการ 
   2. ดําเนินการปรับปรุงบ#อเกรอะ 
   3. ติดต้ังจุดบริการอินเตอรDเน็ต
เพ่ิมเติม 

- รองอธิการบดีฝUายบริหาร 
- ผู1อํานวยการสํานักวิทย 
  บริการและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
- ผู1อํานวยการสํานักงาน 
  อธิการบดี 

3. ควรมีรายละเอียดของรายวิชา
และของประสบการณDภาคสนามก#อน
เป6ดสอนแต#ละภาคการศึกษา ในทุก
รายวิชาของทุกหลักสูตร 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด ใ ห1 ค ณ ะ
ดํ า เ นิ น ก า ร ใ ห1 ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี
รายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณDภาคสนามก#อนเป6ด
สอนในแต#ละภาคการศึกษาตามท่ี
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห#งชาติ   
 
 

- รองอธิการบดีฝUายวิชาการ 
- คณบดีทุกคณะ 
- ผู1อํานวยการกองบริการ 
  การศึกษา 
 



 31 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ข,อเสนอแนะ 
จากการประเมินป?ท่ีผ�านแล,ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก,ไขตามข,อเสนอแนะ 

ผู,กํากับดูแล/ผู,จัดเก็บ/
ผู,รับผิดชอบ/หน�วยงาน 

4. ควรมีการจัดทําการประเมินความ
พึงพอใจของผู1 เรียนท่ีมีต#อคุณภาพ
การเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู1ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยกําหนดให1ทุกคณะมี
การประเมินความพึงพอใจของผู1เรียน
ท่ีมีต#อคุณภาพการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ทุกรายวิชา 
ทุกภาคการศึกษา 

- รองอธิการบดีฝUายวิชาการ 
- คณบดีทุกคณะ 
 

5. ควรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธDการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู1
ทุกรายวิชา 

มหาวิทยาลัยโดยคณะ 6 คณะ ได1แก# 
คณะครุศาสตรD คณะมนุษยศาสตรD
และสังคมศาสตรD คณะวิทยาศาสตรD 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
วิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ได1นําผลการประเมินฯ 
ของผู1เรียนมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนท่ีปรากฏในเอกสารการ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 และนําผลไปรับปรุงการจัด 
การเรียนการสอน กลยุทธDการสอน 
การประเมินผลการเรียนรู1 ปรากฏใน 
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการปรับปรุง  

- รองอธิการบดีฝUายวิชาการ 
- คณบดีทุกคณะ 
 

6. อุปกรณDท่ีเก่ียวข1องกับการเรียน
การสอนยั ง ไม# เ พียงพอต#อความ
ต1องการของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยจัดบริการด1านกายภาพ
ท่ีเหมาะสมต#อการเรียนการสอนและ
การพัฒนานักศึกษา ให1เพียงพอและ
อํานวยความสะดวกแก#นักศึกษา 
ดังนี้ 

1. ห1องเรียน 
2. ห1องปฏิบัติการ 
3. ครุภัณฑDสื่อการสอน 
4. ท่ีนั่งพักรอเรียน อย#าง 

เพียงพอและเหมาะสม 
5. จัดบริการเชื่อมต#อ 

อินเตอรDเน็ตระบบไร1สายครอบคลุม
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยมากข้ึน  

- ผู1อํานวยการกองกลาง 
- ผู1อํานวยการกองบริการ 
  การศึกษา 
- ผู1อํานวยการกองพัฒนา 
  นักศึกษา 
- ผู1อํานวยการสํานักวิทย 
  บริการและเทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 
 

7. ควรมีการวิเคราะหDกิจกรรมภายใน
มหาวิทยาลัยในบางกิจกรรมท่ีเป?น
กิจกรรมท่ีทําร#วมกัน  และบูรณาการ
การทํากิจกรรมร#วมกันระหว#างคณะ 
เพ่ือลดความซํ้าซ1อน สามารถใช1

มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนากําหนด
แผนกิจกรรมทางด1านวิชาการและ
วิ ชาชีพ เ พ่ือ พัฒนานัก ศึกษา ได1
มอบหมายให1หน#วยงานและคณะ
ต#างๆ ดําเนินการจัดกิจกรรม พร1อม

- รองอธิการบดีฝUายกิจการ 
  นักศึกษา 
- คณบดีทุกคณะ 
- ผู1อํานวยการกองพัฒนา 
  นักศึกษา 
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ข,อเสนอแนะ 
จากการประเมินป?ท่ีผ�านแล,ว 

การดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุง
แก,ไขตามข,อเสนอแนะ 

ผู,กํากับดูแล/ผู,จัดเก็บ/
ผู,รับผิดชอบ/หน�วยงาน 

ศักยภาพร#วมกันได1อย#างมีประสิทธิภาพ 
และวัดประเมินผลได1ชัดเจน 

ท้ังรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

8. ควรสนับสนุนนักวิจัยรุ#นใหม#ให1มี
ผลงานวิจัยเพ่ิมข้ึน 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักวิจัยรุ#น
ใหม#โดยเริ่มจากการฝGกอบรมการ
ทํางานวิจัยหรืองานสร1างสรรคD ได1รับ
คําแนะนําหรือการร#วมทีมนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
กับนักวิจัยอาวุโสและผู1ทรงคุณวุฒิ 
นอกจากยังจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทุนในการทําวิจัยหรืองาน
สร1างสรรคDมีโอกาสในการสร1างผลงาน
ท่ีสามารถนําไปใช1ประกอบการเสนอ
โครงการขอทุนวิจัยจากแหล#งทุนภายนอก 

- รองอธิการบดีฝUายวิจัย 
  และกิจการพิเศษ 
- ผู1อํานวยการสถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 

9. การรายงานผลการบริการวิชาการ 
ควรเ พ่ิมการรายงานในภาพรวม
ระดับมหาวิทยาลัย 

ในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย
ได1ดําเนินการเขียนรายงานการบริการ
วิชาการเป?นภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย  

- รองอธิการบดีฝUายวิจัย 
  และกิจการพิเศษ 
- ผู1อํานวยการสถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 

10. หลักฐานเอกสารควรสอดคล1อง
กับเกณฑD 

มหาวิทยาลัยนําข1อเสนอแนะจาก
กรรมการมาปรับปรุงในการเขียนผล
การดําเนินงาน และจัดหลักฐานเอกสาร
ให1สอดกับเกณฑD 

- รองอธิการบดีฝUายวิจัย 
  และกิจการพิเศษ 
- ผู1อํานวยการสถาบันวิจัย 
  และพัฒนา 

11. ควรมีการนําผลการจัดการความรู1
ของทุกคณะมาทําการสังเคราะหDเป?น
องคDความรู1ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือเผยแพร#สู#สาธารณชน และเป?น
แนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือการนําไปใช1ประโยชนD 

มหาวิทยาลัยได1รวบรวมองคDความรู1
เก่ียวกับการวิจัย การเรียนการสอน 
การพัฒนาคุณภาพของคนและคุณภาพ
ของงาน และมีการเผยแพร#ในช#องทาง
ต#าง ๆ  อาทิ จัดทําเป?นคู#มือ เว็บไซตD หรือ
เว็บบล็อกของคณะ เพ่ือให1สามารถเข1าถึง
ข1อมูลและนําความรู1ไปใช1ปฏิบัติงาน
ได1จริง  

- รองอธิการบดีฝUายวิจัย 
  และกิจการพิเศษ 
- คณบดีทุกคณะ 

12. ควรมีแผนระบบสารสนเทศ โดย
บูรณาการระบบสารสนเทศทุกระบบ 
เพ่ือสะดวกต#อการบริหาร และการ
ตัดสินใจของผู1บริหาร 

มหาวิทยาลัยจัดทําแผนระบบสารสนเทศ
ท่ีมีความเชื่อมโยงสอดคล1องกับแผน 
ปฏิบัติราชการ 4 ป� ของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2552-2554 ประเด็นยุทธศาสตรD
การจัดการศึกษาและประเด็นยุทธศาสตรD
การบริหารจัดการและดําเนินการจัดหา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
การตัดสินใจของผู1บริหาร 

- รองอธิการบดี 
  ฝUายวางแผนและพัฒนา 
- ผู1อํานวยการกองนโยบาย 
  และแผน 
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ส�วนที่  3 
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ�การประเมิน 

 
 

องค�ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนดําเนินการ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.1    : กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบป-  : ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ*ท่ีสอดคล.องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส2วนร2วมของ
บุคลากรในสถาบัน และได.รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป6นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล.องกับจุดเน.นของกลุ2มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2551–
2554)  
 2. มีการถ2ายทอดแผนกลยุทธ*ระดับสถาบันไปสู2ทุกหน2วยงานภายใน 
 3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ*เป6นแผนปฏิบัติการประจําป�ครบ 4 พันธกิจ คือ ด.านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีตัวบ2งชี้ของแผนกลยุทธ* แผนปฏิบัติการประจําป� และค2าเปDาหมายของแต2ละตัวบ2งชี้ เพ่ือวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ*และแผนปฏิบัติงานประจําป� 
 5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�ครบ 4 พันธกิจ 
 6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป� อย2างน.อยป�ละ 2 ครั้ง 
และรายงานผลต2อผู.บริหารเพ่ือพิจารณา  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ของแผนกลยุทธ* อย2างน.อยป�ละ 1 ครั้ง และ
รายงานผลต2อผู.บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 8. มีการนําผลการพิจารณา ข.อคิดเห็น และข.อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธ*
และแผนปฏิบัติการประจําป� 
 
เกณฑ�การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข.อ 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการจัดทําแผนกลยุทธ*ท่ีสอดคล.องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส2วนร2วม
ของบุคลากรในสถาบัน และได.รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป6นแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธาน และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล.องกับจุดเน.นของกลุ2มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ป� ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.
2551–2554) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.มีแผนกลยุทธ* โดยจัดทําเป6นแผนยุทธศาสตร* 
10 ป� (1.1-1-1) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� (1.1-1-2) ท่ีเกิดจาก
การมีส2วนร2วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ (1.1-1-3) 
ซ่ึงได.รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งท่ี 
8/2552 วาระท่ี 5.9 เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม พ.ศ.2552 (1.1-1-4)  และ
ได.ปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� อีกครั้งในป� 2553 (1.1-1-5) ซ่ึง
ในการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ* คณะกรรมการได.มีการประชุม
เพ่ือวิเคราะห* จุดอ2อน จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม ก2อนนํามา
กําหนดวิสัยทัศน* ประเด็นยุทธศาสตร* กลยุทธ* ท่ีชัดเจน ครอบคลุม
ทุกภารกิจ และเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 (1.1-1-6 ) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป� (1.1-1-7) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 (1.1-1-8) ภายใต.
ประเด็นยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยท้ัง 6 ประเด็น (1.1-1-9) คือ 
        1. ประเด็นยุทธศาสตร*การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
        2. ประเด็นยุทธศาสตร*การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        3. ประเด็นยุทธศาสตร*การพัฒนางานวิจัยและสร.างสรรค* 
        4. ประเด็นยุทธศาสตร*การบริการทางวิชาการ 
        5. ประเด็นยุทธศาสตร*การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
        6. ประเด็นยุทธศาสตร*การบริหารจัดการ 
 

1.1-1-1 แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 10 ป�  พ.ศ .
2551-2560 
1.1-1-2 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2552-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
1 . 1 -1 -3  คํ า สั่ ง มหา วิ ทย าลั ย ท่ี 
1 3 8 5 / 2 5 5 2  เ รื่ อ ง แ ต2 ง ต้ั ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ผ น
ยุทธศาสตร* 10 ป� และแผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ป�  
1.1-1-4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2552  
1.1-1-5 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2552-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) 
1 . 1 -1 -6  พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 
1.1-1-7 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ป� 
1.1-1 -8  แผนพัฒนาการ ศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 10 
1.1-1-9 เอกสารเชื่อมโยงยุทธศาสตร*
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการถ2ายทอดแผนกลยุทธ*ระดับสถาบันไปสู2ทุกหน2วยงานภายใน มหาวิทยาลัยมี             
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มีการถ2ายทอดแผนปฏิบัติราชการ (แผนกลยุทธ*) สู2หน2วยงาน  
ต2าง ๆ จากบันทึกข.อความ การส2งมอบแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2552 -2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2553) 

1.1-2-1  บัน ทึกข.อความ กนผ . 
047/2554  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(1.1-2-1) พร.อมกันนี้ยังมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว2างอธิการบดีกับคณบดี ผู.อํานวยการสํานัก/สถาบัน (1.1-2-2)  

1.1-2-2 คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว2างคณบดี ผู. อํานวยการสํานัก/
สถาบัน ประจําป�งบประมาณ 2554  

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ*เป6นแผนปฏิบัติการประจําป�ครบ 4 พันธกิจ คือ    
ด.านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีกระบวนการแปลงแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2552-2554 (1.1-3-1) ตามประเด็นยุทธศาสตร* 6 ประเด็น โดยได.
นําแผนท่ียุทธศาสตร*  (1.1-3-2) มาเป6นทิศทางในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําป� (1.1-3-3) ครบ 4 พันธกิจ ได.แก2 
        1. ด.านการเรียนการสอน       จํานวน     59   โครงการ 
        2. ด.านการวิจัย                  จํานวน    28    โครงการ 
        3. ด.านการบริการวิชาการ      จํานวน    19    โครงการ 
        4. ด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 14 โครงการ 

1.1-3-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
พ.ศ.2552 - 2554  
(ฉบับปรับปรุง) 
1.1-3-2 แผนผังแสดงกระบวนการ
แปลงแผนปฏิบัติราชการเป6นแผน 
ปฏิบัติงานประจําป� 
1.1-3-3 แผนปฏิบัติงานประจําป� พ.ศ.
2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีตัวบ2งชี้ของแผนกลยุทธ* แผนปฏิบัติงานประจําป� และค2าเปDาหมายของแต2ละตัวบ2งชี้ 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ*และแผนปฏิบัติงานประจําป� มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการกําหนดตัวชี้วัด พร.อมท้ังค2าเปDาหมายของ    
แต2ละตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� (2552-2554) (1.1-4-1) 
และแผนปฏิบัติงานประจําป� 2554 (1.1-4-2) ตามเปDาประสงค*
ยุทธศาสตร* จํานวน 6 ยุทธศาสตร* ได.แก2 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มีจํานวน 19 ตัวชี้วัด 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 3 การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร.างสรรค* มีจํานวน 8 ตัวชี้วัด 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 4 การบริการวิชาการ มีจํานวน 7 
ตัวชี้วัด 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 5 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีจํานวน 3 ตัวชี้วัด 
        - เปDาประสงค*ยุทธศาสตร*ท่ี 6 การบริหารจัดการ มีจํานวน 
25 ตัวชี้วัด 

1.1-4-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
พ.ศ.2552-2554 (ฉบับปรับปรุง) 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        โดยตัวชี้วัดดังกล2าวได.มีการกําหนดค2าเปDาหมายในตัวชี้วัด 
เพ่ือวัดผลความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และแผน ปฏิบัติงานประจําป� 
 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป�ครบ 4 พันธกิจ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2554 (Action Plan) (1.1-5-1) ตามพันธกิจอย2างครบถ.วน 
และเม่ือสิ้นสุดป�งบประมาณ 2554 มหาวิทยาลัยจึงได.ทําการ
รายงานประจําป� 2554 (1.1-5-2) เพ่ือเป6นการสรุปผลการดําเนินงาน
ในป�ท่ีผ2านมา 

1.1-5-1 แผนปฏิบั ติการประจําป�
งบประมาณ 2554 (Action Plan) 
1.1-5-2 รายงานประจําป� 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 6 มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป� อย2างน.อยป�ละ 
2 ครั้ง และรายงานผลต2อผู.บริหารเพ่ือพิจารณา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป� 2554 (1.1-6-1) ซ่ึงอยู2ในเว็ปไซต*ของกองนโยบายและแผน 
ซ่ึงหน2วยงานและผู.บริหารสามารถติดตามผลได.อย2างต2อเนื่อง และ
มหาวิทยาลัยได.รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้แผนปฏิบัติงาน
ประจําป�ต2อสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง ได.แก2 การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2554 (1.1-6-2) 
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ* 2555 (1.1-6-3) 

1.1-6-1 www.plan.lpru.ac.th 
1.1-6-2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 
1.1-6-3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ของแผนกลยุทธ* อย2างน.อยป�ละ 1 ครั้ง 
และรายงานผลต2อผู.บริหารและสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได.มีการติดตามและ
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวบ2งชี้ (1.1-7-1) และรายงาน
ต2อผู.บริหารและสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง ได.แก2 การประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 เม่ือวันท่ี 19 มิถุนายน 2554 (1.1-7-2) 
และการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 เม่ือวันท่ี 11 
กุมภาพันธ* 2555 (1.1-7-3) 

1.1-7-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
ตัวบ2งชี้ของแผนกลยุทธ* 
1.1-7-2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 
1.1-7-3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 8 มีการนําผลการพิจารณา ข.อคิดเห็น และข.อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง   แผน
กลยุทธ* และแผนปฏิบัติงานประจําป� มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.นําข.อพิจารณาและข.อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ*และแผนปฏิบัติงานประจําป� 
โดย  
        1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
(เพ่ิมเติม) (1.1-8-1) เพ่ือพัฒนาปรับปรุงผลการดําเนินงานตามผล
การประเมินคุณภาพในรอบป�ท่ีผ2านมา และพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามอัตลักษณ* และจุดเน.นเพ่ิมเติม 
        2. ปรับปรุงทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� เพ่ือจัดทําเป6น
แผนกลยุทธ*การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2555–2559 
(1.1-8-2) 

1.1-8-1 แผนปฏิ บั ติงาน ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 (เพ่ิมเติม) 
1.1-8-2 แผนกลยุทธ* การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2555 -2559 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป9าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป9าหมาย คะแนน 
8 ข.อ มีการดําเนินการได. 8 ข.อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.2   : ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ�  
ชนิดตัวบ�งช้ี   : กระบวนการ 
การคิดรอบป-  : ป�งบประมาณ  
เกณฑ�มาตรฐาน  :     

1. มีการกําหนดกลยุทธ*และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย โดย
ได.รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

2. มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว.อย2างครบถ.วนสมบูรณ* โดยคํานึงถึงการมีส2วนร2วมของ
ผู.เรียน และบุคลากร 

3. มีผลการประเมินของผู.เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล.อง
กับอัตลักษณ* ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. มีการนําผลการประเมินในข.อ 3 มาปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน  
5. ผลการดําเนินงานก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*และ / หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม 
6. ผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันได.รับการยกย2องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดยหน2วยงาน 

หรือองค*กรระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ* 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

มีการดําเนินการ 
1 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
5 - 6 ข.อ 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ*และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ*ของ
สถานศึกษา โดยได.รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        สภามหาวิทยาลัยได.เห็นชอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยกําหนดอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจิตอาสา ตามมติ
ท่ีประชุมสภาครั้ ง ท่ี  1/2554 (1.2-1-1) ซ่ึงในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยได.กําหนดกลยุทธ*และจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล.อง
กับอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย (1.2-1-2) เสนอสภามหาวิทยาลัยได.
เห็นชอบแผนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2554 (1.2-1-3) 
และสภาได.อนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนดังกล2าวใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 (1.2-1-4) 

1.2-1-1 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2554 
1 .2 -1 -2 แผน พัฒนา อั ตลั กษณ* 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
1 . 2 -1 -3 ร า ย ง านป ระชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2554  
1.2-1-4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนดไว.อย2างครบถ.วนสมบูรณ* โดยคํานึงถึงการมีส2วนร2วม
ของผู.เรียน และบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด
อย2างครบถ.วน โดยการให.บุคลากรและผู.เรียนมีส2วนร2วมในการพัฒนา 
อัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย ตามระดับการมีส2วนร2วมดังนี้ 
        1. ระดับการมีส�วนร�วมรับรู2และให2ข2อมูล บุคลากรและ
นักศึกษาได.รับทราบข.อมูล จากประกาศมหาวิทาลัย เรื่องการกําหนด 
อัตลักษณ*มหาวิทยาลัย (1.3-2-1) ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย (1.3-2-2) และปDายประชาสัมพันธ*ต2างๆ 
(1.3-2-3) 
        2. ระดับการมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ2านตู.แสดงความคิดเห็น (1.3-2-4) 
เวปบอร*ดมหาวิทาลัย www.lpru.ac.th (1.3-2-5) หรือผ2านโครงการ
ให.ความรู.แก2นักศึกษาและบุคลากรท่ีหน2วยงานต2าง ๆ จัดข้ึนตาม
แผนพัฒนาอัตลักษณ* (1.3-2-6)  
        3. ระดับการมีส�วนร�วมเก่ียวข2องและการร�วมมือ บุคลากร
และนักศึกษาสามารถมาเก่ียวข.องและร2วมมือการการดําเนินการ
พัฒนาอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัยผ2านโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
โครงการต2างๆ (1.3-2-7) 

1.3-2-1 ประกาศกําหนดอัตลักษณ* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1.3-2-2 ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย  
1.3-2-3  ปDายประชาสัมพันธ*ต2างๆ 
เก่ียวกับอัตลักษณ* 
1.3-2-4  ตู.แสดงความคิดเห็น  
1.3-2-5 เวปบอร*ดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง www.lpru.ac.th  
1.3-2-6 แผนพัฒนาอัตลักษณ*  
1.3-2-7 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 ผลการประเมินของผู.เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สอดคล.องกับอัตลักษณ* ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความเห็นของบุคลากรเก่ียวกับ  
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ*ตาม
เอกสารรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม 
อัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป� 2553-2554 (1.2-3-1) 
เท2ากับ 3.89 

1 . 2 -3 -1  เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล           
การสํ ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ    
การปฏิบัติงานตามอัตลักษณ*ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป� 2553-
2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีการนําผลการประเมินในข.อ 3 มาปรับปรุงแผนและการดําเนินงาน มหาวิทยาลัยมี 
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
ท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ* ดังนี้  
        ประเด็นเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงการ เพ่ือให.ผลการดําเนินงาน   
เกิดประโยชน*ต2อมหาวิทยาลัย นั้น มหาวิทยาลัยได.กําหนดกลยุทธ*ท่ี 8 
กําหนดอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย พัฒนา และส2งเสริมการใช.อัตลักษณ*
ในการปฏิบัติภารกิจ ซ่ึงในป�งบประมาณ พ.ศ.2555 (1.2-4-1) ได.
พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการ ต2างๆ รวม 7 
โครงการ คือ 
            - อบรมนักศึกษาแกนนํา “ครูน.อยจิตอาสา” (คร.) 
            - ประชุมนักศึกษาสาขาการศึกษาภาคเหนือเพ่ือสร.าง
เครือข2ายครูน.อยจิตอาสา (คร.) 
            - จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนน.อง (คร.) 
            - เครือข2ายค2ายจิตสาธารณะพัฒนาชุมชน(มน.) 
            - สร.างความเป6นบัณฑิตจิตอาสา (ทอ.) 
            - เกษตรปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน (กษ.) 
            - อาหารปลอดภัยจิตใจอ่ิมเอม(กษ.) 

1.2-4-1 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ 2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 ผลการดําเนินงานก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม 
มหาวิทยาลัยมี การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโดยมอบหมายให.คณะ
เป6นผู.ดําเนินการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6น
ประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร*ได. ดําเนินกิจกรรมช2วยเหลือผู.ประสบ
อุทกภัย เป6นการปลูกฝ_งให.นักศึกษาแสดงออกถึงความมีน้ําใจ
เอ้ือเฟabอเผื่อแผ2 และช2วยเหลือผู.อ่ืน ทําให.เกิดความรักความสามัคคี
กันในหมู2คณะ และยังได.มีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน
ต2าง ๆ รวมถึงได.ช2วยเหลือผู.ประสบอุทกภัยในมหาวิทยาลัยนครสวรรค* 

1.2-5-1 ภาพถ2ายช2วยเหลือผู.ประสบ
อุทกภัย 
1.2-5-2 หนังสือตอบขอบคุณ  
1.2-5-3 โครงการอาสาประสานใจเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนแม2เลียงพัฒนา 
1.2-5-4 โครงการวิทย*อาสาซับน้ําตา
ผู.ประสบภัยน้ําท2วม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1.2-5-1) (1.2-5-2) 
        2. คณะวิทยาศาสตร*ได.ดําเนินโครงการอาสาประสานใจเพ่ือ  
การพัฒนาโรงเรียนแม2เลียงพัฒนา (1.2-5-3) และโครงการวิทย*
อาสาซับน้ําตาผู.ประสบภัยน้ําท2วม (1.2-5-4) ซ่ึงก2อให.เกิดประโยชน*  
ต2อโรงเรียนบ.านแม2เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง และต2อหมู2บ.าน
การเคหะ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ.านแม2นาโถ อ.แม2ลาน.อย 
จ.แม2ฮ2องสอน (1.2-5-5)   
        3. คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*ได.ดําเนินโครงการค2าย
อนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม บ.านแม2แจdม ต.แจ.ซ.อน    
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (1.2-5-6) และโครงการค2ายฮอมแฮงแปeงฝาย
เพ่ือพ่ีน.องลีซอ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อําเภอเวียงแหง จ.
เชียงใหม2 (1.2-5-7) 
        4. คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงาน ได.แก2 การสร.าง
อาชีพให.แก2กลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุ โดยการสอนวิธีการทําและ
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ* “พิมเสนน้ํา” (1.2-5-8) และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ*การผลิต ต2อกลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุชุมชนบ.านด2าน  
ต.สิริราช อ.แม2ทะ จ.ลําปาง (1.2-5-9) และการดูแลผู.ท่ีร2วมกิจกรรม
งานบุญ โดยการดูแลผู. ท่ีมาร2วมงานทําบุญไหว.พระเก.าวัด ต2อ
ผู.เข.าร2วมกิจกรรมไหว.พระเก.าวัด ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลําปาง 
(1.2-5-10) การนวดเพ่ือความผ2อนคลาย โดยการนวดเท.าเพ่ือความ
ผ2อนคลายต2ออาจารย*เจ.าหน.าท่ีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (1.2-5-11) 
        5.คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได. ดําเนินโครงการซ่ึง
ก2อให.เกิดประโยชน*และสร.างคุณค2าต2อชุมชน สังคม ดังนี้      
            1) โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน*นักศึกษา ณ 
โรงเรียนบ.านปลายนา ต.ทุ2งกวdาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (1.2-5-12) 
ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือ โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ใช.สอยในด.านการเรียนการสอนได.มากข้ึนภายหลังจากท่ีนักศึกษาได.
ช2วยทําความสะอาดอาคารเรียน ทาสี สร.างโรงเรือนสาธิตทาง  
การเกษตร ทําให.คุณครูและนักเรียนมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อ
สังคม คือนักศึกษาท่ีเข.าร2วมโครงการมีความภาคภูมิใจท่ีทําให.น.อง ๆ 
ท่ีโรงเรียนบ.านปลายนาได.มีอาคารเรียนท่ีดูดี สะอาดข้ึน นักศึกษามี
ความสามัคคีในหมู2คณะมากข้ึน โรงเรียนบ.านปลายนาได.ประทับใจ
ในน้ําใจท่ีนักศึกษาและคณาจารย*ได.มีให.กับโรงเรียนจึงมีหนังสือ
ขอขอบคุณ ท่ี ศธ. 04133. 0322/113 ลงวันท่ี 13 มิถุนายน 2554 
 (1.2-5-13) 

1.2-5-5 โครงการสานฝ_นป_นใจเพ่ือ
น.อง 
1.2-5-6 โครงการกิจกรรมค2ายอนุรักษ*
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม 
บ.านแม2แจdม ต.แจ.ซ.อน อ.เมืองปาน   
จ.ลําปาง  
1.2-5-7 โครงการค2ายฮอมแฮงแปeง
ฝายเพ่ือพ่ีน.องลีซอ  
1.2-5-8 โครงการสร.างอาชีพให.แก2
กลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุ โดยการสอน
วิ ธี การทํ าและการตลาดสํ าห รั บ
ผลิตภัณฑ* “พิมเสนน้ํา”  
1.2-5-9 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ*การผลิต
ต2อกลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุชุมชน
บ.านด2าน ต.สิริราช อ.แม2ทะ จ.ลําปาง 
1.2-5-10 กิจกรรมงานบุญ ณ วัดศรี
บุญเรือง อ.เมือง จ.ลําปาง 
1.2-5-11 การนวดเพ่ือความผ2อน
คลาย  
1.2-5-12 โครงการจัดกิจกรรม
บํ า เ พ็ญประ โ ยชน* นั ก ศึ กษา  ณ 
โรงเรียนบ.านปลายนา 
1.2-5-13 หนังสือขอขอบคุณ เลขท่ี 
ศธ 04133.0322/113 โรงเรียน
ปลายนาวิทยา วันท่ี 13 มิถุนายน 
2554 
1.2-5-14  โครงการค2ายอาสาพัฒนา
ท.องถ่ินสาขาเทคโนโลยีการผลิต ณ 
โรงเรียนบ.านเลาสู 
1.2-5-15  โครงการออกค2ายพัฒนา
ท.องถ่ินของนักศึกษา ณ วัดพระธาตุ
ศรีสมเด็จพระพุทธ ชินวงศ* ต.แม2วิน อ.
แม2วาง จ.เชียงใหม2 
1.2-5-16 โครงการสร.างฝายชะลอ
น้ํ า ใ น เ ข ต พ้ื น ท่ี ปf า ตั น น้ํ า ต า ม
พระราชดําริ  ณ อุทยานอุทยาน
แห2งชาติเวียงโกศัย จ.แพร2   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            2) โครงการค2ายอาสาพัฒนาท.องถ่ินสาขาเทคโนโลยีการผลิต 
ณ โรงเรียนบ.านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ.ห2ม จ.ลําปาง (1.2-5-14) ซ่ึง
ก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือ โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถใช.
สอยในด.านการเรียนการสอนได.มากข้ึนภายหลังจากท่ีนักศึกษาได.ช2วย
ทําความสะอาดอาคารเรียน ทาสี สร.างโรงเรือนอาคารอาหาร
กลางวัน ทําให.คุณครูและนักเรียนมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และก2อให.เกิด
ผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อสังคม คือนักศึกษาท่ีเข.าร2วมโครงการมี
ความภาคภูมิใจท่ีทําให.น.อง ๆ ท่ีโรงเรียนบ.านเลาสูได.มีอาคารเรียนท่ี
ดูดี สะอาดถูกสุขลักษณะ นักศึกษามีน้ําใจต2อชุมชนและหมู2คณะ
มากข้ึน  
            3) โครงการออกค2ายพัฒนาท.องถ่ินของนักศึกษา ณ วัด
พระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ* ต.แม2วิน อ.แม2วาง จ.เชียงใหม2    
(1.2-5-15) ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือวัดมีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถใช.สอยท่ีสะอาด เหมาะสําหรับการศึกษาพระธรรมวินัย    
การจัดกิจกรรมต2าง ๆ ของทางพุทธศาสนา ได.ช2วยทําความสะอาด
ลานธรรม กําแพงวัด ห.องสุขา ทําให.พระภิกษุสงฆ*และพุทธศาสนิกชน
มีพ้ืนท่ีใช.สอยเพ่ิมมากข้ึน และก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อ
สังคม คือนักศึกษาท่ีเข.าร2วมโครงการมีความประทับใจ อ่ิมอกอ่ิมใจ
ท่ีได.ร2วมทําบุญในการทําความสะอาดในเขตพุทธาวาส นักศึกษามี
น้ําใจต2อชุมชนมากข้ึน 
            4) โครงการสืบสานตามแนวพระราชดําริ (ฝายก้ันน้ําพ้ืนท่ี
ปfาต.นน้ํา) ณ อุทยานแห2งชาติเวียงโกศัย จ.แพร2 (1.2-5-16) และ
โครงการบําเพ็ญประโยชน*ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม2 การปลูก
ปfาและทําฝายก้ันน้ําขนาดเล็กในเขตจังหวัดลําปาง ณ อุทยาน
อุทยานแห2งชาติเวียงโกศัย จ.แพร2 (1.2-5-17) ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบ
ท่ีเป6นประโยชน* เป6นการเสริมสร.างให.นักศึกษาและบุคลากรสร.าง
สาธารณะประโยชน*โดยไม2หวังผลตอบแทน ตามอัตลักษณ* ท่ี
มหาวิทยาลัยได.กําหนดไว. และก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อ
สังคม การปลูกจิตสํานึกให.แก2อาจารย*และนักศึกษาได.มีส2วนร2วมใน
การอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม รวมท้ังเป6นการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ท้ังนี้โครงการดังกล2าวยังก2อให.เกิด
ผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*ต2ออุทยานแห2งชาติเวียงโกศัย และ
อุทยานแห2งชาติเวียงโกศัยได.ทําหนังสือภายนอก ท่ี ทส 0923. 
602/1295 (1.2-5-18) เพ่ือขอบคุณผู.มีส2วนร2วมท่ีได.ให.ความร2วมมือ
ในการสร.างฝายชะลอน้ํา    
 
 

1.2-5-17 โครงการบําเพ็ญประโยชน*
ตามแนวพระราช ดําริ การปลูกปfา
และทําฝายก้ันน้ําขนาดเล็กในเขต
จังหวัดลําปาง ณ อุทยานอุทยาน
แห2งชาติเวียงโกศัย จ.แพร2   
1.2-5-18 หนังสือขอขอบคุณ เลขท่ี 
ทส 0923.602/1295 อุทยานแห2ง 
ชาติเวียงโกศัย 
1.2-5-19 โครงการการปลูกปf า
เศรษฐกิจเพ่ือการอนุรักษ*ธรรมชาติ  
1.2-5-20 โครงการสวนผักปลอดภัย
รวมใจเพ่ือโรงเรียน  
1.2-5-21 โครงการอาหารปลอดภัย 
จิตใจอ่ิมเอมให.กับนักเรียนโรงเรียน
แม2ทะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได.ดําเนินโครงการท่ีก2อให.เกิด
ประโยชน*และคุณค2าต2อสังคม ได.แก2  การส2งเสริมและอนุรักษ*
ทรัพยากร ธรรมชาติโดยการจัดโครงการปลูกปfาเศรษฐกิจเพ่ือการ
อนุรักษ*ธรรมชาติ (1.2-5-19) การให.ความรู.การจัดทําโครงการสวน
ผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน (1.2-5-20) การปลูกฝ_งความรู.
นักเรียนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโดย
การจัดโครงการอาหารปลอดภัย จิตใจอ่ิมเอม ให.กับนักเรียน
โรงเรียนแม2ทะ (1.2-5-21) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 6 ผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบันได.รับการยกย2องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ โดย
หน2วยงานหรือองค*กรระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ* มหาวิทยาลัยมี        
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ีได.รับการยกย2องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ* ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร* มี นางวันเพ็ญ นําทาน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร* สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได.รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป6นผู.ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
(1.2-6-1) 
        2. คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มี นายวิทวัส วงต2อม 
ได.รับรางวัลเยาวชนดีเด2นแห2งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญ
ประโยชน*และส2งเสริมการมีส2วนร2วมของเยาวชน ประจําป� 2554  
(1.2-6-2) 
        3. คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได.รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงงานฝ�มือไทยสร.างสรรค* ถ2าน
อัดแท2งจากเศษตะเกียบในโครงการ “กล.าใหม2ใฝfรู. ป� 6” จาก
ธนาคารไทยพาณิชย* (1.2-6-3) (1.2-6-4 ) (1.2-6-5) 
        4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษา นายณัฐวัฒน* พายะ
มงคล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการไฟฟDา ซ่ึงได.รับรางวัลกลุ2ม
เยาวชนดีเด2น ด.านการมีส2วนร2วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล.อม (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 12) ระหว2างวันท่ี 22 – 
24 พฤศจิกายน 2553 ณ สํานักงานใหญ2บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (1.2-6-6) 

1.2-6-1 สําเนาเกียรติบัตรของ นาง
วันเพ็ญ นําทาน 
1.2.-6-2 สําเนาเกียรติบัตรของ นาย
วิทวัส วงต2อม  
1.2-6-3 สําเนาเกียรติบัตรการได.รับ
รางวัลของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
1.2-6-4 รูปถ2ายการได.รับรางวัล  
1.2-6-5 เว็บไซต*การประกาศรางวัล 
โครงการ“กล.าใหม2 ใฝfรู.ป� 6” 
http://www.scbchallenge. 
com/news 
1.2-6-6 หนังสือภายนอกท่ี พิเศษ/
2553 จากเครือข2ายเยาวชนฮักถ่ิน
ลําปาง เทียนส2องทาง  
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป9าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป9าหมาย คะแนน 

6 ข.อ มีการดําเนินการได. 6 ข.อ � 5  คะแนน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 1.3  : ผลการบริหารสถาบันให2เกิดอัตลักษณ� (สมศ. 16.1) 
ชนิดตัวบ�งช้ี   : ผลลัพธ* 
การคิดรอบป-  : ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการกําหนดกลยุทธ*และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ*ของสถานศึกษา โดย
ได.รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร.างระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ*ท่ีกําหนด
อย2างครบถ.วนสมบูรณ* 
 3. ผลการประเมินของผู.เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล.อง
กับอัตลักษณ* ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 4. ผลการดําเนินงานก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม 
 5. ผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได.รับการยกย2องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 
ในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ* 
 
เกณฑ�การให2คะแนน 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข.อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ*และแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ*ของ
สถานศึกษา โดยได.รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        สภามหาวิทยาลัยได.เห็นชอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
โดยกําหนดอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย คือ บัณฑิตจิตอาสา ตามมติ
ท่ีประชุมสภาครั้ ง ท่ี  1/2554 (1.3-1-1) ซ่ึงในการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยได.กําหนดกลยุทธ*และจัดทําแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคล.อง
กับอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย (1.3-1-2) เสนอสภามหาวิทยาลัยได.
เห็นชอบแผนในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 3/2554 (1.3-1-3) 
และสภาได.อนุมัติงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนดังกล2าวใน
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 (1.3-1-4) 

1.3-1-1 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2554 
1 . 3 -1 -2 แผน พัฒนา อั ตลั กษณ* 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
1 . 3 -1 -3 ร า ย ง า นป ระ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2554  
1.3-1-4 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการสร.างระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ*ท่ี
กําหนดอย2างครบถ.วนสมบูรณ* มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากรใน
การพัฒนาอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัย ตามระดับการมีส2วนร2วม ดังนี้ 
        1. ระดับการมีส�วนร�วมรับรู2 และให2ข2อมูล บุคลากรและ
นักศึกษาได.รับทราบข.อมูลจากประกาศมหาวิทาลัย เรื่องการกําหนด 
อัตลักษณ*มหาวิทยาลัย (1.3-2-1) ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย (1.3-2-2) และปDายประชาสัมพันธ*ต2างๆ 
(1.3-2-3) 
        2. ระดับการมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ2านตู.แสดงความคิดเห็น (1.3-2-4)  
เวปบอร*ดมหาวิทาลัย www.lpru.ac.th (1.3-2-5) หรือผ2านโครงการ
ให.ความรู.แก2นักศึกษาและบุคลากรท่ีหน2วยงานต2าง ๆ จัดข้ึนตาม
แผนพัฒนาอัตลักษณ* (1.3-2-6)  
        3. ระดับการมีส�วนร�วมเก่ียวข2องและการร�วมมือ บุคลากร
และนักศึกษาสามารถมาเก่ียวข.องและร2วมมือการการดําเนินการ
พัฒนาอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัยผ2านโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 
โครงการต2าง ๆ (1.3-2-7) 

1.3-2-1 ประกาศกําหนดอัตลักษณ* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1.3-2-2 ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย  
1.3-2-3 ปDายประชาสัมพันธ*ต2างๆ 
เก่ียวกับอัตลักษณ* 
1.3-2-4 ตู.แสดงความคิดเห็น  
1.3-2-5 เวปบอร*ดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง www.lpru.ac.th  
1.3-2-6 แผนพัฒนาอัตลักษณ*  
1.3-2-7 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 ผลการประเมินของผู.เรียนและบุคลากรเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ี
สอดคล.องกับอัตลักษณ* ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความเห็นของบุคลากร 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล.องกับอัตลักษณ* 
ตามเอกสารรายงานผลการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ 
งานตามอัตลักษณ*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป� 2553-2554 
(1.3-3-1) เท2ากับ 3.89 

1 . 3 -3 -1  เ อ ก ส า ร ร า ย ง า น ผ ล           
การสํ ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับ    
การปฏิบัติงานตามอัตลักษณ*ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป� 2553-
2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 ผลการดําเนินงานก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโดยมอบหมายให.คณะ
เป6นผู.ดําเนินการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6น
ประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร*ได.ดําเนินกิจกรรมช2วยเหลือผู.ประสบ
อุทกภัยเป6นการปลูกฝ_งให.นักศึกษาแสดงออกถึงความมีน้ําใจ
เอ้ือเฟabอเผื่อแผ2 และช2วยเหลือผู.อ่ืน ทําให.เกิดความรักความสามัคคี

1.3-4-1 ภาพถ2ายช2วยเหลือผู.ประสบ
อุทกภัย 
1.3-4-2 หนังสือตอบขอบคุณ  
1.3-4-3 โครงการอาสาประสานใจเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนแม2เลียงพัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กันในหมู2คณะ และยังได.มีส2วนร2วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียน
ต2าง ๆ รวมถึงได.ช2วยเหลือผู.ประสบอุทกภัยในมหาวิทยาลัย
นครสวรรค* และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (1.3-4-1) 
(1.3-4-2) 
        2. คณะวิทยาศาสตร*ได.ดําเนินโครงการอาสาประสานใจเพ่ือ     
การพัฒนาโรงเรียนแม2เลียงพัฒนา (1.3-4-3) และโครงการวิทย*อาสา
ซับน้ําตาผู.ประสบภัยน้ําท2วม (1.3-4-4) ซ่ึงก2อให.เกิดประโยชน*ต2อ
โรงเรียนบ.านแม2เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง และต2อหมู2บ.าน     
การเคหะ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงเรียนบ.านแม2นาโถ อ.แม2ลาน.อย จ.
แม2ฮ2องสอน (1.3-4-5)   
        3. คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*ได.ดําเนินโครงการค2าย
อนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม บ.านแม2แจdม ต.แจ.ซ.อน 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (1.3-4-6) และโครงการค2ายฮอมแฮงแปeงฝาย
เพ่ือพ่ีน.องลีซอ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อําเภอเวียงแหง จ.
เชียงใหม2 (1.3-4-7) 
        4. คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงาน ได.แก2 การสร.าง
อาชีพให.แก2กลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุ โดยการสอนวิธีการทําและ
การตลาดสําหรับผลิตภัณฑ* “พิมเสนน้ํา” (1.3-4-8) และสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ*การผลิต ต2อกลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุชุมชนบ.านด2าน ต.
สิริราช  อ.แม2ทะ จ.ลําปาง (1.3-4-9) และการดูแลผู.ท่ีร2วมกิจกรรมงานบุญ 
โดยการดูแลผู. ท่ีมาร2วมงานทําบุญไหว.พระเก.าวัด ต2อผู. เข.าร2วม
กิจกรรมไหว.พระเก.าวัด ณ วัดศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.ลําปาง (1.3-4-10) 
การนวดเพ่ือความผ2อนคลาย โดยการนวดเท.าเพ่ือความผ2อนคลายต2อ
อาจารย*เจ.าหน.าท่ีและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (1.3-4-11) 
        5.คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได. ดํา เนินโครงการซ่ึง
ก2อให.เกิดประโยชน*และสร.างคุณค2าต2อชุมชน สังคม ดังนี้      
            1) โครงการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน*นักศึกษา ณ 
โรงเรียนบ.านปลายนา ต.ทุ2งกวdาว อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (1.3-4-12) 
ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือ โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ใช.สอยในด.านการเรียนการสอนได.มากข้ึนภายหลังจากท่ีนักศึกษาได.
ช2วยทําความสะอาดอาคารเรียน ทาสี สร.างโรงเรือนสาธิตทางการเกษตร 
ทําให.คุณครูและนักเรียนมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อสังคม คือนักศึกษาท่ี
เข.าร2วมโครงการมีความภาคภูมิใจท่ีทําให.น.อง ๆ ท่ีโรงเรียนบ.านปลายนา
ได.มีอาคารเรียนท่ีดูดี สะอาดข้ึน นักศึกษามีความสามัคคีในหมู2คณะ
มากข้ึน โรงเรียนบ.านปลายนาได.ประทับใจในน้ําใจท่ีนักศึกษาและ
คณาจารย*ได.มีให.กับโรงเรียนจึงมีหนังสือขอขอบคุณ ท่ี ศธ.04133. 

1.3-4-4 โครงการวิทย*อาสาซับน้ําตา
ผู.ประสบภัยน้ําท2วม 
1.3-4-5 โครงการสานฝ_นป_นใจเพ่ือ
น.อง 
1.3-4-6 โครงการกิจกรรมค2าย
อนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล.อม บ.านแม2แจdม ต.แจ.ซ.อน 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง  
1.3-4-7 โครงการค2ายฮอมแฮงแปeง
ฝายเพ่ือพ่ีน.องลีซอ  
1.3-4-8 โครงการสร.างอาชีพให.แก2
กลุ2มผู.พิการและผู.สูงอายุ โดยการสอน
วิธีการทําและการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ* “พิมเสนน้ํา”  
1.3-4-9 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ*การ
ผลิต ต2อกลุ2มผู. พิการและผู.สูงอายุ
ชุมชนบ.านด2าน ต.สิริราช อ.แม2ทะ จ.
ลําปาง  
1.3-4-10 กิจกรรมงานบุญ ณ วัดศรี
บุญเรือง อ.เมือง จ.ลําปาง 
1.3-4-11 การนวดเพ่ือความผ2อน
คลาย  
1.3-4-12 โครงการฟabนฟูภัยหลัง
เหตุการณ*อุทกภัย ณ โรงเรียนบ.าน
ปลายนา 
1.3-4-13 หนังสือขอขอบคุณ เลขท่ี 
ศธ 04133.0322/113 โรงเรียน
ปลายนาวิทยา วันท่ี 13 มิถุนายน 
2554 
1.3-4-14 โครงการค2ายอาสาพัฒนา
ท.องถ่ินสาขาเทคโนโลยีการผลิต ณ 
โรงเรียนบ.านเลาสู 
1.3-4-15  โครงการออกค2ายพัฒนา
ท.องถ่ินของนักศึกษา ณ วัดพระธาตุ
ศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ* ต.แม2วิน 
อ.แม2วาง จ.เชียงใหม2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
0322/113 (1.3-4-13) 
            2) โครงการค2ายอาสาพัฒนาท.องถ่ินสาขาเทคโนโลยีการ
ผลิต ณ โรงเรียนบ.านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ.ห2ม จ.ลําปาง (1.3-4-14) 
ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือ โรงเรียนมีพ้ืนท่ีท่ีสามารถ
ใช.สอยในด.าน การเรียนการสอนได.มากข้ึนภายหลังจากท่ีนักศึกษาได.
ช2วยทําความสะอาดอาคารเรียน ทาสี สร.างโรงเรือนอาคารอาหาร
กลางวัน ทําให.คุณครูและนักเรียนมีพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน และก2อให.เกิด
ผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อสังคม คือนักศึกษาท่ีเข.าร2วมโครงการมี
ความภาคภูมิใจท่ีทําให.น.องๆท่ีโรงเรียนบ.านเลาสูได.มีอาคารเรียนท่ีดู
ดี สะอาดถูกสุขลักษณะ นักศึกษามีน้ําใจต2อชุมชนและหมู2คณะมาก
ข้ึน  
            3) โครงการออกค2ายพัฒนาท.องถ่ินของนักศึกษา ณ วัด
พระธาตุศรีสมเด็จพระพุทธชินวงศ* ต.แม2วิน อ.แม2วาง จ.เชียงใหม2 
(1.3-4-15) ซ่ึงก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* คือ วัดมีพ้ืนท่ีท่ี
สามารถใช.สอยท่ีสะอาด เหมาะสําหรับการศึกษาพระธรรมวินัย การ
จัดกิจกรรมต2าง ๆ ของทางพุทธศาสนา ได.ช2วยทําความสะอาดลาน
ธรรม กําแพงวัด ห.องสุขา ทําให.พระภิกษุสงฆ*และพุทธศาสนิกชนมี
พ้ืนท่ีใช.สอยเพ่ิมมากข้ึน และก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อ
สังคม คือนักศึกษาท่ีเข.าร2วมโครงการมีความประทับใจ อ่ิมอกอ่ิมใจท่ี
ได.ร2วมทําบุญในการทําความสะอาดในเขตพุทธาวาส นักศึกษามี
น้ําใจต2อชุมชนมากข้ึน 
            4) โครงการสืบสานตามแนวพระราชดําริ (ฝายก้ันน้ําพ้ืนท่ี
ปfาต.นน้ํา) ณ อุทยานแห2งชาติเวียงโกศัย จ.แพร2 (1.3-4-16) และ
โครงการบําเพ็ญประโยชน*ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม2 การปลูก
ปfาและทําฝายก้ันน้ําขนาดเล็กในเขตจังหวัดลําปาง ณ อุทยาน
อุทยานแห2งชาติ เวียงโกศัย จ.แพร2  (1.3-4-17) ซ่ึงก2อให. เกิด
ผลกระทบท่ีเป6นประโยชน* เป6นการเสริมสร.างให.นักศึกษาและ
บุคลากรสร.างสาธารณะประโยชน*โดยไม2หวังผลตอบแทน ตาม     
อัตลักษณ*ท่ีมหาวิทยาลัยได.กําหนดไว. และก2อให.เกิดผลกระทบท่ีสร.าง
คุณค2าต2อสังคม การปลูกจิตสํานึกให.แก2อาจารย*และนักศึกษาได.มี
ส2วนร2วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล.อม รวมท้ัง
เป6นการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ ท้ังนี้โครงการดังกล2าวยัง
ก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*ต2ออุทยานแห2งชาติเวียงโกศัย 
และอุทยานแห2งชาติเวียงโกศัยได. ทําหนังสือภายนอก ท่ี ทส 
0923.602/1295 (1.3-4-18) เพ่ือขอบคุณผู.มีส2วนร2วมท่ีได.ให.ความ
ร2วมมือในการสร.างฝายชะลอน้ํา    
 

1.3-4-16 โครงการสร.างฝายชะลอน้ํา
ในเขตพ้ืนท่ีปfาตันน้ําตามพระราช 
ดําริ ณ อุทยานอุทยานแห2งชาติเวียง
โกศัย จ.แพร2   
1.3-4-17 โครงการบําเพ็ญประโยชน*ตาม
แนวพระราชดําริ การปลูกปfาและทํา
ฝายก้ันน้ําขนาดเล็กในเขตจังหวัด
ลําปาง ณ อุทยานอุทยานแห2งชาติ
เวียงโกศัย จ.แพร2   
1.3-4-18 หนังสือขอขอบคุณ เลขท่ี 
ทส 0923.602/1295 อุทยานแห2ง 
ชาติเวียงโกศัย 
1.3-4-19 โครงการการปลูกปf า
เศรษฐกิจเพ่ือการอนุรักษ*ธรรมชาติ  
1.3-4-20 โครงการสวนผักปลอดภัย
รวมใจเพ่ือโรงเรียน  
1.3-4-21 โครงการอาหารปลอดภัย 
จิตใจอ่ิมเอมให.กับนักเรียนโรงเรียน
แม2ทะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตรได.ดําเนินโครงการท่ีก2อให.เกิด
ประโยชน*และคุณค2าต2อสังคม ได.แก2  การส2งเสริมและอนุรักษ*
ทรัพยากร ธรรมชาติโดยการจัดโครงการปลูกปfาเศรษฐกิจเพ่ือการ
อนุรักษ*ธรรมชาติ (1.3-4-19) การให.ความรู.การจัดทําโครงการสวน
ผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน (1.3-4-20) การปลูกฝ_งความรู.
นักเรียนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนโดย
การจัดโครงการอาหารปลอดภัย จิตใจอ่ิมเอม ให.กับนักเรียน
โรงเรียนแม2ทะ (1.3-4-21) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 ผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได.รับการยกย2องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ*  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาท่ีได.รับการยกย2องหรือยอมรับใน
ระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวกับอัตลักษณ* ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร* มี นางวันเพ็ญ นําทาน นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร* สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ได.รับ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ในฐานะเป6นผู.ปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา 
(1.3-5-1) 
        2. คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มี นายวิทวัส วงต2อม 
ได.รับรางวัลเยาวชนดีเด2นแห2งชาติ สาขาพัฒนาเยาวชน บําเพ็ญ
ประโยชน*และส2งเสริมการมีส2วนร2วมของเยาวชน ประจําป� 2554  
(1.3-5-2) 
        3. คณะวิทยาการจัดการมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได.รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงงานฝ�มือไทยสร.างสรรค* ถ2าน
อัดแท2งจากเศษตะเกียบในโครงการ “กล.าใหม2ใฝfรู. ป� 6” จาก
ธนาคารไทยพาณิชย* (1.3-5-3) (1.3-5-4 ) (1.3-5-5) 
        4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีนักศึกษา นายณัฐวัฒน* พา
ยะมงคล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการไฟฟDา ซ่ึงได.รับรางวัลกลุ2ม
เยาวชนดีเด2น ด.านการมีส2วนร2วมในการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล.อม (รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งท่ี 12) ระหว2างวันท่ี 22–
24 พฤศจิกายน 2553 ณ สํานักงานใหญ2บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) (1.3-5-6) 

1.3-5-1 สําเนาเกียรติบัตรของ นาง
วันเพ็ญ นําทาน 
1.3.-5-2 สําเนาเกียรติบัตรของ นาย
วิทวัส วงต2อม  
1.3-5-3 สําเนาเกียรติบัตร การได.รับ
ร า ง วั ล ของนั ก ศึ กษาส าขาวิ ช า
การตลาด  
1.3-5-4 รูปถ2ายการได.รับรางวัล  
1.3-5-5 เว็บไซต*การประกาศรางวัล 
โครงการ“กล.าใหม2ใฝfรู.ป� 6” http:// 
www.scbchallenge. com/news 
1.3-5-6 หนังสือภายนอกท่ี พิเศษ/2553 
จากเครือข2ายเยาวชนฮักถ่ินลําปาง 
เทียนส2องทาง  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป9าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป9าหมาย คะแนน 
5 ข.อ มีการดําเนินการได. 5 ข.อ � 5  คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 1.4    : ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ�  (สมศ. 16.2) 
ชนิดตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป-  : ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ  
 ผลรวมของค2าคะแนนท่ีได.จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ*  

 
 จํานวนบัณฑิตท่ีได.รับการประเมินท้ังหมด 

 
เกณฑ�การให2คะแนน  :  
 ใช.ค2าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 
ผลการดําเนินงาน 

ข2อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ 

รวม 
ครุศาสตร� วิทยาศาสตร� มนุษยศาสตร�ฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

จํานวนบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีทั้งหมด  

101 73 383 1126 356 8 2047 

จํานวนบัณฑิตระดบั
ปริญญาโททั้งหมด 

42 6 18 34 - - 100 

จํานวนบัณฑิตระดบั
ปริญญาตรีทีไ่ด.รับ
การประเมิน
คุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ* 

55 36 169 752 151 5 1168 

ค2าเฉลีย่ของคะแนน
ประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่
มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ*  
(คะแนนเต็ม 5) 

3.71 
(203.8/55) 

4.32 
(155.6/36) 

4.18 
(706.65/169) 

4.55 
(3420.4/ 

752) 

4.15 
(626.65/151) 

4.08 
(20.39/5) 

4.39 
(5133.4

5/ 
1168) 

จํานวนบัณฑิตระดบั
ปริญญาโทที่ได.รับ
การประเมิน
คุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ* 
 
 

29 6 9 34 - - 78 
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ข2อมูลพ้ืนฐาน 
คณะ 

รวม 
ครุศาสตร� วิทยาศาสตร� มนุษยศาสตร�ฯ 

วิทยาการ
จัดการ 

เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี 
การเกษตร 

ค2าเฉลีย่ของคะแนน
ประเมินบัณฑิต
ระดับปริญญาโทที่
มีคุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ*  
(คะแนนเต็ม 5) 

4.37 
(126.85/29) 

4.29 
(25.75/6) 

4.78 
(43/9) 

4.56 
(155/34) 

- - 
4.49 

(350.6/
78) 

ค2าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตาม 
อัตลักษณ*  
(คะแนนเต็ม 5) 

4.26 
(357.65/84) 

4.32 
(181.35/42) 

4.23 
(149.65/177) 

4.55 
(3577.4/786

) 

4.15 
(626.65/151) 

4.08 
(20.39/5) 

3.95 

  
 ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีค2าเฉลี่ยของคะแนนท่ีได.จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ* 
 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป9าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป9าหมาย คะแนน 
5  คะแนน 3.95  คะแนน � 3.95 

 
รายการหลักฐาน 
1.4-1-1 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิต ป�การศึกษา 2554 คณะครุศาสตร* 
1.4-1-2 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิต ป�การศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร* 
1.4-1-3 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิต ป�การศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร* 

และสังคมศาสตร* 
1.4-1-4 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิต ป�การศึกษา 2554 คณะวิทยาการจัดการ 
1.4-1-5 รายงานผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค*ตามอัตลักษณ* ป�การศึกษา 2554  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.4-1-6 รายงานผลสํารวจความพึงพอใจผู.ใช.บัณฑิต ป�การศึกษา 2554 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
 
 

 4,913.09 
  =   ค2าเฉลี่ย  3.95 1,245 
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ตัวบ�งช้ีท่ี  1.5 : ผลการพัฒนาตามจุดเน2นและจุดเด�นท่ีส�งผลสะท2อนเปGนเอกลักษณ�
ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป-  : ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  

1. มีการกําหนดกลยุทธ*การปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน โดยได.รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

2. มีการสร.างระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ*ท่ีกําหนด
อย2างครบถ.วนสมบูรณ*  

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน.น และจุดเด2น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน และ
เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน*และสร.างคุณค2าต2อสังคม 

5. สถาบันมีเอกลักษณ*ตามจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได.รับการยอมรับ
ในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข.อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการกําหนดกลยุทธ*การปฏิบัติงานท่ีสอดคล.องกับจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยได.รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.กําหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยโดย
กําหนดจุดเน.นของมหาวิทยาลัย คือ “การบริการวิชาการแก2
ท.องถ่ิน” ตามมติท่ีประชุมสภาครั้งท่ี 1/2554 (1.5-1-1) และใน  
การดําเนินงานมหาวิทยาลัยได.มีแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552-
2554 (1.5-1-2) ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได.เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 
6/2553 (1.5-1-3)และมีแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2553 (1.5-1-4) แผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
(1.5-1-5) และแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
เพ่ิมเติม (1.5-1-6) ท่ีผ2านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยใน 
การประชุมครั้งท่ี 4/2554 (1.5-1-7)  

1.5-1-1 รายงานการประชุมสภา 
ครั้งท่ี 1/2554  
1.5-1-2 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.
2552-2554  
1.5-1-3 รายงานการประชุมสภาครั้ง
ท่ี 6/2553  
1.5-1-4 แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ
ประจําป� พ.ศ.2553  
1.5-1-5 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554  
1.5-1-6 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 เพ่ิมเติม  
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
1.5-1-7 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 4/2554  

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการสร.างระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ*ท่ี
กําหนดอย2างครบถ.วนสมบูรณ*  

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบการมีส2วนร2วมของผู.เรียนและบุคลากร
ในการพัฒนาตามจุดเน.น “การบริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน” ตาม 
ระดับการมีส2วนร2วม ดังนี้ 
         1. ระดับการมีส�วนร�วมรับรู2 และให2ข2อมูล บุคลากรและ
นักศึกษาได.รับทราบข.อมูลจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกําหนด
จุดเน.นของมหาวิทยาลัย (1.5-2-1) ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย (1.5-2-2) และปDายประชาสัมพันธ*ต2าง ๆ 
(1.5-2-3) 
        2. ระดับการมีส�วนร�วมแสดงความคิดเห็น บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถแสดงความคิดเห็นผ2านตู.แสดงความคิดเห็น (1.5-2-4) 
เวปบอร*ดมหาวิทาลัย www.lpru.ac.th (1.5-2-5) หรือผ2านโครงการ
ให.ความรู.แก2นักศึกษาและบุคลากรท่ีหน2วยงานต2าง ๆ จัดข้ึนตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป� 2554 (1.5-2-6) แผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 (เพ่ิมเติม) (1.5-2-7) 
        3. ระดับการมีส�วนร�วมเก่ียวข2องและการร�วมมือ บุคลากร
และนักศึกษาสามารถมาเก่ียวข.องและร2วมมือการการดําเนินการ
ตามจุดเน.น “การบริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน” โดยการดําเนินงาน
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยตามแผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 และแผนปฏิบัติงานประจําป� 2554 (เพ่ิมเติม)  

1.5-2-1 ประกาศกําหนดอัตลักษณ* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
1.5-2-2 ข2าวประชาสัมพันธ* เอกสาร
เผยแพร2ของมหาวิทยาลัย 
1.5-2-3 ปDายประชาสัมพันธ*ต2าง ๆ 
เก่ียวกับอัตลักษณ* 
1.5-2-4 ตู.แสดงความคิดเห็น  
1.5-2-5  เ วปบอร*ดมหาวิทาลั ย 
www.lpru.ac.th  
1.5-2-6 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554  
1.5-2-7 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 (เพ่ิมเติม)  

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน.น และ
จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม2ต่ํากว2า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
เก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเน.น “การบริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน” 
จากเอกสารรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจเ ก่ียวกับกับ       
การดําเนินการตามจุดเน.น ป� 2553-2554 (1.5-3-1) เท2ากับ 3.9 

1.5-3-1 เอกสารรายงานผลการสํารวจ
ความพึงพอใจเก่ียวกับการดําเนินการ
ตามจุดเน.น ป� 2553-2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถานศึกษาและเกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน*และสร.างคุณค2าต2อสังคม  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานโดยมอบหมายให.คณะ
เป6นผู.ดําเนินการ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานท่ีก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6น
ประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร* จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ทําให.เกิดความร2วมมือท่ีจะพัฒนาครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาท่ีมีส2วนเก่ียวข.องกับการศึกษาต้ังแต2ระดับปฐมวัย จนถึง
ระดับมัธยม ศึกษา ให.มีความเชี่ยวชาญในอาชีพ และสามารถนํา
ความรู.ไปพัฒนาตนเองและพัฒนาหน2วยงานได.อย2างมีประสิทธิภาพ 
(1.5-4-1) (1.5-4-2) 
        2. คณะวิทยาศาสตร*มีผลการดําเนินงานตามจุดเน.น “การบริการ
วิชาการด.านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี” ท่ีก2อให.เกิดผลกระทบท่ี
เป6นประโยชน* ได.แก2 โครงการดําเนินงานศูนย*วิทยาศาสตร*และ
วิทยาศาสตร*ประยุกต* (1.5-4-3) ห.องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 (1.5-4-4) ซ่ึงเป6นโครงการท่ีบริการ
เก่ียวกับการตรวจสอบและวิเคราะห*น้ํา โดยมีชุมชนเข.ามาใช.บริการ
อย2างต2อเนื่อง 
        3. คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีผลการดําเนินงาน
ตามจุดเน.น “การบริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน” 2554 ท่ีก2อให.เกิด
ผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*ต2อกลุ2มพัฒนาบรรจุภัณฑ*และพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ*ชุมชน 10 ชุมชน ในจังหวัดลําปางได.รับประโยชน*
จากการพัฒนาบรรจุภัณฑ*และรูปแบบผลิตภัณฑ* และสร.างคุณค2า
ให.กับชุมชนโดยเป6นการรวบรวมองค*ความรู.และเชื่อมโยงแหล2ง
ความรู.ในท.องถ่ินและชุมชน รวมถึงเพ่ิมศักยภาพให.กับชุมชนในการ
ผลิตสินค.าให.ได.มาตรฐานและเกิดการช2วยเหลือพ่ึงพากันระหว2างคน
ในชุมชน (1.5-4-5) ดังนี้  
            1. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
บ.านแปDนใต. หมู2ท่ี 6 ต.บ.านสา อ.แจ.ห2ม จ.ลําปาง 
            2. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มวิชาชีพชุมชนบ.านศรีกํ้า 
หมู2ท่ี 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง 
            3. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มดอกไม.ดินไทยบ.านดง
ม2อนกระทิง หมู2ท่ี 6 ต.บ2อแฮ.ว อ.เมือง จ.ลําปาง  
            4. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มอุตสาหกรรมครัวเรือนบ.าน
หวด หมู2ท่ี 2 ต.บ.านหวด อ.งาว จ.ลําปาง 
            5. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มสตรีพัฒนาตัดเย็บเสื้อผ.า
บ.านสันตินิคม หมู2ท่ี 8 ต.ใหม2พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง  
            6. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มตีมีดบ.านขามแดง หมู2ท่ี 
6 ต.ห.างฉัตร อ.ห.างฉัตร จ.ลําปาง  

1 . 5 -4 -1  บัน ทึกข. อตกลงคว าม
ร2วมมือการจับคู2การพัฒนาระหว2าง
มหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปาง กับ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปฐม
ศึกษาลําปาง เขต 1  
1.5-4-2 เล2มรายงานการจับคู2การ
พัฒนาระหว2างสถาบันศึกษากับพ้ืนท่ี  
1.5-4-3 สรุปผลการดําเนินงานผล
การสํารวจความพึงพอใจของผู.รับ 
บริการจากห.องปฏิบัติการทดสอบ
คณะวิทยาศาสตร* ป� พ.ศ.2554  
1.5-4-4 รายงานผลการดําเนินงาน
ห.องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 : 2005 
1.5-4-5  รายงานผลการพัฒนา
ศักยภาพกลุ2มผู.ผลิตภัณฑ*ชุมชนและ
พัฒนาผลิตภัณฑ*ตามโครงการเครือข2าย
องค*ความรู. (KBO) จังหวัดลําปาง 2554 
จํานวน 10 ชุมชน 
1.5-4-6 รายงานผลโครงการการส2งเสริม
และการสร.างความเข.มแข็งของ
ชุมชนผ2านกลไกของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี  
1.5-4-7 รายงานผลโครงการฝyก 
อบรมการ ทํ า โคมหู กระต2 าย  ณ 
โรงเรียนแม2ทะวิทยา จ.ลําปาง  
1.5-4-8 หนังสือตอบรับการนํา ไป
ใช.ประโยชน*จากโรงเรียนแม2ทะวิทยา 
อ.แม2ทะ จ.ลําปาง วันท่ี 17 มกราคม 
2555  
1.5-4-9 รายงานผลโครงการการ
บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช.ของ
กลุ2 ม อ าชี พก าร เพ าะ เ ห็ ด  แ ล ะ
โครงการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของกลุ2มอาชีพเพาะเห็ดด.วยรูปแบบ
การบริหารจัดการ ชุมชนปงยางคก  
อ.ห.างฉัตร จ.ลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            7. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มดินสวยบ.านสันติภาพ 
หมู2ท่ี 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
            8. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มอาชีพบ.านห.วยก.อด หมู2
ท่ี 2 ต.ร2องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
            9. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มเย็บจักรอุตสาหกรรม
บ.านแพะใต. หมู2ท่ี 5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
            10. การออกแบบบรรจุภัณฑ* กลุ2มสมุนไพรบ.านใหม2
วัฒนา หมู2ท่ี 10 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
        4. คณะวิทยาการจัดการมีผลการดําเนินงานตามจุดเน.น “การ
บริการทางวิชาการแก2ท.องถ่ิน” ก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*
และสร.าง/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม ดังนี้  
            1. โครงการการส2งเสริมและการสร.างความเข.มแข็งของ
ชุมชนผ2านกลไกของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ซ่ึงเป6นโครงการต2อเนื่อง ต้ังแต2ป�  
2552–2554 ให.ทําเกิดประโยชน*และสร.างคุณค2าต2อสังคมคือเป6น
การพัฒนาอัตลักษณ*ของชุมชนปงยางคก จนได.รับการยกย2องให.เป6น 
“ตําบลผักปลอดสารพิษ” (1.5-4-6) 
            2. โครงการบริการวิชาการ “โครงการฝyกอบรมการทํา
โคมหูกระต2าย” โรงเรียนแม2ทะวิทยา อ.แม2ทะ จังหวัดลําปาง เกิด
คุณค2าทาง ด.านการอนุรักษ*ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ.านให.คงอยู2สืบไป 
(1.5-4-7) (1.5-4-8) 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยังจัดโครงการท่ีมีผลต2อ   
การดําเนินงานตามจุดเน.น “การบริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน” ท่ี
ก2อให.เกิดผลกระทบท่ีเป6นประโยชน*และ/หรือสร.างคุณค2าต2อสังคม 
โดยจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช.ของกลุ2มอาชีพการเพาะเห็ด และโครงการการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ2มอาชีพเพาะเห็ดด.วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
ชุมชนปงยางคก” (1.5-4-9) ซ่ึงเป6นการนําเอาเศษวัสดุเหลือใช.ใน
ครัวเรือนมาใช.ในกระบวนการเพาะเชื้อเห็ด ทําให.ชาวบ.านในชุมชน
ปงยางคก  
        ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน* คือ ชุมชนกลุ2มอาชีพเพาะเห็ด
สามารถลดต.นทุนการใช.พลังงานในภาคครัวเรือน โดยสามารถนํา
พลังงานกzาซ ชีวมวลท่ีได.จากก.อนเชื้อเห็ดมาใช.งาน ประหยัด
ค2าใช.จ2าย การรู.จักใช.พลังงานทดแทน ลดการสร.างมลภาวะทางกลิ่น
ท่ีเกิดก.อนเชื้อเห็ดท่ีหมดอายุ 
        ผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อสังคม เกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการนําวัสดุเหลือใช.ในครัวเรือน มาทําปรับเปลี่ยน เพ่ิม
มูลค2าให.กับตนเองในท่ีสุด การตระหนักถึงการดูแลรักษา

1.5-4-10 รายงานผลการสํารวจ
ความต.องการของชุมชน คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร  
1.5-4-11 รายงานผลโครงการอบรม
เทคนิคการขยายพันธุ*ผักหวานปfา
ด.วยเมล็ด  
1.5-4-12  ร ายงานผลโครงการ
ตรวจวัดคุณภาพาอาหารท.องถ่ิน
จังหวัดลําปาง  
1.5-4-13 รายงานผลความพึงพอใจ
ต2อการปฏิ บั ติ งานของคณะตาม
จุดเน.นจุดเด2น  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สภาพแวดล.อมในชุมชน 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร การดําเนินงานตามจุดเน.น 
จุดเด2น ทําให.เกิดผลกระทบท่ีเกิดประโยชน*แบะสร.างคุณค2าต2อสังคม 
ดังนี้ 
            ผลกระทบท่ีสร.างคุณค2าต2อสังคม 
            1. การสํารวจความต.องการของชุมชนเพ่ือประกอบการ
กําหนดทิศทางการจัดทําแผนบริการวิชาการ ทําให.ทราบความ
ต.องการของชุมชนเพ่ือท่ีทางคณะฯ จะได.จัดทําโครงการบริการ
วิชาการท่ีสนองตอบความต.องการของชุมชนได. (1.5-4-10) 
            2. การจัดทําโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเทคนิคการ
ขยาย พันธุ*ผักหวานปfาด.วยเมล็ด เป6นการให.ความรู.การขยายพันธ*
ผักหวานด.วยเมล็ดซ่ึงเป6นเทคนิคการขยายพันธุ*ท่ีใช.เวลาในการงอก 
และเจริญเติบโตได.ดีกว2า โดยผู.เข.าอบรมสามารถนําไปใช.ประโยชน*
หรือการประกอบอาชีพได. (1.5-4-11) 
            3. โครงการบริการตรวจวัดคุณภาพอาหารท.องถ่ินจังหวัด
ลําปาง เป6นโครงการท่ีทําให.ผู.ผลิตอาหารในระดับชุมชน ได.ทราบถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ*ท่ีตนเองเป6นผู.ผลิต สามารถทราบถึงจุดด.วย
ในกระบวนการผลิต หรือคุณภาพผลิตภัณฑ*ของตน และสามารถ
ทราบแนวทางในการดําเนินการเพ่ือปรับคุณภาพ หรือยกระดับ
ผลิตภัณฑ*ของตนเองได. (1.5-4-12) 
            ประโยชน*และคุณค2าต2อสังคม 
            คณะเทคโนโลยีการเกษตรได.สร.างคุณค2าและประโยชน*
ให. กับสั งคมจากการออกไปทํางานรับ ใช. สั งคมด.วยความรู. 
ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรม เป6นผู.มีความรับผิดชอบ 
เสียสละ และเห็นประโยชน*ของส2วนรวม และเกิดความภูมิใจใน
ตนเองในการให.ความรู.กับชุมชน ซ่ึงจากการสํารวจความพึงพอใจต2อ
การปฏิบัติงานของคณะตามจุดเน.นจุดเด2นของคณะฯ (1.5-4-13) 
พบว2ามีคะแนนเฉลี่ย 4.28 
 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 ผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ*ตามจุดเน.น จุดเด2น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได.รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีผู.เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ*
ตามจุดเน.น จุดเด2น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะท่ีกําหนด และได.รับ  
การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ ดังนี้ 
 
 

1.5-5-1 เอกสารเครือข2ายสํานัก 
งานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค*การมหาชน)  
1.5-5-2 ห.องปฏิบัติการทดสอบตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. คณะครุศาสตร*มีเครือข2ายสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค*การมหาชน) (1.5-5-1) ซ่ึงมีความ
พร.อมอย2างมากท่ีจะให.บริการแก2ผู.ท่ีสนใจข.อมูลเรื่องการประกัน
คุณภาพและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยมีเจ.าหน.าท่ีประจํา
ศูนย* มีนิทรรศการ ซ่ึงเป6นข.อมูลทันสมัยและรวบรวมข.อมูลการประเมิน
คุณภาพภายนอกต้ังแต2อดีตถึงป_จจุบัน ท้ังนี้ศูนย*ดังกล2าวมีเอกลักษณ*
ตามจุดเน.น จุดเด2น ของคณะครุศาสตร* ซ่ึงมีจุดเน.น จุดเด2น คือการ
บริการวิชาการแก2ท.องถ่ิน 
        2. คณะวิทยาศาสตร*มีเอกลักษณ*ตามจุดเน.นในด.านการบริการ
วิชาการด.านวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี และเป6นแหล2งท่ีได.รับการ
ยอมรับในระดับชาติ ได.แก2 ห.องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 17025 (1.5-5-2) 
        3. คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได.รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากโครงงานฝ�มือไทยสร.างสรรค*ถ2าน    
อัดแท2งจากเศษตะเกียบในโครงการ “กล.าใหม2ใฝfรู. ป� 6” จากธนาคาร
ไทยพาณิชย* (1.5-5-3) (1.5-5-4) (1.5-5-5) 
        4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได.ใช.ศูนย*วิจัยและพัฒนา
พลังงานสู2ชุมชน (1.5-5-6) ท่ีมีเอกลักษณ*ตามจุดเน.นและเป6น
แหล2งข.อมูล ท่ีได.รับการยอมรับในระดับชาติ     

1.5-5-3 เกียรติบัตรการได.รับรางวัล
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
1.5-5-4 รูปถ2ายการได.รับรางวัล  
1.5.5-5 เว็บไซต*การประกาศรางวัล 
โครงการ“กล.าใหม2ใฝfรู. ป� 6” http:// 
www.scbchallenge.com/news/?v
iew=detail&id=84 
1.5-5-6 รายงานการจัดการสัมมนา
วิชาการ ครั้งท่ี 4 รูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู2ชุมชนแห2งประเทศไทย 
ของศูนย*วิจัยและพัฒนาพลังงานสู2
ชุมชน  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป9าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป9าหมาย คะแนน 
5  ข.อ มีการดําเนินการได. 5 ข.อ � 5  คะแนน 
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องค�ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.1    :  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป*   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการเป%ดหลักสูตรใหม* และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีระบบและกลไกการป%ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให1เป2นไปตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ หมายถึง ต1องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยัง
ไม*มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให1ประเมินตามตัวบ*งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต1องได1รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค4กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข1องด1วย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก*าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม*ได1ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติก*อนป�การศึกษา 2555 ให1ยึดตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) 
 4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให1มีการดําเนินการได1ครบถ1วนท้ังข1อ 1 ข1อ 2 และ 
ข1อ 3 ข1างต1นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย*างน1อยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ จะต1องควบคุมกํากับให1การดําเนินงานตามตัวบ*งชี้ในข1อ 3 ผ*านเกณฑ4การประเมิน 5 ข1อ
แรก และอย*างน1อยร1อยละ 80 ของตัวบ*งชี้ท่ีกําหนดในแต*ละป� ทุกหลักสูตร 
 5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให1มีการดําเนินการได1ครบถ1วนท้ังข1อ 1 ข1อ 2 และ 
ข1อ 3 ข1างต1นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข1อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ จะต1องควบคุมกํากับให1  
การดําเนินงานตามตัวบ*งชี้ในข1อ 3 ผ*านเกณฑ4การประเมินครบทุกตัวบ*งชี้ และทุกหลักสูตร 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการดําเนินการ 

1 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข1อ 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีระบบและกลไกการเป%ดหลักสูตรใหม* และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1 กําหนดให1 มีระบบและกลไกในการเป%ด
หลักสูตร ด1วยการจัดทําประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง กําหนดระบบ
และกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเป%ดสอนหลักสูตร
และการป%ดหลักสูตร พ.ศ.2553 (2.1-1-1) ตามแนวทางปฏิบัติท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ (2.1-1-2) เป2นผู1ควบคุม กํากับ ดูแล ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง พ.ศ.2550 (2.1-1-3) นอกจากนั้นได1กําหนดแนวปฏิบัติการ
พิจารณาเป%ด/ปรับปรุงหลักสูตร (2.1-1-4) เพ่ือให1แต*ละหลักสูตรได1
ถือปฏิบัติในการดําเนินการ ซ่ึงในกรณีปรับปรุงหลักสูตรจะมีข้ันตอน
โดยสรุป ดังนี้ 
            ข้ันท่ี 1 สาขาวิชาจัดประชุมเพ่ือพิจารณาการเป%ด/ปรับปรุง
หลักสูตร ท้ังนี้หลักสูตรท่ีเป%ดหรือปรับปรุงต1องผ*านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/คณะกรรมการวิพากษ4หลักสูตร  
            ข้ันท่ี 2 สาขาวิชาเสนอเอกสารขอเป%ด/ปรับปรุงหลักสูตร
มายังคณะฯ เพ่ือให1คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณาเห็นชอบ 
            ข้ันท่ี 3 คณะเสนอหลักสูตรท่ีผ*านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ไปยังกองบริการการศึกษา เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
            ข้ันท่ี 4 เม่ือคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พิจารณาเห็นชอบแล1ว กองบริการการศึกษาจะเสนอเอกสารการขอ
เป%ด/ปรับปรุงหลักสูตรต*อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  
            ข้ันท่ี 5 เม่ือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบ
แล1ว กองบริการการศึกษาจะนําเสนอเอกสารการขอเป%ด/ปรับปรุง
หลักสูตรต*อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พิจารณา 
            ข้ันท่ี 6 เม่ือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
อนุมัติ กองบริการการศึกษาส*งเอกสารแจ1งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพ่ือให1การรับรอง/ทราบ 
        ซ่ึงในป�การศึกษา 2554 มีหลักสูตรต*าง ๆ ได1ดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม* และปรับปรุงหลักสูตรเดิม เพ่ือให1เป2นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตรระดับอุดมศึกษาฯ จํานวนท้ังสิ้น 6 
หลักสูตร ดําเนินการแล1วเสร็จและเริ่มใช1ในป�การศึกษา 2555 
จํานวน ท้ังสิ้น 6 หลักสูตร (2.1-1-5)   

2.1-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
กําหนดระบบและกลไกการพัฒนา 
และปรับปรุงหลักสูตร การเป%ดสอน
หลักสูตรและการป%ดหลักสูตร พ.ศ. 
2553 
2.1-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 2221/2554 เรื่องแต*งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
2.1-1-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางพ.ศ.2550 
2.1-1-4 แนวปฏิบัติในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
2.1-1-5 สรุปรายชื่อหลักสูตรท่ี 
ดําเนินการปรับปรุงในป�การศึกษา 
2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีระบบและกลไกการป%ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1กําหนดให1มี การกําหนดระบบและกลไกใน   
การป%ดหลักสูตรท่ีสอดคล1องกับเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
อุดมศึกษา พ.ศ.2548 ภายใต1ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องกําหนดระบบและกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
เป%ดสอนหลักสูตรและการป%ดหลักสูตร พ.ศ.2553 (2.1-2-1) และมี
คณะกรรมการบริหารวิชาการ (2.1-1-2) เป2นผู1ควบคุม กํากับ ดูแล ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2550 (2.1-2-3) และในป�การศึกษา 
2554 ได1มีหลักสูตรท่ีงดรับนักศึกษาใหม* และและไม*มีการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร (เตรียมป%ดหลักสูตร) ท้ังสิ้น 4 หลักสูตร (2.1-2-4)  

2.1-2-1 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง
กําหนดระบบและกลไกการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรการเป%ดสอน
หลั กสู ต รและการป% ดหลั กสู ต ร 
พ.ศ.2553 
2.1-2-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 2221/2554 เรื่องแต*งต้ัง
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
2.1-2-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการบริหารงานวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2550 
2.1-2-4 สรุปรายชื่อหลักสูตรท่ีงด
รับนักศึกษาและไม*มีการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร ป�การศึกษา 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให1เป2นไปตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ หมายถึง ต1องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ*งชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม*
มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให1ประเมินตามตัวบ*งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต1องได1รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค4กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข1องด1วย  
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก*าหรือหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม*ได1ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติก*อนป�การศึกษา 2555 ให1ยึดตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        ทุกหลักสูตรมีการดําเนินการให1เป2นไปตามเกณฑ4มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 (2.1-3-1) โดยมีการแต*งต้ัง
คณะกรรมการประจําหลักสูตร (2.1-3-2) ทําหน1าท่ีตามประกาศฯ 
ตลอดระยะเวลาท่ีเป%ดหลักสูตร โดยมีการรายงานตามแบบ สมอ.07 
ทุกภาคการศึกษา (2.1-3-3)  

2.1-3-1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เ รื่ อ ง เกณฑ4มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
2.1-3-2 คําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา จํานวน 43 หลักสูตร 
2.1-3-3 รายงาน สมอ.07 ป�การศึกษา 
2554  
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให1มีการดําเนินการได1ครบถ1วนท้ังข1อ 1 ข1อ 
2 และข1อ 3 ข1างต1นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย*างน1อยตามกรอบ
เวลาท่ีกําหนดในเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ จะต1องควบคุมกํากับให1การดําเนินงานตามตัวบ*งชี้ในข1อ 3 ผ*านเกณฑ4การประเมิน 
5 ข1อแรกและอย*างน1อยร1อยละ 80 ของตัวบ*งชี้ท่ีกําหนดในแต*ละป� ทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1กําหนดนโยบายให1ทุกหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ดําเนินการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรให1เป2นไปตามเกณฑ4มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และ
พัฒนาเข1าสู*กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติภายใน
ป� พ.ศ.2555 
        นอกจากนั้นแต*ละหลักสูตร ได1มีการแต*งต้ังกรรมการบริหาร
สาขาวิชา (2.1-4-1) ทําหน1าท่ีรับผิดชอบควบคุมการดําเนินงานหลักสูตร
ให1เป2นไปตามเกณฑ4มาตรฐาน โดยแต*ละป�จะต1องมีการประเมินตาม
ตัวบ*งชี้ท่ีถูกกําหนดไว1ในเล*มเอกสารหลักสูตร โดยมีการรายงานผล 
การดําเนินงานของหลักสูตรทุกภาคการศึกษาตามแบบ สมอ.07 (2.1-4-2) 
โดยมีการติดตามของประธานคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ มี
การจัดทําบันทึกข1อความติดตามการรายงาน สมอ.07 (2.1-4-3)  

2.1-4-1 คําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา 
2.1-4-2 เอกสาร สมอ.07 ป�การศึกษา 
2554  
2.1-4-3 บันทึกข1อความท่ี ว.036 
/2554 เรื่องขอให1ส*งแบบรายงาน 
สมอ.07 ภาคเรียนท่ี 1/2554 และ 
บันทึกข1อความท่ี ว.006/2555 เรื่อง
ขอให1ส*งแบบรายงาน สมอ.07 ภาค
เรียนท่ี 2/2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให1มีการดําเนินการได1ครบถ1วนท้ังข1อ 1 ข1อ 2 
และข1อ 3 ข1างต1นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข1อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ จะต1องควบคุมกํากับให1  
การดําเนินงานตามตัวบ*งชี้ในข1อ 3 ผ*านเกณฑ4การประเมินครบ ทุกตัวบ*งชี้และทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมี       
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1มีนโยบายให1คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได1ทําหน1าท่ีควบคุมกํากับให1การดําเนินงานหลักสูตรเป2นไปตาม
เกณฑ4มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอน (2.1-5-1) โดยได1กําหนดให1มีการประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร อย*างน1อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง และมี
การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให1สอดคล1อง
กับผลประเมินตามตัวบ*งชี้ท่ีถูกกําหนดไว1ในเล*มเอกสารหลักสูตร 
(2.1-5-2)  

2.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร (สมอ.07) 
2.1-5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร  
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
5  ข1อ มีการดําเนินการได1 5 ข1อ    ���� 5  คะแนน 
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 ตัวบ�งช้ีท่ี 2.2  : อาจารย�ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  ปOจจัยนําเข1า 
การคิดรอบป*   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน  :   
 แปลงค*าร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเป2นคะแนนระหว*าง 0 – 5 
 
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค*าร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให1เป2นคะแนนเต็ม 5 = ร1อยละ 30 
ข้ึนไป  
 
สูตรการคํานวณ  
  
ร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก =  
 
  
แปลงค*าร1อยละท่ีคํานวณได1ในข1อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได1 = 
 
  
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย4ประจําท้ังหมด จํานวน 306 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท*า จํานวน 50.5 คน คิดเป2นร1อยละ 16.50 รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ 
จํานวนอาจารย� (คน) 

อาจารย�ท้ังหมด อาจารย�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
คณะครุศาสตร4 57.5 11 
คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 74.5 9 
คณะวิทยาศาสตร4 52.5 11.5 
คณะวิทยาการจัดการ 66 11 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41.5 4 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 4 

รวม 306 50.5 
 คิดเป@นร2อยละ 16.50 

 
 
 

จํานวนอาจารย4ประจําป�ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
� 100 

จํานวนอาจารย4ท่ีประจําท้ังหมด 

 ร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
� 100 

ร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให1เป2นคะแนนเต็ม 5 
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การคิดคะแนน 
 ค*าร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
 

   50.5 
  X   100   =   ร1อยละ 16.50 

306 
 
 แปลงค*าร1อยละท่ีคํานวณได1ในข1อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   
 

   16.50 
  X   5   =   2.75   คะแนน 

30 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
ไม*น1อยกว*าร1อยละ 20 อาจารย4ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ร1อยละ 16.50 � 2.75 
 
รายการหลักฐาน 
2.2-1-1  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของอาจารย4ในป�การศึกษา 2554 จํานวน 50.5 คน  
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.3    :  อาจารย�ประจําท่ีดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  ปOจจัยนําเข1า 
การคิดรอบป*   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน  :   
 แปลงค*าร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการเป2นคะแนนระหว*าง 0 – 5  
 
เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 
 ค*าร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีดํารงตําแหน*งผู1ช*วยศาสตราจารย4 รองศาสตราจารย4 และ
ศาสตราจารย4รวมกัน ท่ีกําหนดให1เป2นคะแนนเต็ม 5 = ร1อยละ 60 ข้ึนไป  
 
สูตรการคํานวณ 
 
ร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ =  
 
แปลงค*าร1อยละท่ีคํานวณได1ในข1อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนท่ีได1 = 
 
  

จํานวนอาจารย4ประจําป�ท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 
x 100 

จํานวนอาจารย4ท่ีประจําท้ังหมด 

ร1อยละของอาจารย4ประจําป�ท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการ 
 X 5 

ร1อยละของอาจารย4ประจําท่ีดํารงตําแหน*งทางวิชาการท่ีกําหนดให1เป2นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย4ประจําท้ังหมด รวมปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ 
จํานวน 306 คน โดยมีอาจารย4ท่ีมีดํารงตําแหน*งผู1ช*วยศาสตราจารย4 จํานวน 49 คน อาจารย4ท่ีมีดํารง
ตําแหน*งรองศาสตราจารย4 10 คน อาจารย4ท่ีมีดํารงตําแหน*งอาจารย4 จํานวน 247 คน รวมอาจารย4ท่ีมี
ตําแหน*งทางวิชาการ จํานวน 59 คน คิดเป2นร1อยละ 19.28 รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ 
จํานวนอาจารย� (คน) 

อาจารย�ท้ังหมด อาจารย�ท่ีมีตําแหน�งทางวิชาการ 
คณะครุศาสตร4 57.5 10 
คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 74.5 14 
คณะวิทยาศาสตร4 52.5 10 
คณะวิทยาการจัดการ 66 13 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41.5 8 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 5 

รวม 306 60 
 คิดเป@นร2อยละ 19.61 

 
การคิดคะแนน 
 ค*าร1อยละของตําแหน*งทางวิชาการ 

   60 
  X   100   =   ร1อยละ  19.61 

306 
 
 แปลงค*าร1อยละท่ีคํานวณได1ในข1อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

   19.61 
  X   5   =   1.63   คะแนน 

60 
  
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
ไม*น1อยกว*าร1อยละ 32 อาจารย4ท่ีมีตําแหน*งทางวิชาการร1อยละ 19.61 � 1.63 
 
รายการหลักฐาน 
2.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 4838/2554 เรื่องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีแนบท1าย

คําสั่งการเลื่อนเงินเดือนข1าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะราย 
2.3-1-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 685/2555 เรื่องการแต*งต้ังและการให1ได1รับเงินเดือน

ตําแหน*งตามมาตรฐาน 18 (ก) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2547 
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2.3-1-3 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1746/2555 เรื่องการแต*งต้ังและการให1ได1รับเงินเดือน
ตําแหน*งตามมาตรฐาน 18 (ก) แห*งพระราชบัญญัติระเบียบข1าราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2547 

2.3-1-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1752/2555 เรื่องการแต*งต้ังและการให1ได1รับเงินเดือน
ตําแหน*งตามมาตรฐาน 65/1แห*งพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 

2.3-1-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1921/2555 เรื่องการแต*งต้ังและการให1ได1รับเงินเดือน
ตําแหน*งตามมาตรฐาน 65/1แห*งพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2547 

2.3-1-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1753/2555 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข1าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา 

2.3-1-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1754/2555 เรื่องให1ข1าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ได1รับค*าตอบแทนพิเศษ 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.4    :  ระบบการพัฒนาคณาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป*    : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4ท้ังด1านวิชาการ เทคนิคการสอน และการวัดผล 
และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห4ข1อมูลเชิงประจักษ4 
 2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนให1เป2นไปตามแผนท่ีกําหนด
 3. มีสวัสดิการเสริมสร1างสุขภาพท่ีดี และสร1างขวัญและกําลังใจให1คณาจารย4และบุคลากรสาย
สนับสนุนสามารถทํางานได1อย*างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีระบบการติดตามให1คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู1และทักษะท่ีได1จาก   
การพัฒนามาใช1ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู1ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวข1อง 
 5. มีการให1ความรู1ด1านจรรยาบรรณอาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให1
คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
 6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4 และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนาคณาจารย4
และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข1อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข1อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข1อ 

มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข1อ 

มีการดําเนินการ 

7 ข1อ 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4ท้ังด1านวิชาการ เทคนิคการสอน และ  
การวัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห4ข1อมูลเชิงประจักษ4 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจําป� 
พ.ศ.2553-2556 (2.4-1-1) ซ่ึงในการจัดทําได1มีการวิเคราะห4ข1อมูล
บุคลากร จุดอ*อน จุดแข็งด1านบุคลากร (2.4-1-2) ก*อนถ*ายทอดสู*
แผนพัฒนาบุคลากรประจําป� พ.ศ.2554 (2.4-1-.3) ท่ีครอบคลุมท้ัง
สายวิชาการและสายสนับสนุน 

2.4-1-1 แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรประจําป� พ.ศ.2553-2556 
2.4-1-2 ผลการวิเคราะห4จุดอ*อน 
จุดแข็ง ด1านบุคลากร 
2 . 4 -1 -3  แ ผ น พัฒ นา บุ ค ล าก ร
ประจําป� พ.ศ.2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนให1เป2นไปตามแผน
ท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยได1มีการบริหารและพัฒนาคณาจารย4และ
บุคลากรให1เป2นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ท่ีกําหนดโดยกําหนดผู1รับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงการ และสนับสนุนด1านงบประมาณ (2.4-2-1) รวมท้ังติดตาม
ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรทุกไตรมาส ผ*าน
ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป�ของ
มหาวิทยาลัย (2.4-2-2) และได1สรุปผลและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรเม่ือสิ้นป�งบประมาณ (2.4-2-3) 

2 . 4 -1 -1  แ ผ น พัฒ นา บุ ค ล าก ร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
2 . 4 -2 -2  ร ะบบ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
2.4-2-3 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 
พ.ศ.2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 มีสวัสดิการเสริมสร1างสุขภาพท่ีดี และสร1างขวัญและกําลังใจให1คณาจารย4และ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานได1อย*างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยจัดสวัสดิการเสริมสร1างสุขภาพท่ีดี และสร1าง
ขวัญและกําลังใจให1คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได1อย*างมีประสิทธิภาพ โดย 
        1) จัดสภาพแวดล1อมทางกายภาพ สร1างบรรยากาศของ
สถานท่ีทํางานให1น*าอยู* ทันสมัยบรรยากาศการทํางาน การจัด
สวัสดิการเก่ียวกับท่ีอยู*อาศัย การเอาใจใส*ดูแลบุคลากรทุกคนอย*าง
เสมอภาคทัดเทียมกัน การสร1างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 
(2.4-3-1) 
        2) สภาพแวดล1อมทางจิตใจ มหาวิทยาลัยได1ประกาศระเบียบ 
ข1อบังคับ เพ่ือใช1เป2นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการเพ่ือส*งเสริมขวัญ
และกําลังใจแก*บุคลากรโดยได1ดําเนินการดังต*อไปนี้ 
 

2.4-3-1 ภาพถ*ายการจัดสภาพแวดล1อม
ของมหาวิทยาลัย ภาพถ*ายสถานท่ี
ทํางาน ภาพถ*ายบ1านพักอาศัย 
2.4-3-2 เอกสารเก่ียวกับการดําเนินการ
ตรวจสุขภาพประจําป� 
2.4-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการ  
2.4-3-4 ภาพถ*ายสมุดธนาคารบัญชี
เงินกองทุนสวัสดิการ 
2.4-3-5 เอกสารการดําเนินการ
กองทุนเพ่ือการออมทรัพย4และการ
ให1กู1เงิน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

            2.1 การตรวจสุภาพประจําป� (2.4-3-2) 
            2.2 จัดต้ังกองทุนสวัสดิการ (2.4-3-3) (2.4-3-4) 
            2.3 จัดต้ังกองทุนเพ่ือการออมทรัพย4และการให1กู1เงิน (2.4-3-5) 
            2.4 จัดต้ังสวัสดิการเก่ียวการฌาปนกิจศพ (2.4-2-6) 
            2.5 การจัดสวัสดิการช*วยเหลือบุคลากร (2.4-3-7) 

             - กรณีการสมรส 
             - กรณีเสียชีวิต 
             - กรณีประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน (2.4-3-8) 

            2.6 การจัดต้ังกองทุนพัฒนาบุคลากร (2.4-3-9) 
        3) จัดทําระบบส*งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการติดตามข1อมูลแหล*งให1
รางวัลต*าง ๆ เพ่ือประชาสัมพันธ4ให1คณาจารย4และบุคลากรสาย
สนับสนุนทราบโดยเร็ว ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล   
(2.4-3-10) 
        4) ยกย*องให1เกียรติแก*บุคลากรผู1ได1รับรางวัลต*าง ๆ โดยแจ1ง
ข*าวประชาสัมพันธ4 ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (2.4-4-11) 
(2.4-4-12) 
        5) บุคลากรร1อยละ90 มีผลการประเมินอยู*ในระดับดีข้ึนไป 
(2.4-3-13) (2.4-3-14) 
        6) ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินระดับดี (2.4-3-15) 
 
 

2.4-3-6 ภาพถ*ายเก่ียวกับการร*วม 
งานฌาปนกิจศพ 

2.4-3-7 ประกาศหลักเกณฑ4การจ*ายเงิน 
กองทุนสวัสดิการ 
2.4-3-8 ประกาศหลักเกณฑ4การ
จ*ายเงินสงเคราะห4 เนื่องจากการ
ประส บ อุ บั ติ เ ห ตุ ใ นการปฏิ บั ติ
ราชการ  
2.4-3-9 รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร 

2.4-3-10 ภาพถ*ายหน1าเว็บไซต4ของ
สถาบันวิจัย 
2.4-3-11 รายงานการประชุม
อาจารย4ประจําภาคเรียน 

2.4-3-12 เอกสารสรุปรายชื่อ
บุคลากร ท่ี ได1 รั บ เ งินรางวั ลจาก
กองทุนพัฒนาบุคลากร 

2.4-3-13 ผลการประเมินการสอน 

2.4-3-14 ผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

2.4-3-15 เอกสารผลการประเมิน
ความพึงพอใจการจัดสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีระบบการติดตามให1คณาจารย4 และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู1และทักษะท่ีได1
จากการพัฒนามาใช1ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู1ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงาน
ท่ีเก่ียวข1อง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยมีระบบการติดตามคณาจารย4และบุคลากร    
นําความรู1และทักษะท่ีได1จากการพัฒนามาปรับปรุงงานท่ีเก่ียวข1อง
โดยจัดทําแนวปฏิบัติในการรายงานผลการไปราชการ (2.4-4-1) 
พร1อมท้ังนํามากําหนดเป2นหลักเกณฑ4การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข1าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 
(2.4-4-2) (2.4-4-3) 

2.4-4-1  ประกาศแนวปฏิ บั ติ ใน    
การรายงานผลการไปราชการ  
2.4-4-2 เอกสารสรุปผลรายงานการ
เดินทางไปราชการ 

2.4-4-3 แบบประเมนผลการปฏิบัติ
ราชการ 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีการให1ความรู1ด1านจรรยาบรรณอาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแล
ควบคุมให1คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        ให1ความรู1ด1านจรรยาบรรณอาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุน 
และดูแลควบคุมให1คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 
โดย 
        (1) มหาวิทยาลัยจัดให1ความรู1ด1านจรรยาบรรณและโดย
เผยแพร*บนเว็บไซต4ของมหาวิทยาลัยและจัดกิจกรรมส*งเสริมการ
ปลูกฝOงจรรยาบรรณแก*คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนอย*าง
สมํ่าเสมอ (2.4-5-1) (2.4-5-2) (2.4-5-3) (2.4-5-4) 
        (2) กําหนดผู1รับผิดชอบติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนา
ตนเองของคณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุนอย*างต*อเนื่อง (2.4-5-5) 
        (3) มีเผยแพร*ให1ความรู1แก*คณาจารย4เก่ียวกับจรรยาบรรณ    
อีกท้ังยังเผยแพร*เอกสารคู*มือซ่ึงมีกฎ ระเบียบท่ีเพ่ิงรู1 ต*าง ๆ  ในการปฐมนิเทศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการบรรจุใหม* ประจําภาคเรียน
ท่ี 1/2551 ในวันท่ี 27-28 สิงหาคม 2554 (2.4-5-6) และประจําภาค
เรียนท่ี 2/2554 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ4 2555 (2.4-5-7) 
        (4) มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
คณาจารย4และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ป�งบประมาณ 
2554 (2.4-5-8) 
 
 
 

2.4-5-1 ข1อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลํ าปางว* าด1 วยจรรยาบรรณ
คณาจารย4และบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๐ 

2.4-5-2 คู* มือจรรยาบรรณคณาจารย4
และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

2.4-5-3 ภาพถ*ายหน1าเว็บไซต4ของ
มหาวิทยาลัย 
2.4-5-4 กํ าหนดการปฐมนิ เ ทศ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
วิชาการบรรจุใหม* ท่ีแสดงถึงการให1
ความรู1ด1านจรรยาบรรณ และกิจกรรม
ส*งเสริมการปลูกฝOงจรรยาบรรณแก*
คณาจารย4 
2.4-5-5 คําสั่งแต*งต้ังและ/หรือการ
มอบหมายคว ามรั บผิ ดชอบ ให1
บุคคล/คณะบุคคลทําหน1าท่ีติดตาม
ผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง 
(ด1านจรรยาบรรณ) ของคณาจารย4
และบุคลากรสายสนับสนุนอย* า ง
ต*อเนื่อง 

2.4-5-6 การปฐมนิเทศพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการบรรจุ
ใหม* ภาคเรียนท่ี 1/2554 

2.4-5-7 การปฐมนิเทศพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการบรรจุ
ใหม* ภาคเรียนท่ี 2/2554 

2.4-5-8  รายงานผลการติดตาม
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
จรรยาบรรณของคณาจารย4และ
บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ป�งบประมาณ 2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 6 มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย4และ
บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยได1ติดตามและประเมินผลความสําเร็จของ      
การดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
โดยติดตามประเมินผลตามหน*วยงาน โครงการ และตัวชี้วัดท่ี
กําหนด (2.4-6-1) 

2.4-6-1 รายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาบุคลากรป�งบประมาณ 
พ.ศ.2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหาร และการพัฒนา
คณาจารย4และบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยได1นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนพัฒนา
บุคลากรในป�งบประมาณ พ.ศ.2555 (2.4-7-1) และดําเนินการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ป� 2555-2559 (2.4-7-2) 
 

2 . 4 -7 -1  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2555 
2.4-7-2 คําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
7  ข1อ มีการดําเนินการได1  7  ข1อ � 5  คะแนน 

ตัวบ�งช้ีท่ี 2.5             : ห2องสมุด อุปกรณ�การศึกษา และสภาพแวดล2อมการเรียนรู2 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ปOจจัยนําเข1า 
การคิดรอบป*   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให1นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร4ใช1ในอัตราไม*สูงกว*า 8 FTES 
ต*อเครื่อง 
 2. มีบริการห1องสมุดและแหล*ง เรียนรู1 อ่ืน ๆ ผ*านระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร4  และมี               
การฝ`กอบรมการใช1งานแก*นักศึกษาทุกป�การศึกษา 
 3. มีบริการด1านกายภาพท่ีเหมาะสมต*อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา          
อย*างน1อยในด1านห1องเรียน ห1องปฏิบัติการ อุปกรณ4การศึกษา และจุดเชื่อมต*ออินเตอร4เน็ต 
 4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป2นอ่ืน ๆ อย*างน1อยในด1านงานทะเบียนนักศึกษาผ*าน
ระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร4 การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด1าน
อาหารและสนามกีฬา 
 5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย*างน1อยใน
เรื่องประปา ไฟฟcา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ4ปcองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต*าง ๆ โดยเป2นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข1อ 2–5 ทุกข1อ ไม*ต่ํากว*า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
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 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข1อ 6 มาใช1เป2นข1อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด1าน
กายภาพท่ีสนองความต1องการของผู1รับบริการ 
 
หมายเหตุ 
 1. ในเกณฑ4มาตรฐานข1อ 1 ให1นับรวม notebook และ mobile device ต*าง ๆ ของนักศึกษา
ท่ีมีการลงทะเบียนการใช1 wifi กับสถาบันด1วย 
 2. การคิดจํานวน FTES ให1นําจํานวน FTES ของแต*ละระดับการศึกษารวมเข1าด1วยกัน โดยไม*
ต1องเทียบเป2น FTES ของระดับปริญญาตรี 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข1อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการจัดการหรือจัดบริการเพ่ือให1นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร4ใช1ในอัตราไม*สูงกว*า 
8 FTES ต*อเครื่อง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยคํานวณค*า FTES ได1ไม*สูงกว*า1เครื่องต*อ 8 
FTES  
        (1) มีเครื่องคอมพิวเตอร4ให1บริการนักศึกษา จํานวน 1,430 
เครื่อง (2.5-1-1) 
           - Username และ Password ท่ีนักศึกษาท่ีเข1าใช1บริการ
เครือข*ายไร1สายจํานวน 6,020 คน รวม 7,493 เครื่อง รวม 8,923 
เครื่อง (2.5-1-2) 
        (2) ค*า FTES ประจําป�การศึกษา 2554 จํานวน 5,345.18  
        (3) คํานวณค*า FTES และประมาณการค*า FTES ตลอดป�
การศึกษา 2554 และจัดหาคอมพิวเตอร4บริการนักศึกษาได1 1 เครื่อง
ต*อ 0.5990 FTES (2.5-1-3) 

2 .5 -1 -1  ผลการสํ า รวจ เครื่ อ ง   
คอมพิวเตอร4จํานวน 1 เล*ม 
2.5-1-2 ข1อมูลการใช1เครือข*ายไร1
สายของนักศึกษา จํานวน 1 ชุด 
2 . 5 -1 -3  ผ ล ก า ร คํ า น ว ณ แ ล ะ
ประมาณการค*า FTES ของแต*ละ
คณะ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีบริการห1องสมุดและแหล*งเรียนรู1อ่ืน ๆ ผ*านระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร4 และมี 
การฝ`กอบรมการใช1งานแก*นักศึกษาทุกป�การศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหนังสือและสื่อ
การเรียนรู1เพ่ือให1บริการนักศึกษา 170,301 รายการ (2.5-2-1) และ
ศูนย4คอมพิวเตอร4ให1บริการห1องเพ่ือเป2นแหล*งเรียนรู1แก*นักศึกษา 5 
ห1อง มีเครื่องคอมพิวเตอร4สําหรับสืบค1าออนไลน4จํานวน 209 เครื่อง 
(2.5-2-2) พร1อมท้ังดําเนินการฝ`ก อบรมการใช1งานแก*นักศึกษาทุกป� 

2.5-2-1 รายงานประจําป� 2554ของ
สํานักวิทยบริการฯ 
2.5-2-2 สรุปผลการดําเนินกิจกรรม
อบรมทักษะการสืบค1นสารสนเทศ
แก*นักศึกษาจํานวน 1 เล*ม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(2.5-2-3) 
 
 

2.5-2-3 สรุปผลการดําเนินโครงการ
อบรมอินเตอร4เน็ตเพ่ือการศึกษา
จํานวน 1 เล*ม 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 มีบริการด1านกายภาพท่ีเหมาะสมต*อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
นักศึกษาอย*างน1อยในด1านห1องเรียน ห1องปฏิบัติการ อุปกรณ4การศึกษา และจุดเชื่อมต*ออินเตอร4เน็ต 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยจัดบริการด1านกายภาพท่ีเหมาะสมต*อการจัด 
การเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา (2.5-3-1) (2.5-3-2) 
ดังต*อไปนี้ 
        (1) ห1องเรียน  
        (2) ห1องปฏิบัติการ  
        (3) ครุภัณฑ4/สื่อการสอน  
        (4) ท่ีนั่งพักรอเรียน/ทํางานกลุ*ม อย*างเพียงพอและเหมาะสม  
        (5) จัดบริการเชื่อมต*ออินเตอร4เน็ตระบบไร1สายครอบคลุม
พ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัย จํานวน 39 จุด (2.5-3-3) 

2.5-3-1 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 
2.5-3-2 บันทึกข1อความเก่ียวกับ
การปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีใน
ป�การศึกษา 2554 
2.5-3-3 รายงานประจําป� 2554 
ของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 
เล*ม 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป2นอ่ืน ๆ อย*างน1อยในด1านงานทะเบียน
นักศึกษาผ*านระบบเครือข*ายคอมพิวเตอร4 การบริการอนามัย และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือ
จัดบริการด1านอาหารและสนามกีฬา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยจัดบริการสิ่งอํานวยความสะดวก (2.5-4-1) 
ดังต*อไปนี้ 
        (1) จัดระบบการลงทะเบียนเรียนผ*านระบบธนาคารและ
ไปรษณีย4 
        (2) มหาวิทยาลัยจัดระบบตรวจสอบข1อมูลตนเองของ
นักศึกษา 
        (3) จัดด1านอนามัย และการรักษาพยาบาล  
        (4) จัดบริการโรงอาหาร และร1านอาหาร ระบบกําจัดขยะ 
        (5) จัดบริการสนามกีฬาและสถานท่ีออกกําลังกาย 

        (6) จัดบริการร1านค1า 

2.5-4-1 ภาพถ*ายและเอกสาร
เ ก่ียวกับการให1บริการสิ่ ง อํานวย
ความสะดวก ด1านการลงทะเบียน 
ร ะบ บต ร ว จส อบ ข1 อ มู ล ตน เ อ ง     
การบริการด1านอนามัย และการรักษา 
พยาบาล การจัดบริการโรงอาหาร
และร1 านอาหาร สนามกีฬาและ
สถานท่ีออกกําลังกายการจัดบริการ
ร1านค1า 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย*างน1อยในเรื่องประปา ไฟฟcา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ4ปcองกัน
อัคคีภัยในบริเวณอาคารต*าง ๆ โดยเป2นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. มหาวิทยาลัยจัดและพัฒนาระบบบริการสาธารณูปโภค  
(2.5-5-1) ดังต*อไปนี้ 
            (1) ระบบไฟฟcา  
            (2) ระบบประปา 
            (3) ระบบโทรศัพท4 
            (4) ระบบอินเตอร4เน็ต 
        2. มหาวิทยาลัยจัดระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ     
(2.5-5-2) 
        3. มหาวิทยาลัยจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ (2.5-5-3) 
        4. มหาวิทยาลัยจัดระบบและอุปกรณ4ปcองกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต*างๆโดยเป2นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวข1อง (2.5-5-4) 

2.5-5-1  ภาพถ*ายการจัดระบบ
ไฟฟcา  ประปา โทรศัพท4  ระบบ
อินเตอร4เน็ต 
2.5-5-2 ภาพถ*ายอุปกรณ4การจัด 
ระบบกําจัดของเสียและการจัดการ
ขยะ  
2.5-5-3  ภาพถ*ายการจัดระบบ
รักษาความปลอดภัย 

2.5-5-4 ภาพถ*ายการจัดระบบและ
อุปกรณ4ปcองกันอัคคีภัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข1อ 2–5 ทุกข1อ ไม*ตํ่ากว*า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการให1บริการด1านต*าง ๆ เพ่ือให1
นักศึกษาได1รับบริการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และดําเนินการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต*อการให1บริการจนเกิดความพึง
พอใจโดยผลการประเมินมีค*าเฉลี่ย 3.87 จากคะแนนเต็ม 5 (2.5-6-1) 
(2.5-6-2) (2.5-6-3) ซ่ึงมีรายละเอียดแต*ละด1าน ดังนี้ 
        1. ความพึงพอใจการจัดบริการด1านกายภาพท่ีเหมาะสมแก*
นักศึกษา ผลการประเมินมีค*าเฉลี่ย 3.90  
        2. ความพึงพอใจระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ ผลการประเมินมี
ค*าเฉลี่ย 3.93  
        3. ความพึงพอใจการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเป2น
สําหรับนักศึกษา ผลการประเมินมีค*าเฉลี่ย 3.79  

2.5-6-1 ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ต*อการให1บริการของสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี 
2.5-6-2 ผลการสํารวจความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต*อการบริการของกอง
บริการการศึกษา 
2.5-6-3 ผลการสํารวจความพึงพอใจ
คุณภาพการจัดบริการด1านสภาพ 
แวดล1อมการเรียนรู1 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข1อ 6 มาใช1เป2นข1อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ด1านกายภาพท่ีสนองความต1องการของผู1รับบริการ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. จัดประชุมเพ่ือพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจและ
ประสิทธิภาพการให1บริการท่ีสนองความต1องการของผู1รับบริการ
และพิจารณาปรับปรุงการให1บริการ (2.5-7-1) 
        2. ดําเนินการปรับปรุงบ*อบําบัดน้ําเสีย บ*อเกรอะอาคาร 
1,5,4,7,9,13 และอาคาร 36 (2.5-7-2) 
        3. ดําเนินการติดต้ังจุดบริการอินเตอร4เน็ตเพ่ิม  
 
 

2.5-7-1 บันทึกการประชุมพิจารณา
ผลการสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับการให1 
บริการด1านต*างๆ เพ่ือปรับปรุงการจัด 
บริการท่ีสนองความต1องการของ
ผู1รับบริการ 
2.5-7-2 ภาพถ*ายการติดต้ังระบบ
บําบัดน้ําเสีย บ*อเกรอะ 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
7  ข1อ มีการดําเนินการได1  7  ข1อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.6  :  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป*   :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป2นสําคัญทุก
หลักสูตร 
 2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ4ภาคสนาม (ถ1ามี) 
ก*อนการเป%ดสอนในแต*ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ 
 3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
 4. มีการให1ผู1มีประสบการณ4ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงานหรือชุมชนภายนอกเข1ามามี
ส*วนร*วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
 5. มีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู1เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 
 6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู1เรียนท่ีมีต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู1ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต*ละรายวิชาต1องไม*  
ตํ่ากว*า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ4การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู1 
ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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หมายเหตุ 
 1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต1องประเมินความพึงพอใจของผู1เรียนท่ีมีต*อคุณภาพการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว1นรายวิชาท่ีไม*มีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือในห1องปฏิบัติการ เช*น การฝ`กงาน สหกิจศึกษา การค1นคว1าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ4 และ
วิทยานิพนธ4 เป2นต1น  
 2. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ4ข1อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู1สอนของสถาบัน
ท่ีได1พัฒนาข้ึน และนําไปใช1ในการพัฒนาวิธีการสอน  
 กรณีหลักสูตรท่ีไม*เป2นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ (TQF) ต1องมี   
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ4ภาคสนาม (ถ1ามี) ก*อนการเป%ดสอนในแต*ละภาค
การศึกษาด1วย 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข1อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป2น
สําคัญทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบในการจัดการเรียนการสอนโดยเน1นผู1เรียน
เป2นสําคัญ (2.6-1-1) ให1ทุกหลักสูตรเป2นแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2.6-1-2) เป2นกลไกท่ีทําหน1าท่ีหลัก ในการควบคุม กํากับ ดูแลการจัด 
การเรียนการสอนทุกรายวิชาให1เป2นไปตามระบบ 
        นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนรู1ท่ีเน1นผู1เรียนเป2นสําคัญทุก
รายวิชา อาทิ จัดให1มีชั่วโมงปฏิบัติการ การอภิปรายกลุ*ม การสัมมนา 
การทํากรณีศึกษา มีรายวิชาฝ`กประสบการณ4วิชาชีพตามความ
เหมาะสม (2.6-1-3) 

2.6-1-1 คู*มือการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน1นผู1เรียนเป2นสําคัญ  
2.6-1-2 คําสั่งแต*งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสาขาวิชา  
2.6-1-3 มคอ.3 และ มคอ.4 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ4ภาคสนาม 
(ถ1ามี) ก*อนการเป%ดสอนในแต*ละภาคการศึกษา ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห*งชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดทุกหลักสูตรให1จัดทําราย 
ละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) (2.6-2-1) ก*อนการเป%ดการเรียนการสอน
ในแต*ละภาคการศึกษา และจัดส*งรายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) เม่ือเสร็จสิ้นภาคการศึกษา  และอาจารย4มีการจัด 

2.6-2-1 มคอ.3 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
และ 2/2554 ทุกรายวิชา 
2.6-2-2 มคอ.4 ภาคเรียนท่ี 1/2554 
และ 2/2554 ทุกรายวิชา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทํารายละเอียดของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.4) (2.6-2-2) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.6) ท่ี
เป%ดสอนในแต*ละภาคการศึกษาโดยแต*ละรายวิชาระบุรายละเอียด
ต*าง ๆ ได1แก* จุดมุ*งหมายของรายวิชา ซ่ึงได1ระบุผลการเรียนรู1เม่ือ
ผู1เรียนได1เรียนรายวิชาเสร็จสิ้น โดยเน1นพฤติกรรมท่ีเป2นผลจากการ
เรียนรู1 ซ่ึงอิงมาตรฐานผลการเรียนรู1ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ ลักษณะและการดําเนินการ โดยเป2นการ
ระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการให1คําปรึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู1ของผู1เรียน เป2นการอธิบายความรู1หรือ
ทักษะท่ีรายวิชามุ*งหวังท่ีจะพัฒนาผู1เรียน วิธีการสอน และการประเมิน 
ผลการเรียนรู1ในด1านด1านต*าง ๆ ท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ.2552 แผนการสอนและการประเมินผลใน
แต*ละคาบเรียนมีการระบุหัวข1อหรือเนื้อหาท่ีจะสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อการสอนท่ีใช1และวิธีการประเมินผลการเรียนรู1ของหัวข1อ
หรือเนื้อหานั้น ๆ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร 
หนังสือ ตําราท่ีทันสมัยท่ีใช1ประกอบการเรียนการสอน รวมท้ังแหล*ง
เรียนรู1นอกห1องเรียนท่ีช*วยเสริมประสบการณ4จริงหรือประสบการณ4
เชิงปฏิบัติแก*ผู1เรียน และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการ
ของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใช1ข1อมูล
จากแหล*งหลากหลาย เช*น ความเห็นของผู1เรียน ความเห็นของ
ผู1สอน ผลการเรียนรู1ของผู1เรียน และจากการสังเกตการณ4  เป2นต1น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1
เรียนรู1จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียนหรือจากการทําวิจัย มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดให1ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ี
ส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร� จํานวน 2 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ  
         ทุกหลักสูตรในคณะครุศาสตร4 มีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะ       
การเรียนรู1ด1วยตนเองและการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห1องเรียนหรือจากการทําวิจัย ดังนี้ 
        1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
มีรายวิชาการให1การศึกษาแก*ผู1ปกครองเด็กปฐมวัยและชุมชน    
(2.6-3-1) รายวิชาการเล*านิทานสําหรับเด็กปฐมวัย (2.6-3-2) รายวิชา
การสัมมนาการศึกษาปฐมวัย (2.6-3-3) 

2.6.3.1 มคอ.3 รายวิชาการให1การศึกษา
แก*ผู1ปกครองเด็กปฐมวัย และชุมชน 
2.6.3.2 มคอ.3 รายวิชาการเล*านิทาน
สําหรับเด็กปฐมวัย 
2.6.3.3 มคอ.3 รายวิชาการสัมมนา
การศึกษาปฐมวัย 
2.6.3.4 มคอ.3 รายวิชาฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพครูภาษาไทย 
2.6.3.5 มคอ.3 รายวิชาการปฏิบัติ 
การวิชาชีพครู 2  
2.6.3.6 มคอ.3 รายวิชาสัมมนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี
รายวิชาฝ`กประสบการณ4วิชาชีพครูภาษาไทย (2.6-3-4) 
        3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
รายวิชาการปฏิบัติการวิชาชีพครู 2 (2.6-3-5) และรายวิชาสัมมนา
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (2.6-3-6) 
        4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร� มี 
รายวิชาการผลิตสื่อระบบดิจิทัล (2.6-3-7) 
        5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มีรายวิชาบริบทและแนวโน1มทางการศึกษา (2.6-3-8) 
        6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัด ประเมิน 
และวิจัยทางการศึกษา มีรายวิชาการสัมมนาทางการวัด ประเมิน
และวิจัยทางการศึกษา (2.6-3-9) 
        ในป�การศึกษา 2554 สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน งดรับ
นักศึกษาต*อเนื่อง ต้ังแต*ป�การศึกษา 2553 ซ่ึงนักศึกษาท่ีกําลังศึกษา 
กําลังอยู*ในระหว*างการทําวิทยานิพนธ4 สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน มีนักศึกษาจํานวน 9 คน (2.6-3-10) 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 5 หลักสูตร 
12 สาขาวิชา คือ 
        ทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มี
รายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1
เรียนรู1จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียนหรือจากการวิจัยดังนี้  
        1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต�
ศิลปG  มีรายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต4 ศิลปz  วิชา
การศึกษาส*วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลปz  วิชาการศึกษาส*วนบุคคล
ออกแบบผลิตภัณฑ4 (2.6-3-11) ท่ีส*งเสริมให1นักศึกษาได1เรียนรู1 
ค1นคว1าจากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน โดยให1นักศึกษาได1
เลือกทําโครงงานพิเศษเป2นชิ้นงานและรูปเล*มรายงาน ตามหัวข1อท่ี
สนใจและเหมาะสมกับความถนัดเฉพาะตัวของนักศึกษา (2.6-3-12)  
        2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มี
รายวิชาฝ`กประสบการณ4วิชาชีพภาษาจีน (2.6-3-13) ท่ีส*งเสริมให1
นักศึกษาได1เรียนรู1 ค1นคว1าจากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน 
พร1อมท้ังให1นักศึกษาจัดทํารายงานสรุปผลโครงการการฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพ (2.6-3-14)  
 
 
 

2.6.3.7 มคอ.3 รายวิชาการผลิตสื่อ
ระบบดิจิทัล 
2.6.3.8 มคอ.3 รายวิชาบริบทและ
แนวโน1มทางการศึกษา 
2.6.3.9 มคอ.3 รายวิชาการสัมมนา
ทางการวัด ประเมิน และวิจัยทาง 
การศึกษา 
2.6.3.10 ข1 อ มูลนั ก ศึกษาระ ดับ
บัณฑิตศึกษา จากสํานักงานบัณฑิต 
ศึกษา 
2.6-3-11 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) รายวิชาโครงการพิเศษ
ออกแบบประยุกต4ศิลปz และวิชาการ
ศึกษาส*วนบุคคลออกแบบนิเทศศิลปz 
และวิชาการศึกษาส*วนบุคคลออกแบบ
ผลิตภัณฑ4   
2.6-3-12 ชิ้นงานและรูปเล*มรายงาน
ของนักศึกษา สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต4ศิลปz 
2.6-3-13 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.4) รายวิชาฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพภาษาจีน 
2.6-3-14 รายงานสรุปผลโครงการ
การฝ`กประสบการณ4วิชาชีพภาษา 
จีน 
2.6-3-15 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
การศึกษาเอกเทศทางดนตรี (มคอ.3)  
2.6-3-16 รูปเล*มรายงานของนักศึกษา
ดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนบ1าน 
2.6-3-17 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ได1แก* 1) รายวิชาการวางแผน
และการบริหารจัดการโครงการ 2) 
รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล1อม 3) 
รายวิชาชุมชนศึกษา 4) การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 5) รายวิชาวิจัยเบ้ืองต1น 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี มีรายวิชา
การศึกษาเอกเทศทางดนตรี (2.6-3-15) ท่ีส*งเสริมให1นักศึกษาได1
เรียนรู1 ค1นคว1าจากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน โดยมอบให1
นักศึกษาไปเก็บข1อมูลภาคสนามตามหัวข1อท่ีสนใจเก่ียวกับดนตรีท้ัง
ดนตรีสากลและดนตรีพ้ืนบ1าน (2.6-3-16)  
        4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
มีรายวิชาวิจัยภาคสนาม ชุมชนศึกษา การจัดการสิ่งแวดล1อม การวางแผน
และการบริหารจัดการโครงการ และการพัฒนาท่ียั่งยืน จากการเข1า
ร*วมกิจกรรมโครงการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราช 
ดําริ โดยเน1นให1ผู1สอนกําหนด และระบุให1เป2นกิจกรรมเสริมใน
รายวิชาการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ (2.6-3-17) นอกจากนี้ 
สาขาวิชายังมีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเองจาก  
การทําวิจัยด1วย ได1แก* รายวิชาวิจัยภาคสนาม (2.6-3-18)   
        5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� 
ดังนี้ 
        5.1 วิชาการศึกษาเอกเทศ (2.6-3-19) โดยมอบหมายให1
นักศึกษาค1นคว1าเก่ียวกับปOญหาท่ีสนใจด1านรัฐประศาสนศาสตร4ใน
ท1องถ่ิน โดยเสนอโครงการ ดําเนินการศึกษาตามโครงการเขียน
รายงานผลการศึกษาอย*างมีระบบ และทํารูปเล*มรายงานของ
นักศึกษา  
        5.2 วิชาวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร4 (2.6-3-20) โดย
มอบหมายให1นักศึกษาค1นคว1าเก่ียวกับการวิจัยในหัวข1อท่ีนักศึกษามี
ความสนใจ และทํารูปเล*มรายงานของนักศึกษา  
        5.3 วิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร4 (2.6-3-21) โดย
มอบหมายให1นักศึกษาศึกษาค1นคว1ารายกรณีทางด1านรัฐประศาสน
ศาสตร4 โดยเน1นสภาพปOญหาและการพัฒนาภูมิปOญญาท1องถ่ิน นําข1อ
ค1นพบมาปฏิบัติการสัมมนา  
        6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะ 
การเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการปฏิบัติท้ัง
ในและนอกห1อง เรียนหรือจากการทําวิจัย ได1แก* วิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางกฎหมาย (2.6-3-22) 
        7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มี
รายวิชาเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ และรายวิชาฝ`กประสบ 
การณ4วิชาชีพ (2.6-3-23) ท่ีเน1นให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการฝ`กปฏิบัติ
ท้ังในและนอกห1องเรียน (2.6-3-24) รวมท้ังในสนามจริง 
 
 

2.6-3-18 รายงานวิจัยของนักศึกษา
รายวิชาวิจัยภาคสนาม/เล*มรายงาน
นักศึกษา 
2.6-3-19 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
การศึกษาเอกเทศ (มคอ.3) และรูปเล*ม
รายงานของนักศึกษา  
2.6-3-20 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
วิธีวิ จัยทางรั ฐประศาสนศาสตร4 
(มคอ.3) และรูปเล*มรายงานของ
นักศึกษา 
2.6-3-21 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร4
(มคอ.3) 
2.6-3-22 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย(มคอ.3) 
2.6-3-23 เอกสารรายละเอียดรายวิชา
เตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ และ
รายวิชาฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ
(มคอ.3) 
2.6-3-24 รายงานการฝ`กปฏิบัติงาน
ของนักศึกษารายวิชาฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพ สาขาภาษาอังกฤษ 
2.6-3-25 รายละเอียดรายวิชา การศึกษา
เอกเทศ การอ*านและการเขียนเชิง
วิชาการ การวิจัยภาษาและวรรณกรรม
ไทย สัมมนาภาษาไทย ผลงานของ
นักศึกษา (มคอ.3) 
2.6-3-26 รายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชาการศึกษาเอกเทศการอ*าน
และการเขียนเชิงวิชาการ การวิจัย
ภาษา และวรรณกรรมไทย สัมมนา
ภาษาไทย ผลงานของนักศึกษา (มคอ.5) 
2.6-3-27 รายละเอียดรายวิชาศิลปะ
การนําเสนอผลงาน (มคอ.3)  
2.6-3-28 รายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน 
(มคอ.5) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มี
รายวิชาการศึกษาเอกเทศ การอ*านและการเขียนเชิงวิชาการการวิจัย
ภาษาและวรรณกรรมไทย สัมมนาภาษาไทย (2.6-3-25) ท่ีส*งเสริม
ให1นักศึกษาได1เรียนรู1 ค1นคว1าจากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน 
(2.6-3-26) 
        9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ
การส่ือสารทางธุรกิจ มีรายวิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน (2.6-3-27) 
ท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1
จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน โดยการบูรณาการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน (2.6-3-28) 
        10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มี
รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา (2.6-3-29) ท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1
วยตนเอง โดยมีจัดกิจกรรมให1นักศึกษาการสัมมนาทางวิชาการโดย
นักศึกษา (2.6-3-30)   
       11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท มีรายวิชาท่ีส*งเสริม
ทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการปฏิบัติ
ท้ังในและนอกห1องเรียนหรือจากการวิจัย ได1แก* 1) วิชาสัมมนา
การเมืองเปรียบเทียบ โดยมอบหมายให1นักศึกษาสํารวจและจัดเก็บ
ข1อมูล เพ่ือจัดทําโครงการบริการวิชาการ และ 2) วิชานิเวศวิทยา
ทางรัฐประศาสนศาสตร4 โดยมอบหมายให1นักศึกษากลยุทธ4การ
ปรับตัวจากกระแสโลกาภิวัตน4 การวิเคราะห4นโยบายของประเทศ
ต*างๆ รวมถึงการศึกษาจากหนังสือท่ีนักศึกษาสนใจสรุปเป2นรายงาน
พร1อมนําเสนอ (2.6-3-31) 
        12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร�
และการพัฒนา มีรายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง 
และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียนหรือ
จากการวิจัย ได1แก* (1)วิชาสัมมนายุทธศาสตร4การพัฒนา (2) วิชา
วิทยานิพนธ4  (3) การค1นคว1าอิสระ (2.6-3-32) 
 
        คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 หลักสูตร 9 สาขาวิชา  คือ 
        ทุกหลักสูตรในคณะวิทยาการจัดการ มีรายวิชาท่ีส*งเสริม
ทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียนหรือจากการทําวิจัย ได1แก*  
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
(2.6-3-33) 
 

2.6-3-29 รายละเอียดรายวิชาสัมมนา
สังคมศึกษา(มคอ.3) 
2.6-3-30 รายงานผลการดําเนินงาน
ของรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา 
(มคอ.5) 
2.6-3-31 (1) ผลงานนักศึกษารายวิชา
สัมมนาการเมืองเปรียบเทียบ (2) 
ผลงานนักศึกษาวิชานิเวศวิทยาทาง
รัฐประศาสนศาสตร4 
2.6-3-32 สําเนาคําอธิบายรายวิชา 
(1) วิชาสัมมนายุทธศาสตร4การพัฒนา 
(2)วิชาวิทยานิพนธ4 (3) การค1นคว1า
อิสระ 
2.6-3-33 มคอ.3 หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
2.6-3-34 มคอ.3 หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
2.6-3-35 มคอ.3 หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว*าง
ประเทศ 
2.6-3-36 มคอ.3 หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร4
ธุรกิจ 
2.6-3-37 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท*องเท่ียว 
2.6-3-38 มคอ.3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร4 
2.6-3-39 มคอ.3 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  
2.6-3-40 มคอ.3 หลักสูตรบริหาร 
ธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิ ชาการ
จัดการท่ัวไป 
2.6-3-41 มคอ.3 หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2.6-3-42 มคอ.3 รายวิชาการศึกษา
ปOญหาคณิตศาสตร4ในชั้นเรียน 
 



 77 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด       
(2.6-3-34) 
        3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว*าง
ประเทศ (2.6-3-35)  
        4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร4
ธุรกิจ (2.6-3-36) 
        5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท*องเท่ียว (2.6-3-37) 
        6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร4 (2.6-3-38) 
        7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (2.6-3-39) 
        8. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไป (2.6-3-40) 
        9. หลักสูตรบริหารธุรกิจปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการ (2.6-3-41) 
 
        คณะวิทยาศาสตร� จํานวน 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ  
        คณะวิทยาศาสตร4ได1กําหนดให1ทุกหลักสูตรต1องมีรายวิชาท่ี
ส*งเสริมทักษะการเรียนรู1ด1วยตนเอง และการให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกห1องเรียน ได1แก*  
        1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร�       
มีรายวิชาการศึกษาปOญหาคณิตศาสตร4ในชั้นเรียน (2.6-3-42)  
        2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา 
มีรายวิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย4 (2.6-3-43) 
        3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีรายวิชาบริหารโครงการ (2.6-3-44)     
        4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ส่ิงแวดล2อม มีรายวิชาการควบคุมและบําบัดน้ําเสีย (2.6-3-45) 
        5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร�  มี รายวิ ชาการศึกษา เอกเทศด1 านโปรแกรม
คอมพิวเตอร4 (2.6-3-46) 
        6. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ศึกษา มีรายสาขาวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร4ศึกษา (2.6-3-47) 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 6 หลักสูตร คือ 
        ทุกหลักสูตร มีการกําหนดชั่วโมงให1ผู1เรียนค1นคว1าด1วยตนเอง
ทุกรายวิชา และมากกว*าร1อยละ 80 ของวิชาในหลักสูตร มีชั่วโมง
ปฏิบัติให1ผู1เรียนได1เรียนรู1จากการปฏิบัติ รวมท้ังสาขาวิชาได1มีการ

2.6-3-43 มคอ.3 รายวิชานิเวศ 
วิทยาของจุลินทรีย4 
2.6-3-44 มคอ.3 รายวิชาบริหาร
โครงการ  
2.6-3-45 มคอ.3 รายวิชาการควบคุม
และบําบัดน้ําเสีย  
 
2.6-3-46 มคอ.3 รายวิชาการศึกษา
เอกเทศด1านโปรแกรมคอมพิวเตอร4  
2.6-3-47 มคอ.3 รายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร4ศึกษา 
2.6-3-48 รายวิชา 5583902 โครงการ 
พิเศษทางเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส4 
2 
2.6-3-49 รายวิชา 5654906 โครงการ
พิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร4
อุตสาหกรรม 2 
2.6-3-50 รายวิชา 5614903 โครงการ
พิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต 2  
2.6-3-51 รายวิชา 5674902  โครงงาน
วิศวกรรมซอฟต4แวร4 
2.6-3-52 รายวิชา 5524903 โครงการ
พิเศษทางเทคโนโลยี เซรามิก 1 
2.6-3-53 รายวิชา 5524904 โครงการ
พิเศษทางเทคโนโลยี เซรามิก 2 
2.6-3-54 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ท่ีมีการจัดให1มีชั่วโมง
ปฏิบัติการ ภาคเรียนท่ี 1/2554 และ
ภาคเรียนท่ี 2/2554  
2.6-3-55 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชาปOญหาพิเศษ (มคอ.3) ของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4  
2.6-3-56 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชาปOญหาพิเศษวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีการอาหาร (มคอ.3) ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
จัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีใช1กระบวนการทางวิจัย เพ่ือให1
นักศึกษาได1เรียนรู1จากการปฏิบัติด1วยตนเองเช*น 
        1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มี ร าย วิชา โ ค ร งการ พิ เ ศษทาง เทค โน โ ลยี
อิเล็กทรอนิกส4 2 (2.6-3-48) 
        2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร4
อุตสาหกรรม 2 (2.6-3-49) 
        3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีรายวิชา โครงการพิเศษทางเทคโนโลยีการผลิต 2 
(2.6-3-50) 
        4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มีรายวิชาโครงงานวิศวกรรมซอฟต4แวร4 (2.6-3-51) 
        5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิก มีรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 1 (2.6-3-52) 
       6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก 
มีรายวิชาโครงการพิเศษทางเทคโนโลยีเซรามิก 2 (2.6-3-53) 
  
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรได1มอบหมายให1ทุกหลักสูตรจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต*าง ๆ ท่ีส*งเสริมทักษะการเรียนรู1
ด1วยตนเอง อาทิ  
        - ชั่วโมงปฏิบัติการ (2.6-3-54) 
        - ศึกษาโครงงานหรือวิจัย (2.6-3-55) (2.6-3-56) 
        - การเรียนรู1นอกสถานท่ี (2.6-3-57) (2.6-3-58) 
        - ฝ`กงานและฝ`กประสบการณ4 (2.6-3-59) (2.6-3-60) 
        ซ่ึงทุกรายวิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา 
(มคอ.5) (2.6-3-61) และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ4
ภาคสนาม (มคอ.6) (2.6-3-62) 

2.6-3-57 รายงานผลโครงการ/
กิจกรรมจัดพานักศึกษาดูงานใน
รายวิชาแปรรูปอาหาร 2 ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร ในวันท่ี 28 มกราคม – 
20 สิงหาคม 2554 ในรายวิชาแปรรูป
อาหาร 2 
2.6-3-58 รายงานสรุปโครงการ/
กิจกรรม จัดพานักศึกษาดูงานใน
รายวิชาต*าง ๆ  วันท่ี 29 – 31 สิงหาคม 
2554 ของสาขาเกษตรศาสตร4ในรายวิชา 
ดังนี้ 
     - เกษตรทฤษฎีใหม*ตามแนว
พระราชดําริ  
   - รายวิชาการปลูกพืชโดยไม*ใช1ดิน 
2.6-3-59 รายงานการฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีการอาหาร ภาคเรียนท่ี 
3/2553 
2.6-3-60 รายวิชาการรายละเอียดของ
ประสบการณ4ภาคสนาม (มคอ.4) ของ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
2.6-3-61 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) 
2.6-3-62 เอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ4ภาค 
สนาม (มคอ.6) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีการให1ผู1มีประสบการณ4ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได1 กําหนดให1ทุกหลักสูตรมี
รายวิชาท่ีให1ผู1มีประสบการณ4 ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียนการสอน 
(ตามเอกสารแนบ) ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะครุศาสตร� จํานวน 2 หลักสูตร 5 สาขาวิชา คือ  
         คณะครุศาสตร4ได1กําหนดให1ทุกหลักสูตร มีรายวิชาท่ีเชิญให1 
ผู1มีประสบการณ4ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
(2.6-4-1) ดังนี้ 
        1. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ใน
รายวิชากิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปz (2.6-4-2) ได1เชิญ อ.นันทกา 
ทวีปกุล ซ่ึงเป2นผู1มีความเชี่ยวชาญในการสอนโน{ตมือ เป2นวิทยากร
พิเศษ 
        2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ใน
รายวิชาสัมมนาภาษาไทย (2.6-4-3) ภาคเรียนท่ี 2 ได1เชิญ อ.วีรชาติ 
ศิริไกรวัฒนาวงศ4 เป2นวิทยากรเรื่อง การจัดการเรียนรู1  
        3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ใน
รายวิชาการจัดการเรียนรู1ภาษาอังกฤษ 2 (2.6-4-4) ได1เชิญวิทยากร
จากโรงเรียนอนุบาลลําปาง มาเป2นวิทยากรพิเศษ 
        4. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร4 ในรายวิชา
ซ*อมบํารุงคอมพิวเตอร4 (2.6-4-5) ท่ีจัดให1มีการอบรมฝ`กประสบการณ4
ทางวิชาการ โดยมีนายอานนท4 สายคําฟู ครูเชี่ยวชาญอันดับ ค.ศ.4  
สังกัดโรงเรียนอนุบาลลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เป2น
วิทยากร 
        5. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ในรายวิชาบริบทและแนวโน1มทางการศึกษา (2.6-4-6) 
ได1เชิญ รศ.นพพงษ4 บุญจิตราดุลย4 จากภาควิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร4 จุฬาลงกรณ4มหาวิทยาลัย มาเป2นวิทยากรบรรยาย
เรื่องการบริหารการศึกษาในบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 5 หลักสูตร 
12 สาขาวิชา คือ  
        หลักสูตรของคณะคณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มีการ
จัดการเรียนการสอนท่ีให1ผู1เรียนมีความรู1 ความชํานาญและมีทักษะ
ท่ีสามารถนําไปใช1ในการปฏิบัติงานได1จริงจากผู1ประสบการณ4ทาง
วิชาการ วิชาชีพจากหน*วยงานภายนอกของทุกสาขา ดังนี้ 
        1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปG  
            1.1 เชิญเป2นอาจารย4พิเศษ เนื่องจากเป2นผู1มีความรู1และ
ประสบการณ4เฉพาะด1าน ได1แก*วิชา (1) วิชาการออกแบบ
เครื่องปO|นดินเผา (2)การถ*ายภาพเพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลปz (3) 
วิชาคอมพิวเตอร4เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ4 และ (4) วิชาหลักการ

2.6.4.1 หนังสือเชิญวิทยากร 
2.6.4.2 มคอ.3 รายวิชากิจกรรมดนตรี
และนาฏศิลปz 
2.6.4.3 มคอ.3 รายวิชาสัมมนาภาษาไทย 
2.6.4.4 มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
เรียนรู1ภาษาอังกฤษ 2 
2.6.4.5 มคอ.3 รายวิชาซ*อมบํารุง
คอมพิวเตอร4  
2.6-4-6 มคอ.3 รายวิชาบริบทและ
แนวโน1มทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6-4-7 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) ดังนี้ (1) วิชาการออกแบบ
เครื่องปO|นดินเผา (2)การถ*ายภาพ
เพ่ืองานออกแบบนิเทศศิลปz (3) วิชา
คอมพิว เตอร4 เ พ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ4 และ (4) วิชาหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ4 
2.6-4-8 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) วิชาการออกแบบสามมิติ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ออกแบบผลิตภัณฑ4 (2.6-4-7)  
            1.2 เชิญเป2นวิทยากร ให1ความรู1แก*นักศึกษาในหัวข1อท่ีมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะและมีประสบการณ4วิชาชีพ ได1แก* วิชาการ
ออกแบบสามมิติ (2.6-4-8)  
        2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน  
          มีจัดการเรียนการสอนให1ผู1เรียนมีความรู1ความชํานาญและมี
ทักษะ ท่ีสามารถนํ า ไป ใช1 ในการปฏิ บั ติ ง าน ได1 จ ริ ง จ ากผู1 มี
ประสบการณ4ทางวิชาการวิชาชีพจากหน*วยงานภายนอก โดยเชิญ
อาจารย4ท่ีมีความเชี่ยวชาญในด1านการโรงแรม เป2นวิทยากรพิเศษ ใน
รายวิชาภาษาเพ่ือการโรงแรม (2.6-4-9) 
        3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี    
        มีจัดการเรียนการสอนให1ผู1เรียนมีความรู1ความชํานาญและมี
ทักษะท่ีสามารถนําไปใช1ในการปฏิบัติงานได1จริงจากผู1มีประสบการณ4
ทางวิชาการวิชาชีพจากหน*วยงานภายนอก โดยเชิญมาเป2นอาจารย4
พิเศษ และทําหนังสือแต*งต้ังเป2นอาจารย4พิเศษประจําสาขาวิชา
ดนตรี เพ่ือสอนในรายวิชากีตาร4 1-4 และเครื่องลมไม1 3 (2.6-4-10) 
        4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
         มีการจัดกิจกรรมเพ่ือประกอบการเรียนการสอนโดยพา
นักศึกษาลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาดูงาน ณ ศูนย4การเรียนรู1 เศรษฐกิจ
พอเพียง จ.เชียงใหม* ซ่ึงเป2นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาการพัฒนาตาม
แนวพระราชดําริ (2.6-4-11) 
        5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร�  
         มีรายวิชาสังคมและวัฒนธรรมชุมชนท1องถ่ิน (2.6-4-12) ได1มี
จัดการเรียนการสอน โดยได1เชิญ นักวิจัยภาคสนามในการศึกษา
ชุมชน จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร4สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม*
มาบรรยายพิเศษ ในหัวข1อเทคนิคการศึกษาชุมชนและการเขียนแผน
ท่ีเดินดิน (2.6-4-13) และมอบหมายให1นักศึกษาดําเนินการเขียน
แผนท่ีเดินดินของพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษาสนใจ  
       6. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
        มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให1ผู1เรียนมีความรู1ความชํานาญ
ในทักษะท่ีสามารถนําไปใช1ในการปฏิบัติงานได1จริง มีรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนรู1 โดยผู1มีประสบการณ4ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*
วยงานหรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียนการ
สอน โดยเชิญเป2นอาจารย4พิเศษ (2.6-4-14) ได1แก* 1) รายวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ*ง 2 2) วิชากฎหมายภาษีอากร 3)วิชา
กฎหมายท่ีดิน 4) วิชากฎหมายลักษณะประกันภัย 5) วิชากฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา 2    

2.6-4-9 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) รายวิชาภาษาเพ่ือการโรงแรม 
/หนังสือเชิญและหนังสือตอบรับจาก
อาจารย4พิเศษ 
2.6-4-10 คําสั่งแต*งต้ังอาจารย4พิเศษ
สาขาวิชาดนตรี 
2.6-4-11 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) รายวิชาการพัฒนาตามแนว
พระราชดําริ และ มคอ.5 รายวิชา
การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
2.6-4-12 เอกสารรายละเอียดรายวิชา 
(มคอ.3) รายวิชาสังคมและวัฒนธรรม
ชุมชน ท1องถ่ิน  
2.6-4-13 หนังสือเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษในรายวิชา สังคมและ
วัฒนธรรม ชุมชน ท1องถ่ิน  
2.6-4-14 หนังสือเชิญอาจารย4พิเศษ 
หนังสือตอบรับและคําสั่ งแต*ง ต้ัง
อาจารย4พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร4 
2.6-4-15 รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ.4 และ มคอ.6 รายวิชาเตรียม
ฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ  
2.6-4-16 หนังสือเชิญวิทยากรและ
แบบตอบรับ  และรายงานสรุ ป
โครงการปOจฉิมนิเทศนักศึกษาฝ`ก
ประสบการณ4 
2.6-4-17 รายละเอียดของรายวิชา
ใช1สื่อเทคโนโลยีและแหล*งการเรียนรู1
(มคอ.3) และรายงานสรุปของ
รายวิชาใช1สื่อเทคโนโลยีและแหล*ง
การเรียนรู1 (มคอ.5)วิชาการใช1สื่อ
เทคโนโลยีและแหล*งการเรียนรู1 
2.6-4-18 หนังสือเชิญวิทยากร นาย
สามารถ พยัคน1อย และแบบตอบรับ 
2.6-4-19 รายงานการวิจัยการหนุน
เสริมการเรียนรู1ของนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   
         มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให1ผู1เรียนมีความรู1ความชํานาญ
ในทักษะท่ีสามารถนําไปใช1ในการปฏิบัติงานได1จริง โดยเชิญเป2น
วิทยากร ได1แก*  
         1) วิชาเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ (2.6-4-15) โดยเชิญ
เป2นวิทยากรหัวข1อการสัมภาษณ4งานและพัฒนาบุคลิกภาพ โดย 
อาจารย4พิมพร ไชยรุ*งเรือง (2.6-4-16)  
         2) วิชาการใช1สื่อเทคโนโลยีและแหล*งการเรียนรู1 (2.6-4-17) 
โดยเชิญ นายสามารถ พยัคน1อย เป2นวิทยากรหัวข1อการผลิตสื่อวีดี
ทัศน4ด1วยโปรแกรมคอมพิวเตอร4 (2.6-4-18) 
         8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
          มีจัดการเรียนการสอนให1ผู1เรียนท่ีมีความรู1ความชํานาญและ
มีทักษะ ท่ีสามารถนํ าไปใช1 ในการปฏิ บั ติ งานได1 จริ งจากผู1 มี
ประสบการณ4ทางวิชาการวิชาชีพจากหน*วยงานภายนอก โดยมี
เจ1าหน1าท่ีจาก สกว. มาบรรยายพิเศษ ในรายวิชาภาษาไทยธุรกิจ 
ให1แก*นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นป�ท่ี 2 (2.6-4-19) 
        9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ
การส่ือสารทางธุรกิจ    
          9.1 ด1านวิชาการ มีการจัดอบรมการจัดทําสื่อเพ่ือการนําเสนอ
ผลงานในรายวิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน (2.6-4-20)  
          9.2 ด1านวิชาชีพ มีการจัดอบรมการทําอาหาร ในโครงการ
จัดบริการนักศึกษาและศิษย4เก*า (2.6-4-21)   
        10.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา   
         มีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู1 โดยผู1มีประสบการณ4ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงานหรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วนร*วม
ในกระบวนการเรียนการสอน โดยเป2นอาจารย4พิเศษรายวิชาภูมิ
สารสนเทศ และรายวิชาภูมิศาสตร4การท*องเท่ียวไทย และรายวิชา
ประชากรศึกษา (2.6-4-22)   
        11. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการ
บริหารและพัฒนาประชาคมเมือง 
            11.1 รายวิชานโยบายสาธารณะและการวิเคราะห4นโยบาย
ได1มีจัดการเรียนการสอน โดยได1เชิญ นายสุเมธ หนูเนีย มาบรรยาย
พิเศษ ในหัวข1อนโยบายกับการบริหาร (2.6-4-23)   
            11.2 รายวิชาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ
ผู1บริหาร ได1มีจัดการเรียนการสอน โดยได1เชิญ พ.ต.ท.ดร.สมญัติ  
คําปาละ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข1อหลักธรรมาภิบาลกับการดําเนิน
ชีวิตและการทํางาน (2.6-4-24)   

รายวิชาภาษาไทยธุรกิจ 
2.6-4-220 มคอ.3 และ มคอ.5  
รายวิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน 
2.6-4-21 โครงการจัดบริการนักศึกษา
และศิษย4เก*า 
2.6-4-22 คําสั่งแต*งต้ังเป2นอาจารย4
พิเศษ สาขาวิชาสังคมศึกษา  
2.6-4-23 หนังสือเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษในรายวิชานโยบาย
สาธารณะและการวิเคราะห4นโยบาย 
2.6-4-24 หนังสือเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษในรายวิชาคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณสําหรับ
ผู1บริหาร  
2.6-4-25 หนังสือเชิญวิทยากรมา
บรรยายพิเศษในรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร4 
2.6-4-26 วิทยานิพนธ4ของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            11.3 รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร4 ได1มี
จัดการเรียนการสอน โดยได1เชิญ ดร.สมเกียรติ อัญชนา มาบรรยาย
พิเศษ ในหัวข1อระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร4 (2.6-4-25)  
        12. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชายุทธศาสตร�
และการพัฒนา มีการเป%ดการสอน 1 วิชา คือวิชาวิทยาพนธ4 โดย
กําหนดให1ผู1ทรงคุณวุฒิภายนอกมาเป2นท่ีปรึกษา (2.6-4-26) 
   
        คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 3 หลักสูตร 8 สาขาวิชา คือ 
        คณะวิทยาการจัดการ มีรายวิชาท่ีให1ผู1มีประสบการณ4ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงานหรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วน
ร*วมในกระบวนการเรียน ได1แก*  
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป  
ได1มีรายวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน เชิญ อ.ดร.
สุกฤษฏิ์ ลิมโพธิ์ทอง ซ่ึงเป2นผู1บริหารของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ และโล
จิสติก จํากัด มาเป2นวิทยากรผู1สอน (2.6-4-27) (2.6-4-28) 
        2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีสรุป
โครงการฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ และมีการเชิญผู1มีประสบการณ4
จากหน*วยงานหรือชุมชนภายนอก (2.6-4-29) 
        3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว*าง
ประเทศ เชิญวิทยากรจากภายนอกให1เข1ามามีส*วนร*วมในกระบวน 
การเรียนการสอน คือ รายวิชาการเจรจาต*อรองทางธุรกิจ (2.6-4-30) 
        4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร4
ธุรกิจ มีโครงการพัฒนานักศึกษาท่ีส*งเสริมผลการเรียนรู1ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาค*ายคอมพิวเตอร4เพ่ือพัฒนาผล
การเรียนรู1 5 ด1าน (2.6-4-31) และโครงการเตรียมฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพ (2.6-4-32)   
        5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม
ท*องเท่ียว โดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยาย (2.6-4-33) 
        6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร4 มีผู1มี 
ประสบการณ4จากหน* วยงานภายนอกเข1 ามา มีส* วนร* วมใน
กระบวนการเรียนในรายวิชา การสัมมนานิเทศศาสตร4 (2.6-4-34) 
        7. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีโดยมีการจัดทํา
หนังสือเชิญวิทยากรและแบบตอบรับ และแบบประเมินวิทยากร 
(2.6-4-35) 
        8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป
เชิญวิทยากรจากภายนอกให1เข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียน 
การสอน คือการอบรมการทําโคมล1านนาแก*นักศึกษาของสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
2.6-4-27 หนังสือเชิญวิทยากร/
ประวัติวิทยากร หลักสูตรบริหาร 
ธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
2.6-4-28 สรุปผลโครงการฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพ สาขาวิชา
การตลาด 
2.6-4-29 หนังสือเชิญวิทยากรและ
แบบตอบรับสาขาวิชาการตลาด 
2.6-4-30 มคอ.3 รายวิชาการเจรจา
ต*อรองทางธุรกิจ 
2.6-4-31 โครงการพัฒนานักศึกษา
ท่ีส*งเสริมผลการเรียนรู1ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ค*ายคอมพิวเตอร4เพ่ือพัฒนาผลการ
เรียนรู1 5 ด1าน 
2.6-4-32 โครงการเตรียมฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพ 
2.6-4-33 หนังสือเชิญวิทยากร 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท*องเท่ียว 
2.6-4-34 มคอ.3 รายวิชาการสัมมนา
นิเทศศาสตร4 
2.6-4-35 หนังสือเชิญวิทยากรและ
แบบตอบรับ 
2.6-4-36 สรุปโครงการอบรมการ
ทําโคมล1านนา อนุรักษ4และสืบสาน
ศิลปะพ้ืนบ1านล1านนาบูรณาการสู*
การเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(2.6-3-36) 
 
        คณะวิทยาศาสตร� จํานวน 3 หลักสูตร 6 สาขาวิชา คือ 
         คณะวิทยาศาสตร4ได1มอบหมายให1ทุกหลักสูตรจัดให1 มี
รายวิชาท่ีให1ผู1มีประสบการณ4 ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน*วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียน ได1แก*  
        1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา 
มีรายวิชานิเวศวิทยาของจุลินทรีย4 (2.6-4-37) 
        2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีรายวิชารายวิชาสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.6-4-38)    
        3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ส่ิงแวดล2อม มีรายวิชาฝ`กประสบการณ4วิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร4
สิ่งแวดล1อม (2.6-4-39) 
        4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� มีรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร4 (2.6-4-40) 
        5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มี 
รายวิชาการวิเคราะห4เนื้อหาพีชคณิตระดับโรงเรียน (2.6-4-41) 
        6) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ศึกษา มีรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร4ศึกษา (2.6-4-42)     
  
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
        ทุกหลักสูตรได1มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีมีการ
จัดการเรียนรู1 โดยผู1มีประสบการณ4ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก
หน*วยงานหรือชุมชนภายนอกเข1ามามีส*วนร*วมในกระบวนการเรียน
การสอน จํานวน 5 รายวิชา ได1แก* 

1) รายวิชา 5503801 การเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2.6-4-43) (2.6-4-44) 

2) รายวิชา 5504802 การฝ`กประสบการณ4วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (2.6-4-45) (2.6-4-46)   

4) รายวิชา 5614904 สัมมนางานเทคโนโลยีการผลิต (2.6-4-47) 
(2.6-4-48)   
 5) รายวิชา 5654904 สัมมนาคอมพิวเตอร4อุตสาหกรรม    
(2.6-4-49) (2.6-4-50)   
          6) รายวิชา 5674801 ค*ายฝ`กพัฒนาซอฟต4แวร4 (2.6-4-51) 
(2.6-4-52)             
          7) รายวิชา 5521201 การออกแบบผลิตภัณฑ4เซรามิกส4   
(2.6-4-53) (2.6-4-54)   

 
 
2.6-4-37 มคอ.3 รายวิชานิเวศวิทยา
ของจุลินทรีย4 
2.6-4-38 มคอ.3 รายวิชารายวิชา
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6-4-39 มคอ.3 รายวิชาฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพสาขาวิทยาศาสตร4
สิ่งแวดล1อม 
2.6-4-40 มคอ.3 รายวิชาสัมมนา
คอมพิวเตอร4  
2.6-4-41 มคอ.3 รายวิชาการวิเคราะห4
เนื้อหาพีชคณิตระดับโรงเรียน 
2.6-4-42 มคอ.3 รายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร4ศึกษา 
 
 
 
 
 
2.6-4-43 มคอ.3 รายวิชา 5503801 
การเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.6-4-44 มคอ.5 รายวิชา 5503801 
การเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2.6-4-45 มคอ.3 รายวิชา 5504802 
การฝ`กประสบการณ4วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.6-4-46 มคอ.5 รายวิชา 5504802 
การฝ`กประสบการณ4วิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.6-4-47 มคอ.3 รายวิชา  5614904 
สัมมนางานเทคโนโลยีการผลิต 
2.6-4-48 มคอ.5 รายวิชา  5614904 
สัมมนางานเทคโนโลยีการผลิต 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          8) รายวิชา 5523207 การออกแบบผลิตภัณฑ4ร*วมสมัย    
(2.6-4-55) (2.6-4-56)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรได1มอบหมายให1ทุกหลักสูตรมี 
การจัดการเรียนการสอนท่ีให1ผู1เรียนมีความรู1 ความชํานาญและมี
ทักษะท่ีสามารถนําไปใช1ในการปฏิบัติงานได1จริง (2.6-4-57) (2.6-4-58) 
(2.6-4-59) เช*น  

- เชิญวิทยากรภายนอกท่ีเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให1ความรู1
และความเข1าใจแก*นักศึกษาในรายวิชาต*าง ๆ (2.6-4-60) 

- การจัดพานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี  (2.6-4-61)       
(2.6-4-62) 

2.6-4-49 มคอ.3 รายวิชา  5654904 
สัมมนาคอมพิวเตอร4อุตสาหกรรม 
2.6-4-50 มคอ.5 รายวิชา  5654904 
สัมมนาคอมพิวเตอร4อุตสาหกรรม 
2.6-4-51 มคอ.3 รายวิชา  5674801  
ค*ายฝ`กพัฒนาซอฟต4แวร4 
2.6-4-52 มคอ.5 รายวิชา  5674801 
ค*ายฝ`กพัฒนาซอฟต4แวร4 
2.6-4-53 มคอ.3 รายวิชา 5521201 
การออกแบบผลิตภัณฑ4เซรามิกส4 
2.6-4-54 มคอ.5 รายวิชา 5521201 
การออกแบบผลิตภัณฑ4เซรามิกส4 
2.6-4-55 มคอ.3 รายวิชา 5523207 
การออกแบบผลิตภัณฑ4ร*วมสมัย 
2.6-4-56 มคอ. 5 รายวิชา 5523207 
การออกแบบผลิตภัณฑ4ร*วมสมัย 
 
2.6-4-57 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ปฐพีวิทยาของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
2.6-4-58 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) การแปรรูปอาหาร 2 
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร 
2.6-4-59 เอกสารรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ4
อาหารของสาขาวิชาวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีการอาหาร 
2.6-4-60 หนังสือเชิญวิทยากรและ
เอกสารตอบรับการเป2นวิทยากรของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 
2.6-4-61 รายงานสรุปผลกิจกรรมจัด
พานักศึกษาดูงานในรายวิชาต*าง  ๆ
วันท่ี 29–31 สิงหาคม 2554 ของ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.6-4-62 รายงานผลโครงการ/
กิจกรรมจัดพานักศึกษาดูงานใน
รายวิชาแปรรูปอาหาร 2 ของ
ส า ข า วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร4 แ ล ะ
เทคโนโลยีการอาหาร ในวันท่ี 28 
มกราคม – 20 สิงหาคม 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู1เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางส*งเสริมให1คณาจารย4มีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
อย*างต*อเนื่อง โดยการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือ มีการนําการจัดการ
ความรู1มาปรับปรุงรายวิชา ดังนี้  
 
        คณะครุศาสตร� จํานวน 1 หลักสูตร 4 สาขาวิชา คือ ใน  
ป�การศึกษา 2554 คณะครุศาสตร4มีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจาก
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนดังนี้ 
        1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการนําวิธีการจัดกิจกรรม
คู*สัญญาท่ีได1จากงานวิจัยเรื่องวิธีการจัดกิจกรรมคู*สัญญาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู1ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย (2.6-5-1) ไปพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
เรียนรู1 (2.6-5-2) 
        2. สาขาวิชาภาษาไทย มีการนํางานวิจัยเรื่อง “การศึกษา
วิ เคราะห4สถานภาพงานวิจั ยวรรณคดีมรดกของไทย จาก
วิทยานิพนธ4ระดับปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เพ่ือสร1าง
องค4ความรู1วิชาการสาขาวิชาภาษาไทย” (2.6-5-3) มาพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา วรรณคดีเอกของไทย (2.6-5-4) 
        3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการนํางานวิจัยเรื่องวัดพม*า/ไท
ใหญ* ในจังหวัดลําปางและการท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (2.6-5-5) มา
พัฒนาการเรียนกรสอนในรายวิชาวัฒนธรรมไทยศึกษา (2.6-5-6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.6-5-1 งานวิจัยเรื่องวิธีการจัดกิจกรรม
คู*สัญญาเพ่ือพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู1 ของนั กศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
2.6-5-2 มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
เรียนรู1 
2.6-5-3 งานวิจัยเรื่องการศึกษา
วิเคราะห4สถานภาพงานวิจัยวรรณคดี
มรดกของไทย จากวิทยานิพนธ4ระดับ
ปริญญามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
เพ่ือสร1างองค4ความรู1วิชากรสาขาวิชา
ภาษาไทย 
2.6-5-4 มคอ. 3 รายวิชาวรรณคดีเอก
ของไทย 
2.6-5-5 งานวิจัยเรื่อง วัดพม*า/ไทใหญ*
ในจังหวัดลําปางและการท*องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร� สาขาวิชาได1มีรายวิชาการผลิตสื่อ
ระบบดิจิทัล (2.6-5-7) ท่ีพัฒนาจากการวิจัย เรื่องการพัฒนาการ
สอนการผลิตสื่อระบบดิจิตอลในรูปแบบมิวสิควิดีโอเพ่ือการพัฒนา
ความคิดสร1างสรรค4ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (2.6-5-8) 
 
 
 
 
 

        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 2 หลักสูตร 6 
สาขาวิชา คือ 
        คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มีหลักสูตรท่ีมีการจัดการ
เรียนรู1 ท่ีพัฒนาจากการวิจัย เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียน    
การสอน ดังนี้ 
        1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบประยุกต�
ศิลปG มีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการวิจัย โดยมีอาจารย4ใน
สาขาวิชาได1ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการการสอนจํานวน 4 วิชา 
ดังต*อไปนี้ 
         1.1) รายงานวิจัยเรื่อง การแก1ไขปOญหาการเรียนโดยการ
สังเกตพัฒนาการของการจัดสัมมนาออกแบบประยุกต4ศิลปzตาม
คําแนะนําของอาจารย4ประจํารายวิชา โดยรศ.ชุติมา เวทการ และ
อาจารย4ชลาพันธ4 อุปกิจ (2.6-5-8) วิชาสัมมนาออกแบบประยุกต4
ศิลปz   
         1.2) รายงานวิจัยเรื่องการแก1ไขปOญหาการเขียนรายงาน
ศิลปะนิพนธ4 ด1 ว ยการ ใช1 ไฟล4 เ อกสารต1นแบบ (Document 
Template) โดย รศ.ชุติมา เวทการ ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย4 
ผศ.ศิริกร อ่ินคํา และอาจารย4ชลาพันธ4 อุปกิจ (2.6-5-9) วิชาโครงการ
พิเศษออกแบบนิเทศศิลปz  
         1.3) รายงานวิจัยเรื่องเจตคติท่ีมีต*อวินัยในตนเองด1านวินัย
ในห1องเรียนความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดย ผศ.ศิริกร อ่ินคํา (2.6-5-10) วิชาวาดเส1นสร1างสรรค4  
         1.4) รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมในการคิด
สร1างสรรค4ผลงานของนักศึกษาท่ีมีชิ้นงานในระดับดีมาก ในรายวิชา
การออกแบบ 3 มิติ โดยผศ.ศิริกร อ่ินคํา (2.6-5-11) วิชาออกแบบ 
3 มิติ  
 
 

2.6-5-6 มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรม
ไทยศึกษา 
2.6-5-7 มคอ.3 รายวิชาการผลิตสื่อ
ระบบดิจิทัลงานวิจัยเรื่องการพัฒนา 
การสอนการผลิตสื่อระบบดิจิตอลใน
รูปแบบมิวสิค วิดีโอเพ่ือการพัฒนา
ความคิดสร1 างสรรค4ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
 
2.6-5-8 รายงานวิจัยเรื่องการแก1ไข
ปOญหาการ เรี ยนโดยการสั ง เกต
พัฒนากา ร ขอ งก าร จั ด สั ม มน า
อ อ ก แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต4 ศิ ล ปz ต า ม
คํ าแนะนํ าของอาจารย4 ป ระจํ า
รายวิชา   
2.6-5-9 รายงานวิจัยเรื่องการแก1ไข
ปOญหาการเขียนรายงานศิลปะนิพนธ4
ด1 วยการใช1 ไฟล4 เอกสารต1นแบบ 
(Document Template)   
2.6-5-10 รายงานวิจัยเรื่องเจตคติท่ี
มีต* อ วิ นั ย ในตน เองด1 านวิ นั ย ใน
ห1อง เ รี ยนความขยันอดทนทาง    
การเรียนและแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
2.6-5-11 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษา
พฤติกรรมในการคิดสร1 างสรรค4
ผลงานของนักศึกษาท่ีมีชิ้นงานใน
ระดับดีมาก 
2.6-5-12 งานวิจัยเรื่อง “ผลการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะด1านการฟOงภาษา 
จีนด1วยแบบฝ`กในรายวิชาภาษาจีน
ระดับต1น 2 ของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาจีน ชั้นป�ท่ี 1”  
2.6-5-13 เอกสารประกอบการเรียน
การสอน รายวิชา 1571102 ภาษาจีน 
2 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีการนํา
องค4ความรู1จากงานวิจัยเรื่อง “ผลการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะด1าน 
การฟOงภาษาจีนด1วยแบบฝ`กในรายวิชาภาษาจีนระดับต1น 2 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นป�ท่ี 1” (2.6-5-12) มาพัฒนาจัดการเรียน
การสอนรายวิชา 1571102 ภาษาจีน 2 โดยนํามาปรับปรุงจัดทํา
เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 1571102 ภาษาจีน 2 
โดยเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ได1ปรับปรุงและนํามาใช1ตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ (2.6-5-13)  
        3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
จํานวน 2 เรื่อง 
            3.1 รายงานวิจัย เรื่อง รายงานการวิจัยนักอ*านเครือข*าย
พ่ีป�สองน1องป�หนึ่ง สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) เพ่ือพัฒนาการจัด 
การเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการอ*าน โดยอาจารย4ตุลาภรณ4  
แสนปรน (2.6-5-14)    
           3.2 รายงานวิจัย เรื่องการปริวรรตเอกสารโบราณล1านนา
เพ่ือการศึกษาเรียนรู1รายวิชาวรรณกรรมไทยท1องถ่ิน โดยอาจารย4
ตุลาภรณ4 แสนปรน (2.6-5-15)  
       4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและ          
การส่ือสารทางธุรกิจ จํานวน 3 เรื่อง 
            4.1 วิชาระบบประโยคภาษาไทย : รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาประโยคและระบบประโยคภาษาไทย
โดยใช1 Mind Map โดย อาจารย4นิตยา มูลป%นใจ (2.6-5-16) 
            4.2 วิชาภาษาไทย : รายงานวิจัยการหนุนเสริมการเรียนรู1
ของนักศึกษาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ภาษาไทยธุรกิจ โดยอาจารย4ภานุวัฒน4 สกุลสืบ (2.6-5-17) 
            4.3 วิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน : รายงานวิจัยการพัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอผลงานของนักศึกษาด1วยการเรียนแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาศิลปะการนําเสนอ
ผลงาน โดยอาจารย4สุประวีณ4 แสงอรุณเฉลิมสุข (2.6-5-18) 
        5. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
จํานวน 3 เรื่อง 
            5.1 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาค1นคว1าด1วยตนเองเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพด1านการเรียนของศึกษา โดย อาจารย4อํานาจ สงวนกลาง 
(2.6-5-19) วิชาจริยศาสตร4 
 
 
 

2.6-5-14 รายงานวิจัยเรื่องรายงาน
การวิจัยนักอ*านเครือข*ายพ่ีป�สอง
น1องป�หนึ่ ง  สาขาวิชาภาษาไทย 
(ศศ.บ.) เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาพัฒนาการอ*าน 
2.6-5-15 รายงานวิจัยเรื่องการ
ปริวรรตเอกสารโบราณล1านนาเพ่ือ
การศึกษาเรียนรู1รายวิชาวรรณกรรม
ไทยท1องถ่ิน 
2.6-5-16 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนวิชาประโยค
และระบบประโยคภาษาไทยโดยใช1 
Mind Map 
2.6-5-17 รายงานวิจัยการหนุน
เสริมการเรียนรู1ของนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาไทยธุรกิจ 
2.6-5-18 รายงานวิจัยการพัฒนา
ความสามารถในการนําเสนอผลงาน
ของนักศึกษาด1วยการเรียนแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาศิลปะการนําเสนอผลงาน 
2.6-5-19 รายงานวิจัยเรื่องการศึกษา
ค1 น ค ว1 า ด1 ว ย ตน เ อ ง เ พ่ื อ พัฒนา
ศักยภาพด1านการเรียนของศึกษา 
2.6-5-20 รายงานวิจัยเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนด1วยวิธีสืบเสาะ
ความรู1 เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียน 
2.6-5-21 รายงานวิจัยเรื่องการจัด
กิจกรรมการเรียนรู1แบบบูรณาการ
แหล*งวิทยาการในชุมชน 
2.6-5-22 รายงานวิจัยเรื่องการประยุกต4 
ใช1ความรู1 ทักษะและเทคนิคต*างๆ 
ของนักศึกษาจากการบรรยายหน1า
ชั้นเรียนสู*ห1องปฏิบัติการทางสังคม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            5.2 รายงานวิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนด1วยวิธี
สืบเสาะความรู1เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยอาจารย4วิเชิด 
ทวีกุล (2.6-5-20) วิชาประวัติศาสตร4ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
และการเมืองในสังคมไทย 
            5.3 รายงานวิจัยเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรู1แบบ
บูรณาการแหล*งวิทยาการในชุมชน โดย อาจารย4รัชฎาภร ทองแปcน 
(2.6-5-21) วิชาภูมิศาสตร4การท*องเท่ียวไทย  
      6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
จํานวน 3 เรื่อง 
            6.1 รายงานวิจัยเรื่องการประยุกต4ใช1ความรู1 ทักษะและ
เทคนิคต*าง ๆ ของนักศึกษาจากการบรรยายหน1าชั้นเรียนสู*ห1อง 
ปฏิบัติการทางสังคม โดยอาจารย4ป%ยรัตน4 วงศ4จุมมะลิ (2.6-5-22)   
            6.2 รายงานวิจัย เรื่องปOญหาและเหตุผลในการย1ายกลุ*ม
การทํางานร*วมกันของนักศึกษาในรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย
เบ้ืองต1นทางสังคมศาสตร4 และรายวิชาสถิติเพ่ือการวิจัยทาง
สังคมศาสตร4 โดยอาจารย4วิไลลักษณ4 พรมเสน (2.6-5-23)  
            6.3 วิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน : รายงานวิจัย 
เรื่องการแก1ไขปOญหาพฤติกรรมนักศึกษาใช1เครื่องมือสื่อสารใน
ระหว*างเรียนโดยวิธีการสรุปเนื้อหาในทุกชั่วโมงเรียนในรายวิชา
ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน ชั้นป�ท่ี 1 กลุ*ม โดย อาจารย4ก่ิงแก1ว 
ทิศตึง (2.6-5-24) 
 
        คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 4 หลักสูตร 7 สาขาวิชา คือ 
         คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการวิจัย 
หรือจากกระบวนการจัดการความรู1เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
ดังนี้  
        1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่ัวไป ได1มีรายวิชากลยุทธ4การจัดการเพ่ือความสําเร็จขององค4กร ซ่ึง
นําการจัดการองค4ความรู1 (KM) ของคณะฯ โดย รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน อ.ดร.ชัยยุทธ เลิศพาชิน อ.ดร.ธนกร น1อยทองเล็ก เป2น
ผู1จัดทําโดยใช1เทคนิค LDPC และเทคนิค LDPC: R&D มาบูรณาการ
กับการเรียนการสอน (2.6-5-25) 
        2. สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปได1มีการจัดทําโครงการวิจัยเรื่อง
“การอนุรักษ4การประดิษฐ4โคมล1านนา ของกลุ*มอนุรักษ4โคมล1านนา 
บ1านวังหม1อ อ.เมือง จ.ลําปาง”(2.6-5-26) แล1วนําผลท่ีได1มาบูรณา
กับการเรียนการสอนในวิชาการบริหารการผลิตและการดําเนินงาน 
(2.6.5-27) 

2.6-5-23 รายงานวิจัยเรื่องปOญหา
และเหตุผลในการย1ายกลุ*มการทํางาน
ร*วมกันของนักศึกษาในรายวิชา
ระเบียบวิธีการวิจัยเ บ้ืองต1นทาง
สังคมศาสตร4 และรายวิชาสถิติเพ่ือ
การวิจัยทางสังคมศาสตร4 
2.6-5-24 รายงานวิจัยเรื่องการแก1ไข
ปOญหาพฤติกรรมนักศึกษาใช1เครื่องมือ
สื่อสารในระหว*างเรียนโดยวิธีการ
สรุปเนื้อหาในทุกชั่ว โมงเรียนใน
รายวิชาทฤษฎีและหลักการพัฒนา
ชุมชน ชั้นป�ท่ี 1 กลุ*ม 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6-5-25 เอกสารการจัดการความรู1 
(KM) ของคณะ  
2.6-5-26 สรุปโครงการวิจัยเรื่อง 
“การอนุ รั กษ4 การประ ดิษฐ4 โ คม
ล1านนา ของกลุ*มอนุรักษ4โคมล1านนา 
บ1านวังหม1อ อ.เมือง จ.ลําปาง” 
2.6-5-27 มคอ.3 บริหารการผลิต
และการดําเนินงาน 
2.6-5-28 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการมี
ส*วนร*วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
2.6-5-29 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องเทคนิค
การจัดการเรียนการสอนท่ี เน1น
ผู1เรียนเป2นสําคัญรายวิชาเทคนิคการ
นําเสนอเพ่ือชนะใจกลุ*มเปcาหมาย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        3. สาขาวิชาการตลาดมีรายวิชาท่ีจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจาก
การวิจัย ได1แก*การวิจัยเรื่องการมีส*วนร*วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด (2.6-5-28) รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีเน1นผู1เรียนเป2นสําคัญ
รายวิชาเทคนิคการนําเสนอเพ่ือชนะใจกลุ*มเปcาหมาย (2.6-5-29)  
        4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจมีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนรู1
จากกระบวนการจัดการความรู1 (KM) เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
คือวิชาการศึกษาเอกเทศทางคอมพิวเตอร4ธุรกิจ รายงานการจัดการ
ความรู1 (KM) เก่ียวกับการเรียนการสอน (2.6-5-30) งานวิจัยในชั้น
เรียนเรื่องการประเมินผลงาน โดยใช1เกณฑ4การให1คะแนน (Scoring 
Rubrics) ชนิด Analytic Rubics วิชาซอฟแวร4ประยุกต4เพ่ือการพัฒนา
ระบบงานทางธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (2.6-5-31)   
        5. สาขาวิชานิเทศศาสตร4ได1จัดทํางานวิจัยในชั้นเรียน และ
นํามาใช1ในการพัฒนาการเรียนการสอน (2.6-5-32) 
        6. สาขาวิชาการบัญชี มีการจัดทํารายงานวิจัยในชั้นเรียน ใน
รายวิชาการเตรียมฝ`กประสบการณ4วิชาชีพการบัญชี ของนักศึกษา 
ชั้นป�ท่ี 3 (รหัส 52) (รหัส53) เทียบโอน สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 
2/2554 (2.6-5-33) 
        7. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว*างประเทศได1มีการจัดทํา
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ
ในการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ชั้นป�ท่ี 2 ท่ี
ได1รับการสอนโดยใช1สื่อช*วยสอน ในวิชาการจัดการธุรกิจระหว*าง
ประเทศ” (2.6-5-34) แล1วนําผลท่ีได1มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ในวิชาการจัดการความรู1 (2.6-5-35) 
 
 
 
 
 
        คณะวิทยาศาสตร� จํานวน 2 หลักสูตร  5 สาขาวิชา คือ 
        คณะวิทยาศาสตร4ได1กําหนดให1คณาจารย4 ต1องมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนและวิธีสอนอย*างต*อเนื่อง โดยการนําผล
จากงานวิจัยในชั้นเรียนหรือกิจกรรมการจัดการความรู1มาปรับปรุง
รายวิชา ได1แก*  
 
 

สาขาวิชาได1มีรายวิชาการจัดการ
เรียนรู1ท่ีพัฒนาจากและรายงาน 
2.6-5-30 รายงานการจัดการความรู1 
(KM) เก่ียวกับการเรียนการสอน
สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ 
2.6-5-31 งานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง
การประเมินผลงาน โดยใช1เกณฑ4 
การให1คะแนน (Scoring Rubrics) ชนิด 
Analytic Rubics วิชาซอฟzแวร4
ประยุกต4เพ่ือการพัฒนาระบบงาน
ทางธุรกิจสาขาวิชาคอมพิวเตอร4
ธุ ร กิ จ  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
2.6-5-32 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
สาขาวิชานิเทศศาสตร4 
2.6-5-33 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
ในรายวิชาการเตรียมฝ`กประสบการณ4
วิชาชีพการบัญชี ของนักศึกษาชั้นป�
ท่ี 3 (รหัส 52) (รหัส 53) เทียบโอน 
สาขาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 2/2554 
2.6-5-34 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรี ยนของนัก ศึกษา
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ชั้นป�ท่ี 2 
ท่ีได1รับการสอนโดยใช1สื่อช*วยสอน 
ในวิชาการจัดการธุร กิจระหว*าง
ประเทศ 
2.6-5-35 มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
ความรู1 
 
2.6-5-36 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการพิสูจน4
ทางคณิตศาสตร4 โดยใช1แบบฝ`กทักษะ 
สําหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 วิชาเอก
วิชาคณิตศาสตร4 
2.6-5-37 มคอ.3 รายวิชาหลักการ
คณิตศาสตร4 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        (1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร� มี
งานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพิสูจน4
ทางคณิตศาสตร4 โดยใช1แบบฝ`กทักษะ สําหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 
วิชาเอกวิชาคณิตศาสตร4”ดําเนินการวิจัยโดย รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ4 
ได1นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการ
คณิตศาสตร4 (2.6-5-36) (2.6-5-37)  
        (2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ศึ กษา  มี งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  “การใช1 ชุ ด กิจกรรมเรื่ อ งการ เ กิด
ปรากฏการณ4ทางดาราศาสตร4  เสริมสร1างการเรียนรู1สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร4ศึกษา (วิทยาศาสตร4ท่ัวไป) ชั้นป�ท่ี 2” 
(2.6-5-38) ดําเนินการวิจัยโดย อ.ดลฤดี สุขใจ ได1นํามาพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร4โลกและอวกาศ (2.6-5-39) 
        (3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีงานวิจัยเรื่อง “พัฒนาการเรียนการสอนด1วย E-
learning ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นป�ท่ี 3 วิชา
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ” (2.6-5-40) ดําเนินการวิจัย 
โดย อ.ชนันกาญจน4 สุวรรณเรือง ได1นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชา บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ (2.6-5-41)  
        (4) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร�
ส่ิงแวดล2อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร4สิ่งแวดล1อมได1จัดประชุมการ
องค4ความรู1 เรื่องการจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ของสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร4 (2.6-5-42) แล1วนําผลการจัด
องค4ความรู1นั้นมาพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชา เตรียมฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพและการฝ`กประสบการณ4วิชาชีพสาขาวิชา
วิทยาศาสตร4สิ่งแวดล1อม (2.6-5-43) 
        (5) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร� มีงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการทํางานแบบมี
ส*วนร*วมโดยกระบวนการบูรณาการความรู1เชิงโครงการ” (2.6-5-44) 
ดําเนินการวิจัย โดย อ.ชัยวุฒิ โกเมศ ได1นํามาพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนในรายวิชาการออกแบบและเขียนโปรแกรมเว็บเพจ (2.6-5-45) 
 

           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลักสูตร 4 สาขาวิชา คือ 
ทุกหลักสูตรได1มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาท่ีมีการจัดการ
เรียนรู1 ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู1
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน เช*น 
 
 

2.6-5-38 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการใช1
ชุดกิจกรรมเรื่องการเกิดปรากฏการณ4
ทางดาราศาสตร4 เสริมสร1างการเรียนรู1
สําหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร4
ศึกษา (วิทยาศาสตร4ท่ัวไป) ชั้นป�ท่ี 2 
2.6-5-39 มคอ.3 รายวิชาวิทยาศาสตร4
โลกและอวกาศ 
2.6-5-40 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องพัฒนา 
การเรียนการสอนด1วย E-learning 
ของนั ก ศึกษาสาขา เทคโน โ ลยี
สารสนเทศชั้นป�ท่ี 3 วิชาบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6-5-41 มคอ.3 รายวิชาบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.6-5-42 กระบวนการจัดการความรู1 
เรื่องการจัดสหกิจศึกษาในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิตของสาขาวิชาใน
คณะวิทยาศาสตร4 
2.6-5-43 มคอ.3 รายวิชาเตรียมฝ`ก
ประสบการณ4วิชาชีพและการฝ`ก
ประสบการณ4 วิ ชาชีพสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร4สิ่งแวดล1อม 
2.6-5-44 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนา
ทักษะการทํางานแบบมีส*วนร*วมโดย
กระบวนการบูรณาการความรู1เชิง
โครงการ 
2.6-5-45 มคอ.3 รายวิชาการออกแบบ
และเขียนโปรแกรมเว็บเพจ   
 
 
 
2.6-5-46 มคอ.3 รายวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส4 2 ท่ีนําผลจากการวิจัย 
2.6-5-47 มคอ.5 รายวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส4 2 ท่ีนําผลจากการวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได1นํารายวิชา 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส4 2 (2.6-5-46) (2.6-5-47) ท่ีนําผลจากการวิจัย
เรื่องการสร1างเครื่องส*ง FM ควบคุมด1วยไมโครคอนโทรลเลอร4 มาใช1
ในการออกแบบวงจรกรองความถ่ีด1วยโปรแกรม (2.6-5-48) 
รายวิชาท่ีมีการนําผลของการจัด KM ด1านการวิจัยการเรียนการสอน
ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรมท่ี http://www.itech.lpru. 
ac.th/km/ (2.6-5-49)  

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาได1จัดให1มีการทบทวนการสอน
โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนให1เป2นไปตามสภาพปOจจุบัน และ
เพ่ือส*งเสริมให1นักศึกษาได1ศึกษาหาความรู1ใหม*ๆ เพ่ิมเติม โดยนํา
ผลการวิจัยในชั้นเรียนมาประยุกต4ใช1ในการจัดการเรียนการสอน 
แสดงได1จากตัวอย*าง รายวิชา 5562704 การสํารวจและการประมาณ
ราคา ป�การศึกษา 1/2554 (2.6-5-50) (2.6-5-51) ท่ีได1ปรับวิธีการเรียน
การสอน และจัดทําเป2นวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสอนโดยการฝ`กและ
ปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช1กล1องระดับแบบอัตโนมัติ (2.6-5-52) ถึง
ผลการใช1รูปแบบการสอนและนํามาใช1เป2นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย4สําหรับรายวิชาอ่ืนๆ ได1แก* รายวิชา 5562103  
การบริหารงานก*อสร1าง 

3. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส� มีรายวิชาท่ีมีการจัดการ
เรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการงานวิจัยเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาวัสดุเซรามิกส4 (2.6-5-53) (2.6-5-54)โดยการมีส*วนร*วมใน
การสร1างประสบการณ4ตรง ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส4 
โดยผู1รับผิดชอบรายวิชาได1นําผลการวิจัยในด1านกิจกรรมการทดลอง
เพ่ิมลงในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาวัสดุเซรามิกส4 (2.6-5-55) 

4. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� ได1จัดให1มีการทบทวน
การสอนโดยมีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนท่ีสอดคล1องกับงานวิจัยท่ี
ผู1สอนได1พัฒนาเพ่ือส*งเสริมให1นักศึกษาได1ศึกษาหาความรู1ใหม*ๆ 
เพ่ิมเติมจากงานวิจัยท่ีผู1สอนได1ทํา ดังแสดงได1จากตัวอย*าง การท่ี
ผู1สอนได1นําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 5674601 การจัดการโครงการซอฟต4แวร4 
เรื่องการคํานวณ PERT และ CPM”ท่ีได1จัดทําข้ึนในป�การศึกษา 
2553 (2.6-5-56) มาประยุกต4ใช1ในการเรียนการสอนในรายวิชา 
5674601 การจัดการโครงการซอฟต4แวร4 ในป�การศึกษา 2554 
(2.6-5-57)  (2.6-5-58) และนําผลท่ีได1มาสรุปในท1ายภาคเรียน  
 
 
 

2.6-5-48 วิจัยเรื่องการสร1างเครื่องส*ง 
FM ควบคุมด1วยไมโครคอนโทรลเลอร4 
มาใช1ในการออกแบบวงจรกรอง
ความถ่ีด1วยโปรแกรม  
2.6-5-49 เว็บไซต4 KM คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
2.6-5-50 มคอ.3 รายวิชา5562704 
การสํารวจและการประมาณราคา  
ป�การศึกษา 1/2554 
2.6-5-51 มคอ.5 รายวิชา5562704 
การสํารวจและการประมาณราคา  
ป�การศึกษา 1/2554 
2.6-5-52 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสอน
โดยการฝ`กและปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมทักษะ
การใช1กล1องระดับแบบอัตโนมัติ 
2.6-5-53 มคอ.3 รายวิชาวัสดุเซรามิกส4 
2.6-5-54 มคอ.5 รายวิชาวัสดุเซรามิกส4 
2.6-5-55 วิจัยในด1านกิจกรรมการทดลอง
เพ่ิมลงในกิจกรรมการเรียนการสอน
ของรายวิชาวัสดุเซรามิกส4 
2.6-5-56 การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง 
“การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับการเรียน
การสอนรายวิชา 5674601 การจัดการ
โครงการซอฟต4แวร4 เรื่องการคํานวณ 
PERT และ CPM” 
2.6-5-57 มคอ.3 รายวิชา 5674601 
การจัดการโครงการซอฟต4แวร4 
2.6-5-58 มคอ.3 รายวิชา 5674601 
การจัดการโครงการซอฟต4แวร4 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรได1มอบหมายให1คณาจารย4ใน
สาขาวิชามีการจัดการเรียนรู1ท่ีพัฒนาจากการวิจัย โดยมีการจัดทํา
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (2.6-5-59) (2.6-5-60) (2.6-5-61) (2.6-5-62) 
(2.6-5-63) (2.6-5-64) (2.6-5-65) (2.6-5-66) เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของรายวิชานั้น ๆ ในภาคเรียนถัดไป อีกท้ังคณะฯ มีการจัด 
ทําเวทีเครือข*ายวิจัยในชั้นเรียนด1านวิทยาศาสตร4 (2.6-5-67) เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู1ประสบการณ4การจัดการเรียนการสอนระหว*าง
คณาจารย4 ภายในคณะและสถาบันการศึกษาต*าง ๆ เพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

2.6-5-59 รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่องการพัฒนาทักษะการวางแผน 
การทดลองแบบ CRD โดยเทคนิค
ปฏิบัติภาคสนาม 
2.6-5-60 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาวิชาการประกันคุณภาพ
อาหารระดับอุตสาหกรรมโดยใช1
แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
2.6-5-61 รายงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนเรื่อง ประสิทธิภาพ
การเรียนรู1การใช1โปรแกรมสําเร็จรู
ทางสถิ ติของนักศึกษาท่ี เรี ยนใน
รายวิชาการวางแผนการทดลองและ
สถิติท่ีเก่ียวข1องกับการเกษตร ภาค
เรียนท่ี 1/2554 
2.6-5-62 รายงานวิจัยเพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอน เรื่องการทดสอบ
ระ ดับสารละลายธา ตุ อาหาร ท่ี
เหมาะสมสําหรับผักเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
ความเข1 าใจด1 านการทําวิจั ยของ
นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 รายวิชาการผลิต
ผัก ป�การศึกษา 2/2554 
2.6-5-63 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่องพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหารท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 
หลักการวิ เคราะห4อาหารในภาค   
การเรียนท่ี 2/2554 
2.6-5-64 วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษาท่ีมี
ความรู1 พ้ืนฐานทาง ด1านวิศวกรรม
อาหารท่ีแตกต*างกัน ภาคเรียนท่ี 
2/2554 
 
 



 93 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.6-5-65 รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่ องการปรับปรุงพฤติกรรมการ
แสดงออกหน1าชั้นเรียนในรายวิชา
สัมมนาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหารภาคเรียนท่ี 2/2554 
2.6-5-66 วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง
การศึกษารูปแบบการเรียนด1วยวิธี 
Learning by Doing ภาคเรียนท่ี 
1/2554 
2.6-5-67 โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เครือข*ายการวิจัยในชั้นเรียนด1าน
วิทยาศาสตร4 วันท่ี 30 กันยายน 2554 
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู1เรียนท่ีมีต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู1ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต*ละรายวิชาต1อง   
ไม*ต่ํากว*า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  มหาวิทยาลัยได1มีนโยบายให1แต*ละคณะ ได1มีการประเมินความ
คิดเห็นของผู1เรียนต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย4
ในทุกรายวิชา และมีการประเมินความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุน 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกภาคเรียน (2.6-6-1)  
 

2.6-6-1 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต*อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู1 ป�การศึกษา 
2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ4การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู1ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1มีนโยบายให1 คณาจารย4ได1นําผลการประเมิน
ความคิดเห็นของผู1เรียนต*อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู1 ในรายวิชาท่ีสอนมาทําการวิเคราะห4ด1านข1อมูล
ท่ีได1พิจารณาปOญหาและอุปสรรคท่ีเกิดนํามาเป2นแนวทางการปรับปรุง
การการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยมีการระบุไว1ในเอกสาร  
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (2.6-7-1)  

2.6-7-1 เอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)   
 
 
 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
 7  ข1อ มีการดําเนินการได1  7  ข1อ    ���� 5  คะแนน 
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 ตัวบ�งช้ีท่ี 2.7             :  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป*   :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตามความต1องการของผู1ใช1บัณฑิตอย*างน1อย
สําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
 2. มีการนําผลจากข1อ 1 มาใช1ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส*งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตาม
ความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต 
 3. มีการส*งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด1านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ี
เอ้ือต*อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 
 4. มีระบบและกลไกการส*งเสริมให1นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว*างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 5. มีกิจกรรมเสริมสร1างคุณธรรมจริยธรรมให1แก*นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยสถาบัน 
 
เกณฑ�การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข1อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข1อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 1 มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตามความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต
อย*างน1อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1กําหนดให1ทุกหลักสูตรท่ีครบรอบปรับปรุง 
(2.7-1-1) ได1ทําการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตาม
ความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต (2.7-1-2) เพ่ือนําไปเป2นข1อมูล
ประกอบการจัดทําหลักสูตร ซ่ึงในรอบป�การศึกษา 2554 ได1มี
หลักสูตรท่ีได1ดําเนินการปรับปรุง ท้ังสิ้น 6 หลักสูตร 

2.7-1-1 แนวปฏิบัติในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
2.7-1-2 ผลการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิต/เอกสารข้ันตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร  
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 2 มีการนําผลจากข1อ 1 มาใช1ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส*งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตาม
ความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได1 กําหนดให1 ทุกหลักสูตรท่ีได1 ดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร (2.7-2-1) ได1นําผลการสํารวจคุณลักษณะของ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตามความต1องการของผู1ใช1บัณฑิต (2.7-2-2) มา
ใช1เป2นข1อมูลประกอบการจัดทําหลักสูตร ซ่ึงในรอบป�การศึกษา 
2554 ได1มีหลักสูตรท่ีได1ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเรียบร1อย และ
สภามหาวิทยาลัยได1อนุมัติให1ใช1หลักสูตรใหม* ในป�การศึกษา 2555
จํานวน ท้ังสิ้น 6 หลักสูตร (2.7-2-3)      
 

2.7-2-1 แนวปฏิบัติในการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 
2.7-2-2 ผลการสํารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิต/เอกสาร ข้ันตอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
2.7-2-3 รายงานสรุปการดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรประจําป�การศึกษา 
2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 3 มีการส*งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด1านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต*อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          มหาวิทยาลัยได1กําหนดนโยบาย ท่ีสนับสนุนการทรัพยากร
ด1านต*างๆ ท่ีเอ้ือต*อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต ดังนี้ 
 
        ด2านบุคลากร 
        - ได1แต*งต้ังอาจารย4ท่ีปรึกษา (2.7-3-1) และคณะกรรมการ
ส*งเสริมกิจการนักศึกษา (2.7-3-2) ท่ีมีหน1าท่ีผู1รับผิดชอบการดําเนินการ
เพ่ือส*งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต  
 
        ด2านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        - มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือต*อนักศึกษา โดยการบริการ
อินเตอร4เน็ตไร1สาย (WIFI) ติดต้ังท่ีบริเวณต*างๆ พร1อมห1องคอมพิวเตอร4 
สําหรับเรียนรู1ด1วยตนเอง อีกท้ังยังมีเว็บไซต4ของคณะฯ ท่ีเป2น
สื่อกลางเพ่ือให1ความรู1 และข1อมูลท่ีเป2นประโยชน4ต*อนักศึกษา (2.7-3-3) 
(2.7-3-4) 
 
        ด2านงบประมาณ 
        - จัดให1มีงบประมาณและโครงการต*างๆ ท่ีส*งเสริม
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค4ตามความต1องการของผู1ใช1
บัณฑิต (2.7-3-5)  

2.7-3-1 คําสั่งแต*งต้ังอาจารย4ท่ีปรึกษา 
2.7-3-2 คําสั่งแต*งคณะกรรมการ
ส*งเสริมกิจการนักศึกษา 
2.7-3-3 เว็บไซต4มหาวิทยาลัยและ
หน*วยงานต*างๆ  
2.7-3-4 ภาพถ*ายห1องสมุด และห1อง
คอมพิวเตอร4สําหรับค1นคว1า  
2.7-3-5 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข2อ 4 มีระบบและกลไกการส*งเสริมให1นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว*างสถาบัน หรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยจัดทําประกาศแนวทางการส*งเสริมให1นักศึกษา
เข1าร*วมกิจกรรมประชุมวิชาการฯ (2.7-4-1) เพ่ือเป2นแนวทางใน 
การส*งเสริม ประชาสัมพันธ4ข*าวสาร หรือกิจกรรมต*าง ๆ ให1นักศึกษา
ท่ีสนใจได1มีโอกาสร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต และได1มีการจัดสรร
งบประมาณส*งเสริมการประชาสัมพันธ4การประชุมวิชาการ         
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (2.7-4-2)  
        นอกจากนี้ในระดับคณะยังมีกลไกการส*งเสริมให1นักศึกษาเข1า
ร*วมกิจกรรมประชุมวิชาการฯ ได1แก*  
        - คณะครุศาสตร� มีประกาศเรื่องแนวทางการส*งเสริมให1
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ และมีการเผยแพร*
ประชาสัมพันธ4การประชุมวิชาการท่ีเกิดข้ึนในท่ีต*างๆ ให1นักศึกษา
ได1รับทราบ มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให1นักศึกษามีโอกาสเข1า
ร*วมกิจกรรมทางวิชาการ ซ่ึงในป�การศึกษา 2554 ตัวแทนนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาคณะครุศาสตร4 ได1เข1าร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
เรื่อง “มหาวิทยาลัยไทยสู*ประชาคมอาเซียน” ท่ีมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร4 ศูนย4ลําปาง ในวันท่ี 17 กุมภาพันธ4 2555 (2.7-4-3)   
   
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ได1จัดให1มีระบบและ
กลไกการส*งเสริมให1นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1า
ร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ ป�การศึกษา 2554 มีดําเนินการ
ดังนี้  
        1) จัดทําประกาศเรื่องแนวทางการส*งเสริมให1นักศึกษาเข1า
ร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการในท่ี
ประชุมระหว*างสถาบันหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7-4-4) 
(2.7-4-5)  
        2) ส*งเสริมและสนับสนุนให1ทุกหลักสูตรมีการประชาสัมพันธ4
การประชุมวิชาการหรือกิจกรรมด1านวิชาการหน*วยงานต*าง ๆ ท่ีจัด
ข้ึนท้ังในประเทศและต*างประเทศให1นักศึกษารับรู1 โดยจัดทําบอร4ด
ประชาสัมพันธ4 (2.7-4-6)  ผ*านทางเว็บไซต4ของสาขาวิชาและเว็บไซต4
คณะฯ (2.7-4-7)  
        3) จัดสรรงบประมาณให1นักศึกษาท่ีมีโอกาสเข1าร*วมกิจกรรม
ทางวิชาการ (2.7-4-8)    

2.7.4.1 ประกาศเรื่อง แนวแนวทาง
การส* ง เ ส ริ ม ให1 นั ก ศึ กษาระ ดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
เข1าร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 
2.7.4.2 เ อกสารประชาสั ม พันธ4  
การประชุมวิชาการ 
2.7.4.3 หนังสือราชการมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร4 ศู นย4 ลํ าปาง ท่ี  ศธ. 
0516.46(1)/ว 035 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7-4-4 ประกาศคณะมนุษยศาสตร4
และสังคมศาสตร4 เรื่อง แนวทางการ
ส*งเสริมให1นักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการในท่ีประชุมระหว*าง
สถาบันหรือท่ีประชุมระดับชาติหรือ
นานาชาติ ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 
2.7-4-5 หนังสือและโครงการท่ี
นั ก ศึกษา เข1 า ร* วม กิจกรรมด1 าน
วิชาการหน*วยงานต*าง ๆ 
2.7-4-6 ภาพถ*ายบอร4ดประชาสัม พันธ4
ของคณะ 
2.7-4-7 เอกสาร Print out  เว็บไซต4
ของสาขาวิชาและเว็บไซต4คณะฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4) มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีช*วยส*งเสริมทักษะ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการ (2.7-4-9) 
        5) มีนักศึกษาท่ีของคณะฯ ท่ีเข1าร*วมกิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ีประชุมระหว*างสถาบัน
หรือท่ีประชุมระดับชาติและนานาชาติ จํานวน 4 สาขา ได1แก*   
          5.1 สาขาออกแบบประยุกต4ศิลปz ส*งนักศึกษาเข1าร*วม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจล1านนาเชิงสร1างสรรค4 จัดโดยศูนย4ส*งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 1 หอการค1ากลุ*มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
สํานักงานพาณิชย4จังหวัดเชียงใหม*/ลําพูน/ลําปางและแม*ฮ*องสอน
ร*วมกับวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม*และ
ผลงานออกแบบของนักศึกษาได1เข1ารอบสุดท1าย (2.7-4-10) 
        5.2 สาขาออกแบบประยุกต4ศิลปz เข1าร*วมประกวดกิจกรรม
งานสัปดาห4ความปลอดภัยในการทํางานภาคเหนือ ประจําป� 2554 
จังหวัดลําปาง วันท่ี 21-22 มิถุนายน 2554 และมีนักศึกษาท่ีได1รับ
รางวัลชมเชย ในการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับบุคคลท่ัวไป 
จํานวน 1 คน ได1แก* นางสาวกนกวรรณ ทิพย4แสนชัย (2.7-4-11)  
          5.3 สาขาวิชานิติศาสตร4ส*งนักศึกษา เข1าร*วมการแข*งขัน
ตอบปOญหากฎหมาย จัดโดยสํานักอบรมกฎหมายแห*งเนติบัณฑิตย
สภา ร*วมกับศาลยุติธรรม เม่ือวันท่ี 22สิงหาคม 2554 (2.7-4-12) 
และส*งนักศึกษา กิจกรรมการแข*งขันโต1แย1งปOญหาทางกฎหมายโดย
การแถลงการณ4ด1วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ4 จัดโดยสํานักวิชา
นิติศาสตร4 มหาวิทยาลัยแม*ฟcาหลวง เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 
(2.7-4-13) 
          5.4 สาขาวิชาภาษาจีนส*งนักศึกษา เข1าร*วมการแข*งขันกล*าว
สุนทรพจน4ภาษาจีน การวาดภาพด1วยพู* กันจีน และการเขียน
เรียงความภาษาจีนในโครงการเป%ดประตูสู*แดนมังกร ครั้งท่ี 10 ซ่ึง
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม* การเข1าร*วมโครงการครั้งนี้มี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นป�ท่ี 2 ได1รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา คือนางสาวอรวรรณ แก1วแกมเงิน (2.7-4-14) 
          5.5 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน ได1นํานักศึกษาเข1าร*วมประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งท่ี 2 เรื่อง “การวิจัย
ท1องถ่ินเพ่ือแผ*นดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท1องถ่ิน” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก จากโครงการ
พัฒนาศักยภาพด1านการสอนของอาจารย4และพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (2.7-4-15)  
 
 

2.7-4-8 แผนปฏิบัติการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 (ยุทธศาสตร4
ท่ี 1)  
2.7-4-9 รายวิชาท่ีส*งเสริมทักษะ
การเรียนการสอนของสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ 
2.7-4-10 รายชื่อและภาพถ*าย
นักศึกษาท่ีผ*านเข1ารอบการประกวด 
2.7-4-11 สําเนาใบเกียตริบัตร 
นางสาวกนกวรรณ ทิพย4แสนชัย 
รางวัลชมเชย   
2.7-4-12 หนังสือเชิญเข1าร*วมการ
แข*งขันและเกียรติบัตร 
2.7-4-13 หนังสือเชิญเข1าร*วมการ
แข*ง ขัน เ กียรติ บัตรและหนั งสือ
ขอบคุณ 
2.7-4-14 หนังสือการเข1าร*วมการ
แข*งขันและวุฒิบัตรรางวัลการวาด
ภาพด1วยพู*กันจีน  
2.7-4-15 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด1 านการสอนของอาจารย4 และ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
และคําสั่งไปราชการ ท่ี 88/2554 
ลงวันท่ี 10 มกราคม 2554 
2.7-4-16 หนังสือขออนุญาตไป
ราชการของสาขาวิชาภาษาไทย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
           5.6 สาขาวิชาภาษาไทย ได1นํานักศึกษาเข1าร*วมโครงการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ทีทรรศน4ภาษา วรรณกรรม 
วัฒนธรรม การสื่อสารในโลกยุคเปลี่ยนผ*าน” ณ ห1อง 10301 ชั้น 3 
อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค1าไทย (2.7-4-16) 
     
        คณะวิทยาศาสตร� ได1จัดให1มีระบบและกลไกการส*งเสริมให1
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการ โดยในป�การศึกษา 2554 คณะได1ดําเนินการดังนี้  
        (1) คณะฯ มีประกาศแนวทางการส*งเสริมให1นักศึกษาเข1าร*วม
กิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือเป2นแนวทางในการส*งเสริม ประชาสัมพันธ4
ข*าวสาร หรือกิจกรรมต*างๆ ให1นักศึกษาท่ีสนใจได1มีโอกาสร*วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ เพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร4 (2.7-4-17) 
        (2) คณะฯ ได1จัดให1ปcายประชาสัมพันธ4กิจกรรมต*างฯ ในทุก
อาคารเรียนของคณะ (2.7-4-18) 
        (3) คณะฯ จัดให1มีงบประมาณ (2.7-4-19) เพ่ือสนับสนุนให1
แต*ละหลักสูตรได1นํานักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ 
ซ่ึงในป�การศึกษา 2554 ทางคณะฯ ได1มีการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ 
พร1อม ท้ังส* ง เสริมและสนับสนุนให1นัก ศึกษาและอาจารย4นํ า
ผลงานวิจัยมานําเสนอ ซ่ึงมีท้ังในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบ
โปสเตอร4 ในงาน “การนําเสนอผลงานวิชาการของอาจารย4และ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร4และคอมพิวเตอร4 ครั้งท่ี 1” ณ ห1องประชุม
จันท4ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (2.7-4-20) 
 
        คณะวิทยาการจัดการ ได1จัดให1มีระบบและกลไกการส*งเสริม
ให1นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม   
การประชุมวิชาการ ดังนี้  
        1. คณะฯ จัดทําประกาศคณะวิทยาการจัดการเรื่องแนว
ทางการส*งเสริมให1นักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมระหว*างสถาบันหรือท่ีประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ (2.7-4-21) 
        2. คณะจัดให1มีงบประมาณในการสนับสนุนให1แต*ละหลักสูตร
ได1นํานักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม (2.7-4-22) 
        3. คณะฯ ได1จัดให1ปcายประชาสัมพันธ4กิจกรรมต*างฯ ในทุก
อาคารเรียนของคณะ (2.7-4-23) 
        4. สาขาวิชาได1นํานักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมส*งเสริมวิชาการ
ให1กับนักศึกษาและเข1าร*วมการประชุมวิชาการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
2.7-4-17 ประกาศคณะวิทยาศาสตร4
เรื่องแนวปฏิบัติในการส*งเสริมให1
นั ก ศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมทาง
วิชาการ 
2.7-4-18 ปcายประชาสัมพันธ4กิจกรรม
ต*างๆ ของคณะวิทยาศาสตร4 
2.7-4-19 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป� พ.ศ. 2554 
2.7-4-20 รายงานโครงการการนําเสนอ
ผลงานวิชาการของอาจารย4และ
นัก ศึกษาสายวิทยาศาสตร4 และ
คอมพิวเตอร4 ครั้งท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
2.7-4-21 ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการเรื่อง แนวทางการส*งเสริมให1
นั ก ศึ กษา เข1 า ร* วม กิ จกร รมการ
ประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการในท่ีประชุมระหว*างสถาบัน
หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
ลงวันท่ี 30 ธ.ค. 53 
2.7-4-22 แผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ประจําป� 2555  
2.7-4-23 ภาพถ*ายบอร4ดประชาสัมพันธ4
ของคณะฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        สาขาวิชาการบัญชี นักศึกษาเข1าร*วมงานวิชาการท่ีมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระหว*างวันท่ี 29–31 มกราคม 2555 (2.7-4-24) 
        สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
นักศึกษาเข1าร*วมการประชุมวิชาการ “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2012” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก1ว วันท่ี 6–7 กุมภาพันธ4 2555 
(2.7-4-25) 
        สาขาวิชาการตลาด นักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมการประชุมทาง
วิชาการระดับชาติ “วิสาหกิจก1าวไกลด1วยการวิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน” 
วันท่ี 9 ก.ค.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (2.7-4-26) 
        สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ นํานักศึกษาเข1าร*วมฟOงการบรรยาย
ในเวทีการประชุมวิชาการด1านการวิจัยในการประชุมสุดยอด
มหาวิทยาลัยวิจัยแห*งชาติ ครั้งท่ี 1 ณ ศูนย4ประชุมแห*งชาติสิริกิต์ิ   
(2.7-4-27) 
 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได1ประกาศระบบและกลไก    
การส*งเสริมให1นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุมระหว*างสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ   
(2.7-4-28) โดยในป�การศึกษา 2554 ทุกหลักสูตรได1เข1าร*วมการประชุม
ทางวิชาการ ว*าด1วย ด1านพลังงานทดแทน แห*งประเทศไทย ครั้งท่ี 4 
(2.7-4-29) 
 
 
 
 
     - คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการประกาศเรื่องแนวปฏิบัติใน
การส*งเสริมให1นักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรมทางวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการ (2.7-4-30) (2.7-4-31) เพ่ือส*งเสริม สนับสนุน และ
จัดสรรงบประมาณให1ทุกหลักสูตรนํานักศึกษาเข1าร*วมประชุม
วิชาการในหน*วยงานต*าง ๆ และในป�การศึกษา 2554 นี้ นักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4ได1รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ใน    
การแข*งขันตอบปOญหาทางวิชาการทางด1านการเกษตร ในงาน “ราชภัฏ
วิชาการเพ่ือท1องถ่ิน 2555” ท่ีจัดข้ึนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม* ระหว*างวันท่ี 12–18 กุมภาพันธ4 2555 (2.7-4-32) 
นอกจากนี้คณะฯมีการประชาสัมพันธ4งานวิชาการต*าง ๆ ในหลาย
ช*องทาง อาทิ บอร4ดประชาสัมพันธ4ของคณะ (2.7-4-33) หรือผ*าน
ทางเว็บไซต4ของคณะฯ (2.7-4-34) รวมถึงการฝ`กทักษะการนําเสนอ

2.7-4-24 หนังสือขอไปราชการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว*าง
วันท่ี 29–31 มกราคม 2555 
2.7-4-25 รายงานการประชุมวิชาการ
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” 
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก1ว วันท่ี  
6 – 7 ก.พ. 2555 
2.7-4-26 เกียรติบัตรนักศึกษาท่ีเข1า
ร*วมโครงการ 
2.7-4-27 คําสั่งไปราชการนักศึกษา
เข1าร*วมการประชุมวิชาการด1านการ
วิจัย ณ ศูนย4ประชุมแห*งชาติสิริกิต์ิ 
ในวันท่ี 29–30 เมษายน 2555 
 
2.7-4-28 ประกาศระบบและกลไก
การส* ง เ ส ริ ม ให1 นั ก ศึ กษาระ ดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข1าร*วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชุ มระหว* า งสถา บัน  หรื อ ท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
2.7-4-29 การประชุมทางวิชาการ 
ว*าด1วยด1านพลังงานทดแทน แห*ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 4 
 
2.7-4-30 ประกาศคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรเรื่องแนวปฏิบั ติ ในการ
ส*งเสริมให1นักศึกษาเข1าร*วมกิจกรรม
ทางวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการลงวันท่ี 22 สิงหาคม  2553 
2.7-4-31 รายงานโครงการการพัฒนา
นักศึกษาให1ผลิตผลงานหรือเข1าร*วม
กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร  ใ น วั น ท่ี  25 
พฤศจิกายน 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลงานทางวิชาการในรายวิชาปOญหาพิเศษ (2.7-4-35) 
 

2.7-4-32 ใบเกียรติบัตร การแข*งขัน
ตอบปOญหาทางวิ ชาการทางด1 าน
การเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย
ใหม* ระหว*างวันท่ี 12 – 14 กุมภาพันธ4 
2555 
2.7-4-33 ภาพถ*ายบอร4ดประชาสัมพันธ4
คณะเทคโนโลยี การเกษตร 
2.7-4-34 เว็บไซต4คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
2.7-4-35 เอกสารรายละเอียดของ
วิชา มคอ.3 รายวิชาปOญหาพิเศษ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข2อ 5 มีกิจกรรมเสริมสร1างคุณธรรมจริยธรรมให1แก*นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาท่ีจัดโดยสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได1มีกิจกรรมเสริมสร1างคุณธรรม
จริยธรรมแก*นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
        1. กิจกรรมการเข1าค*ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาใหม* 
ประจําป� 2554 (2.7-5-1) 
        2. กิจกรรมพิธีไหว1ครู ประจําป� 2554 (2.7-5-2) 
 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได1มอบหมายให1แต*ละหลักสูตรจัด
กิจกรรมเสริมสร1างคุณธรรมจริยธรรมแก*นักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา ดังนี้ 
        1. กิจกรรม MBA โครงการกฐินร*วมใจเฉลิมพระเกียรติ 
ประจําป� 2554 (2.7-5-3) 
       2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา (2.7-5-4) 
       3. กิจกรรมพิธีไหว1ครู สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจําป� 
2554 (2.7-5-5) 
       4. กิจกรรมรดน้ําดําหัวอาจารย4 สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ประจําป� 2554 (2.7-5-6) 

2.7-5-1 กิจกรรมการเข1าค*ายคุณธรรม
จริยธรรม นักศึกษาใหม* ประจําป� 2554  
2.7-5-2 กิจกรรมพิธีไหว1ครู ประจําป� 
2554  
2.7-5-3 สรุปโครงการ MBA โครงการ
กฐินร*วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจําป� 
2554 
2.7-5-4 ภาพถ*ายกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา ประจําป� 2554 
2.7-5-5 สรุปโครงการพิธี ไหว1ครู 
สาขาวิชาบริหารการศึกษา ประจําป� 
2554 
2.7-5-6 สรุปโครงการรดน้ําดําหัว
อาจารย4 สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
ประจําป� 2554 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป7าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป7าหมาย คะแนน 
5  ข1อ มีการดําเนินการได1  5 ข1อ � 5 คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.8             : ระดับความสําเร็จของการเสริมสร"างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให"กับ
นักศึกษา 

ชนิดของตัวบ�งช้ี   :  ผลผลิต 
การคิดรอบป.   :   ป�การศึกษา 
เกณฑ0มาตรฐาน   :  
 1. มีการกําหนดพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต&องการส/งเสริมไว&เป1น            
ลายลักษณ2อักษร 
 2. มีการถ/ายทอดหรือเผยแพร/พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต&องการ
ส/งเสริมตามข&อ 1 ไปยังผู&บริหาร คณาจารย2 นักศึกษา และผู&เก่ียวข&องทราบอย/างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส/งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมท่ีกําหนดในข&อ 1 
โดยระบุตัวบ/งชี้และเป=าหมายวัดความสําเร็จ 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ/งชี้
และเป=าหมายท่ีกําหนดในข&อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป=าหมายอย/างน&อยร&อยละ 90 ของตัวบ/งชี้ฃ
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได&รับการยกย/องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ            
ด&านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน/วยงานหรือองค2กรระดับชาติ 
 
หมายเหตุ 
 1. การยกย/องชมเชยประกาศเกียรติคุณด&านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับ
มหาวิทยาลัยต&องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย/างน&อยร&อยละ 50 และมีผู&เข&าร/วมการแข/งขันหรือเข&า
ร/วมการคัดเลือกท่ีมาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต/ 3 สถาบันข้ึนไป) 
 2. หน/วยงานหรือองค2กรระดับชาติ หมายถึง หน/วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท/าข้ึนไป 
(เช/น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค2การมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย2 หรือองค2กรกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เช/น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค&า สภา
วิชาชีพ) 
 
เกณฑ0การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข&อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ0มาตรฐานข"อ 1 มีการกําหนดพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ีต&องการส/งเสริมไว&
เป1นลายลักษณ2อักษร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได&มีการจัดทําร/าง
กําหนดพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 29  กันยายน 2554 วาระท่ี 1 เรื่องประธาน

2.8-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ครั้งท่ี 1/2554วันท่ี 29 กันยายน 
2554 วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ&ง
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แจ&งเพ่ือทราบ (2.8-1-1) มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางเห็นชอบได&กําหนดพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรม
สําหรับนักศึกษาท่ีต&องการส/งเสริมไว&เป1นลายลักษณ2อักษร โดย
จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค2และพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ลงวันท่ี 30 กันยายน 2554 (2.8-1-2) 
เพ่ือให&หน/วยงานต/าง ๆ ใช&เป1นแนวทางในการส/งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนและกิจกรรมนักศึกษา ดังนี้ 
        1. มีวินัย เคารพกฎหมายและระเบียบของหน/วยงาน 
        2. ซ่ือสัตย2 สุจริต 
        3. ขยันหม่ันเพียร อดทน ประหยัดและอดออมตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
        4. เสียสละ และมีน้ําใจ 
        5. สุภาพ มีสัมมาคาราวะ และอ/อนน&อมถ/อมตน 
        6. ละเว&นยาเสพติดและอบายมุข 
 

เพ่ือทราบ 
2.8-1-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเรื่องคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค2และพฤติกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ลงวันท่ี 30 กันยายน 
2554 
 

 
เกณฑ0มาตรฐานข"อ 2 มีการถ/ายทอดหรือเผยแพร/พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาท่ี
ต&องการส/งเสริมตามข&อ 1 ไปยังผู&บริหาร คณาจารย2 นักศึกษา และผู&เก่ียวข&องทราบอย/างท่ัวถึงท้ังสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษามีการถ/ายทอดหรือ
เผยแพร/พฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษา ไปยัง
ผู&บริหาร คณาจารย2 นักศึกษาและผู&เก่ียวข&องทราบอย/างท่ัวถึงท้ัง
คณะ โดยส/งประกาศไปยังคณะต/าง ๆ (2.8-2-1) และประกาศ
เผยแพร/ในเวปไซด2ของมหาวิทยาลัย (2.8-2-2) และของกองพัฒนา
นักศึกษา (2.8-2-3) 

2.8-2-1  บันทึกข&อความการส/งประกาศ
ไปยังคณะต/าง ๆ 
2.8-2-2 ประกาศเผยแพร/ในเวปไซด2
ของมหาวิทยาลัย  
2.8-2-3 กองพัฒนานักศึกษา 
  

 
เกณฑ0มาตรฐานข"อ 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส/งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด&านคุณธรรมจริยธรรมท่ี
กําหนดในข&อ 1 โดยระบุตัวบ/งชี้และเป=าหมายวัดความสําเร็จ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางโดยกองพัฒนานักศึกษาได&จัด
โครงการหรือกิจกรรมท่ีสอดคล&องการส/งเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
ด&านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
        1. โครงการการรณรงค2การสวมใส/หมวกนิรภัย กองพัฒนา
นักศึกษา (2.8-3-1) 
 

2.8-3-1 รายงานผลโครงการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติการอาสาจราจร (ให& 
ความรักให& ความห/วงใย ให&สวมใส/
หมวกนิรภัย) อบรมเชิงปฏิบัติการ
อาสาจราจร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. โครงการรณรงค2แต/งกายถูกระเบียบเพ่ือสร&างอัตลักษณ2
ให&กับมหาวิทยาลัย (Neat Project # 2) กองพัฒนานักศึกษา (2.8-3-2) 
        3. โครงการค/ายคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา 
(2.8-3-3) 
        4. โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาผู&นํานักศึกษาเพ่ือ
ส/งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา (2.8-3-4) 
        5. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 1 
การต้ังเป=าหมายชีวิตนักศึกษาใหม/ (2.8-3-5) 
        6. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 2 
การอยู/อย/างพอเพียง (2.8-3-6) 
        7.โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 3 
การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย 3D (2.8-3-7) 
        8. โครงการชวนน&องข้ึนดอย  (2.8-3-8) 
        9. โครงการไหว&ครูและบายศรีสู/ขวัญ (2.8-3-9) 
        10. โครงการ 40 ป� อดีตสู/ปZจจุบัน รําลึกสถาบันด&วยความ
ภาคภูมิใจ (2.8-3-10) 
 
 
 
 
        นอกจากนี้แล&วคณะต/าง ๆ ยังรับมอบนโยบาย โดยมีการจัด
โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล&องการส/งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด&าน
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0  เช/น 
        1. โครงการนักศึกษาอาสาบําเพ็ญสาธารณประโยชน2 (2.8-3-11) 
        2. โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให&นักศึกษามี
จิตบําเพ็ญประโยชน2ต/อสังคม (2.8-3-12) 
 
คณะวิทยาการจัดการ เช/น 
        1. โครงการซ/อมแซมอาคารเอนกประสงค2 โรงเรียนบ&านกองวะ 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป (2.8-3-13) 
        2. โครงการค/ายอาสา จิตอาสา วจก.รักษาสิ่งแวดล&อม ณ 
โรงเรียนบ&านกองวะ สาขาวิชาการตลาด (2.8-3-14) 
        3. โครงการ วจก...ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อมสาขาวิชาคอมพิวเตอร2
ธุรกิจ (2.8-3-15)  
 

2.8-3-2 โครงการรณรงค2แต/งกาย
ถูกระเบียบเพ่ือสร&างอัตลักษณ2ให&กับ
มหาวิทยาลัย (Neat Project # 2)   
2.8-3-3 โครงการค/ายคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา  
2.8-3 -4 โ ครงการสั มมนาแนว
ทางการพัฒนาผู&นํานักศึกษาเพ่ือ
ส/งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา 
2.8-3-5 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 1  
การต้ังเป=าหมายชีวิตนักศึกษาใหม/  
2.8-3-6 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 2  
การอยู/อย/างพอเพียง  
2.8-3-7 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 3  
การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพตาม
นโยบาย 3D  
2.8-3-8 โครงการชวนน&องข้ึนดอย  
2.8-3-9 โครงการไหว&ครูและบายศรี
สู/ขวัญ  
2.8-3-10 โครงการ 40 ป� อดีตสู/ปZจจุบัน
รําลึกสถาบันด&วยความภาคภูมิใจ  
 
2.8-3-11 โครงการนักศึกษาอาสา
บําเพ็ญสาธารณประโยชน2  
2.8-3-12 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให&นักศึกษามีจิต
บําเพ็ญประโยชน2ต/อสังคม  
 
2.8-3-13 โครงการซ/อมแซมอาคาร
เอนกประสงค2 โรงเรียนบ&านกองวะ 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป   
2.8-3-14 โครงการค/ายอาสา จิต
อาสา วจก.รักษาสิ่งแวดล&อม ณ 
โรงเรียนบ&านกองวะ สาขาวิชาการตลาด  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4. โครงการค/าอาสานิเทศศาสตร2ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อมและ
สานสัมพันธ2กับชุมชน (2.8-3-16) 
        5. โครงการค/ายอาสาจิตอาสา วจก. ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อม 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว/างประเทศ (2.8-3-17) 
        6. โครงการค/ายอาสาจิตอาสา ..วจก...ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อม 
สาขาวิชาการบัญชี (2.8-3-18) 
        7. โครงการกฐินร/วมใจเฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชา MBA  
(2.8-3-19) 
 
 
 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช/น 
        1. โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ2ไมตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(2.8-3-20) 
        2. โครงการปลูกป̀าไม&เศรษฐกิจเพ่ือการอนุรักษ2ธรรมชาติ 
(2.8-3-21) 
        3. โครงการรับขวัญน&องใหม/ (2.8-3-22) 
        4. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู&จิตอาสา (2.8-3-23) 
        5. โครงการการสืบสานประเพณีขวัญข&าวในท&องถ่ินลําปาง 
(2.8-3-24) 
        6. โครงการสานฝZนวันก/อนลาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร2 
(2.8-3-245) 
        7. โครงการสานฝZนวันก/อนลาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีการอาหาร (2.8-3-26) 
 
 
คณะครุศาสตร0 เช/น 
        1. โครงการอบรมนักศึกษาแกนนํา (ครูน&อยจิตอาสา) (2.8-3-27) 
        2. โครงการอบรมการฝbกสมาธิคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะสาขาวิชาภาษาไทย (2.8-3-28) 
        3. โครงการสร&างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (2.8-3-29) 
 
 

2.8-3-15 โครงการ วจก. ร/วมรักษา
สิ่งแวดล&อมสาขาวิชาคอมพิวเตอร2
ธุรกิจ   
2.8-3-16 โครงการค/าอาสานิเทศ
ศาสตร2ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อมและ
สานสัมพันธ2กับชุมชน  
2.8-3-17 โครงการค/ายอาสาจิตอาสา 
วจก.ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อม สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว/างประเทศ  
2.8-3-18 โครงการค/ายอาสาจิต
อาสา ..วจก...ร/วมรักษาสิ่งแวดล&อม 
สาขาวิชาการบัญชี  
2.8-3-19 โครงการกฐินร/วมใจเฉลิม
พระเกียรติ สาขาวิชา MBA   
 
2.8-3-20 โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ2
ไมตรีคณะเทคโนโลยี การเกษตร  
2.8-3-21 โครงการปลูกป̀าไม&เศรษฐกิจ
เพ่ือการอนุรักษ2ธรรมชาติ  
2.8-3-22 โครงการรับขวัญน&องใหม/  
2.8-3-23 โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&จิตอาสา  
2.8-3-24 โครงการการสืบสานประเพณี
ขวัญข&าวในท&องถ่ินลําปาง  
2.8-3-25 โครงการสานฝZนวันก/อน
ลาของสาขาวิชาเกษตรศาสตร2  
2.8-3-26 โครงการสานฝZนวันก/อน
ลาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร2และ
เทคโนโลยีการอาหาร  
 
2.8-3-27 โครงการอบรมนักศึกษา
แกนนํา (ครูน&อยจิตอาสา)  
2.8-3-28 โครงการอบรมการฝbก
สมาธิคุณธรรม จริยธรรม และจิต
สาธารณะสาขาวิชาภาษาไทย  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช/น 
        1. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษาการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสร&างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา และมีน้ําใจ 
(2.8-3-30) 
        2. โครงการออกค/ายอาสาพัฒนาท&องถ่ิน สาขาเทคโนโลยี 
การผลิต (2.8-3-31)  
        3. โครงการพิธีเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี (2.8-3-32) 
       4. โครงการวันพ/อแห/งชาติ (2.8-3-33) 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร0 เช/น 
        1. โครงการวันทาครู สู/ขวัญน&อง มองคนดี ส/งเสริมคนเก/ง 
(2.8-3-34) 
        2. กิจกรรมวิทย2อาสา ซับน้ําตาผู&ประสบภัยน้ําท/วม (2.8-3-35) 
        3. โครงการสานฝZนปZนใจเพ่ือน&อง โรงเรียนบ&านแม/โถ (2.8-3-36) 
        4. โครงการอาสาประสานใจเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม/เลียง
พัฒนา (2.8-3-37) 
        5. โครงการการแข/งขันกีฬาภายในคณะ (2.8-3-38) 
        6. แห/เทียนพรรษาและบําเพ็ญประโยชน2 (2.8-3-39) 
        7. โครงการจิตอาสา “บ&านพักคนชรา” (2.8-3-40) 
        9. โครงการปฐมนิเทศ เสริมสร&างคุณค/าให&นักศึกษาใหม/   
(2.8-3-40)         

2.8-3-29 โครงการสร&างเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
 
2.8-3-30 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
เพ่ือสร&างเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิต
อาสา และมีน้ําใจ  
2.8-3-31 โครงการออกค/ายอาสา
พัฒนาท&อง ถ่ิน สาขาเทคโนโลยี  
การผลิต                  
2.8-3-32 โครงการพิธีเทิดพระเกียรติ 
12 สิงหามหาราชินี  
2.8-3-33  โครงการวันพ/อแห/งชาติ  
 
2.8-3-34 โครงการวันทาครู สู/ขวัญ
น&อง มองคนดี ส/งเสริมคนเก/ง    
2.8-3-35 กิจกรรมวิทย2อาสาซับ
น้ําตาผู&ประสบภัยน้ําท/วม    
2.8-3-36 โครงการสานฝZนปZนใจ
เพ่ือน&อง โรงเรียนบ&านแม/โถ    
2.8-3-37 โครงการอาสาประสานใจ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม/เลียงพัฒนา                
2.8-3-38 โครงการการแข/งขันกีฬา
ภายในคณะ  
2.8-3-39 แห/เทียนพรรษาและบําเพ็ญ
ประโยชน2   
2 . 8 -3 -4 0  โ ค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า
“บ&านพักคนชรา”   
2 . 8 -3 -41  โ ค ร งการปฐมนิ เ ทศ 
เสริมสร&างคุณค/าให&นักศึกษาใหม/  

 
เกณฑ0มาตรฐานข"อ 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส/งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตาม
ตัวบ/งชี้และเป=าหมายท่ีกําหนดในข&อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป=าหมายอย/างน&อยร&อยละ 90 ของตัวบ/งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส/งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป=าหมายอย/างน&อย ร&อยละ 90 ทุกโครงการ  
        1. โครงการการรณรงค2การสวมใส/หมวกนิรภัย กองพัฒนา
นักศึกษา (2.8-4-1) 
        2. โครงการรณรงค2แต/งกายถูกระเบียบเพ่ือสร&างอัตลักษณ2
ให&กับมหาวิทยาลัย (Neat Project # 2) กองพัฒนานักศึกษา (2.8-4-2) 
        3. โครงการค/ายคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิต
อาสา (2.8-4-3) 
        4. โครงการสัมมนาแนวทางการพัฒนาผู&นํานักศึกษาเพ่ือ
ส/งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา(2.8-4-4) 
        5. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 1 
การต้ังเป=าหมายชีวิตนักศึกษาใหม/ (2.8-4-5) 
        6. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 2 
การอยู/อย/างพอเพียง (2.8-4-6) 
        7. โครงการส/งเสริมกิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 3 
การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพตามนโยบาย 3D (2.8-4-7) 
        8. โครงการชวนน&องข้ึนดอย (2.8-4-8) 
        9. โครงการไหว&ครูและบายศรีสู/ขวัญ (2.8-4-9) 
        10. โครงการ 40 ป� อดีตสู/ปZจจุบัน รําลึกสถาบันด&วยความ
ภาคภูมิใจ (2.8-4-10) 

2.8-4-1  โครงการ การรณรงค2การ
สวมใส/หมวกนิรภัย  
2.8-4-2 โครงการรณรงค2แต/งกาย
ถูกระเบียบเพ่ือสร&างอัตลักษณ2ให&กับ
มหาวิทยาลัย (Neat Project # 2)  
2.8-4-3 โครงการค/ายคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา  
2.8-4-4 โครงการสัมมนาแนวทาง 
การพัฒนาผู&นํานักศึกษาเพ่ือส/งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสา 
2.8-4-5 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 1  
การต้ังเป=าหมายชีวิตนักศึกษาใหม/  
2.8-4-6 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 2  
การอยู/อย/างพอเพียง 
2.8-4-7 โครงการส/งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา กิจกรรมทักษะชีวิต 3  
การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพตาม
นโยบาย 3D 
2.8-4-8 โครงการชวนน&องข้ึนดอย 
2.8-4-9 โครงการไหว&ครูและบายศรี
สู/ขวัญ 
2.8-4-10 โครงการ 40 ป� อดีตสู/
ปZจจุบัน รําลึกสถาบัน ด&วยความ
ภาคภูมิใจ  

 
เกณฑ0มาตรฐานข"อ 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได&รับการยกย/องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด&านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน/วยงานหรือองค2กรระดับชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มีนักศึกษาหรือกิจกรรมท่ีเก่ียวกับนักศึกษาได&รับการยกย/อง
ชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ด&านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน/วยงาน
หรือองค2กรระดับชาติ จํานวน 7 รางวัล ได&แก/  
 
 
 
 

2.8-5-1 รูปภาพและโล/รางวัล 
2.8-5-2 เกียรติบัตรการได&รับรางวัล
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
2.8-5-3 สําเนาวุฒิบัตร นางสาว 
หนึ่งฤทัย วาปeโส   
 
 



 107 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 2 คน ได&แก/ 
        1. น.ส.ปรียา ปZนธิยะ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป ได&รับรางวัล “ครูผู&สอน
ดีเด/น” ของจังหวัดลําปาง เนื่องในวันครู วันท่ี 16 มกราคม 2555 
(2.8-5-1) 
        2. นักศึกษาวิชาการตลาด รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จาก
โครงงาน “ฝ�มือไทยสร&างสรรค2 ถ/านอัดแท/งจากเศษตะเกียบ” ใน
โครงการ “กล&าใหม/ ใฝ`รู& ป�6” จากธนาคารไทยพาณิชย2  (2.8-5-2) 
 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มีจํานวน 3  คน ได&แก/  
        3. นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นป�ท่ี 3 นางสาวหนึ่งฤทัย 
วาปeโส ได&รับรางวัลชมเชยอันดับ 3 จากการเข&าร/วมตอบปZญหา
ธรรมะทางก&าวหน&า ของโครงการวัฒนธรรมเพ่ือสันติภาพแห/ง
องค2การยูเนสโก ครั้งท่ี 28 ซ่ึงจัดข้ึนโดยชมรมพุทธศาสตร2สากล 
(2.8-5-3)   
        4. นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นป�ท่ี 3 นายวิธวัช 
วงศ2ต/อม ได&รับรางวัลจากการเข&าร/วมกิจกรรมรับรางวัลเยาวชน
ดีเด/นจังหวัดลําปางสาขากฎหมายสิทธิเด็ก ซ่ึงจัดข้ึนโดยสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย2 จังหวัดลําปาง วันท่ี 10 
กันยายน 2554 (2.8-5-4)   
        5. นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร2 ชั้นป�ท่ี 4 นายสิทธิ
ชาติ ไชยเหล& ได&รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด/นแห/งชาติ สาขา
พัฒนาเยาวชน บําเพ็ญประโยชน2และส/งเสริมการมีส/วนร/วมของ
เยาวชน ประจําป� 2554 เนื่องในวันเยาวชนแห/งชาติ 20 กันยายน  
2554 จากคณะกรรมการการจัดงานเยาวชนแห/งชาติ (2.8-5-5) 
   
คณะวิทยาศาสตร0 มีจํานวน 1 คน ได&แก/ 
        6. นายกัมพล ปาละอุด ได&รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห/งป� 
2011 มอบโดยมูลนิธีสภาวิทยาศาสตร2และเทคโนโลยีแห/งประเทศ
ไทย (2.8-5-6) 
 
คณะครุศาสตร0 มีจํานวน 1 คน ได&แก/ 
        7. นายภัทรพงศ2  จําปาวัน  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ได&
เข&ารับรางวัลพระราชทาน ประจําป�การศึกษา 2554 (2.8-5-7)  
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

2.8-5-4 หนังสือแจ&งให&รับรางวัล
และภาพถ/ายโล/รางวัล นายวิธวัช 
วงศ2ต/อม 
2.8-5-5 สําเนาประกาศนียบัตรของ
นายสิทธิชาติ ไชยเหล&   
2.8-5-6 ใบประกาศเกียรติคุณบุคคล
คุณภาพแห/งป� 2011 นายกัมพล  ปา
ละอุด โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร2
และเทคโนโลยีแห/งประเทศไทย  
2.8-5-7  สํ า เนาเ กียร ติ บัตรจาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษา 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป=าหมาย คะแนน 

5  ข&อ มีการดําเนินการได&  5  ข&อ � 5  คะแนน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.9       :  บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได"งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป.   
    (สมศ.1) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป.   : ป�การศึกษา 

 
วิธีการคํานวณ 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได&งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
X 100 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด 
หมายเหตุ  
 ไม/นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานทําก/อนเข&าศึกษา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได&ประจําอยู/แล&ว ผู&ท่ี
ศึกษาต/อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู&อุปสมบท และผู&ท่ีเกณฑ2ทหาร 
 
เกณฑ0การประเมิน  :   
 ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ กําหนดร&อยละ 100 เท/ากับ 5 คะแนน 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีผู&สําเร็จการศึกษา จํานวน 2,109 คน มีผู&ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 1,880 คน คิดเป1นร&อยละ 89.14 (อย/างน&อยร&อยละ 70) มีรายละเอียด ดังนี้ 

ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 2,109 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 1,880 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได&งานทําหลังสําเร็จการศึกษา  
(ไม/นับรวมผู&ท่ีประกอบอาชีพอิสระ) 

 1,153 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ  4 

จํานวนผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก/อนเข&าศึกษา 347 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองมีรายได&ประจําอยู/แล&ว - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต/อระดับบัณฑิตศึกษา 55 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท  2 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ2ทหาร 13 
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 ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได&งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป� 
  

1,153+4 
x 100 = ร&อยละ 79.08 

1,880 – (347+55+2+13) 
   
 การคิดคะแนน 
 ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ กําหนดร&อยละ 100 เท/ากับ 5 คะแนน 
 

79.08 
x 5 = 3.95  คะแนน  

100 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป=าหมาย คะแนน 
ร&อยละ 81 มีการดําเนินการได&ร&อยละ 79.08 � 3.95 

 
รายการหลักฐาน 
2.9-1-1 http://lprumis.lpru.ac.th/End/ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.10   :  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
      ระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ (สมศ.2)   
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป.  : ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ  

 
 ผลรวมของค/าคะแนนท่ีได&จากการประเมินบัณฑิต  
 จํานวนบัณฑิตท่ีได&รับการประเมินท้ังหมด  

 
เกณฑ0การประเมิน  :   
 ใช&ค/าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีผู&สําเร็จการศึกษา จํานวน 2,209 คน มีผู&ตอบแบบสํารวจ 
จํานวน 1,245 คน โดยจําแนก 

- เป1นผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2,109 คน ตอบแบบสํารวจ จํานวน 1,167 คน             
คิดเป1นร&อยละ 55.33 (อย/างน&อยร&อยละ 20)  

- เป1นผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 100 คน ตอบแบบสํารวจ จํานวน 78 คน คิดเป1น
ร&อยละ 78 (อย/างน&อยร&อยละ 20)  
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ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด 2,109 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด - 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได&รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ 

1,167 

ผลรวมของค/าคะแนนท่ีได&จากการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี 5,143.29 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ/มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ&างท่ีมีต/อผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.41 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได&รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ 

78 

ผลรวมของค/าคะแนนท่ีได&จากการประเมินบัณฑิตปริญญาโท 330.84 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ/มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ&างท่ีมีต/อผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.24 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได&รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห/งชาติ 

- 

ผลรวมของค/าคะแนนท่ีได&จากการประเมินบัณฑิตปริญญาเอก - 

ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ/มสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ&างท่ีมีต/อผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

- 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ&างท่ีมีต/อบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5) 

4.40 
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คณะ 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

(คน) 

ผลรวมค�า
คะแนนท่ีได"

จากการ
ประเมิน 

บัณฑิตท่ีได"รับการ
ประเมินอย�างน"อย 

ร"อยละ35ของผู"สําเร็จ
การศึกษา 

คะแนน
เฉลี่ย 

ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม 

1. วิทยาศาสตร2 73 6 79 172.09 36 6 42 4.10 

2. ครุศาสตร2 101 42 143 347.06 55 29 84 4.13 

3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 356 - 356 652.32 151 - 151 4.32 

4. เทคโนโลยีการเกษตร 8 - 8 20.39 5 - 5 4.08 

5. มนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 445 18 463 811.18 168 9 177 4.58 

6. วิทยาการจัดการ 1,126 34 1,160 3,471.09 752 34 786 4.42 

7. มหาวิทยาลัย 2,109 100 2,209 5,474.13 1,167 78 1,245 4.40 

 
การคิดคะแนน 
 
 การศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
 การศึกษาระดับปริญญาโท 
 
  
 ทุกระดับการศึกษา 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป=าหมาย คะแนน 
5 คะแนน มีการดําเนินการได& 4.40 คะแนน � 4.40 

 
รายการหลักฐาน 
2.10-1 รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจผู&ใช&บัณฑิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ลําปางประจําป�การศึกษา 2554 
2.10-2 รายงานความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิต คณะมนุษยศาสตร2และสังคมศาสตร2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 ลําปางป�การศึกษา 2554   
2.10-3 รายงานวิจัย “ความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิตคณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีผู&ใช&พึงประสงค2 ประจําป� 2554 

5,143.29 
=  4.41 คะแนน  

1,167 

330.84 
=  4.24 คะแนน 

78 

5,474.13 
= 4.40 คะแนน 

1,245 
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2.10-4 รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2 ตามความต&องการของผู&ใช&มหาบัณฑิต  
คณะวิทยาการจัดการ 

2.10-5 รายงานสรุปผลการสํารวจความพึงพอใจผู&ใช&บัณฑิต คณะครุศาสตร2 ป�การศึกษา 2554 
2.10-6 รายงานวิจัยความพึงพอใจของผู&ใช&บัณฑิตต/อการปฏิบัติงานของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร2  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป�การศึกษา 2554 
2.10-7 รายงานการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป� 

พุทธศักราช 2554 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.11   :  ผลงานของผู"สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีได"รับการตีพิมพ0หรือ 
      เผยแพร� (สมศ.3) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป.  : ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ 

ผลรวมถ/วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ2หรือเผยแพร/ของผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
x 100 

จํานวนผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 

หมายเหตุ นับตามป�ท่ีได&รับการตีพิมพ2เท/านั้น 
 
เกณฑ0มาตรฐาน  
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ2 ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการเผยแพร/สู/สาธารณะในลักษระใดลักษณะหนึ่ง 
0.50 มีการตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings) 
0.75 มีการตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) 

หรือ มีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร&างสรรค2ท่ีเผยแพร/ ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร"างสรรค0* 
0.125 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับชาติ  
0.50 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับความร/วมมือระหว/างประเทศ 
0.75 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับนานาชาติ 

 *องค2ประกอบของคณะกรรมการไม/น&อยกว/า 3 คน และต&องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร/วมพิจารณาด&วย 
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เกณฑ0การประเมิน 
ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ กําหนดร&อยละ 25 เท/ากับ 5 คะแนน  

 
ผลการดําเนินงาน 

ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด จํานวน 81 คน 
(2.11-1) มีบทความท่ีเป1นผลจากวิทยานิพนธ2 หรือสารนิพนธ2ท่ีตีพิมพ2ของผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ท่ีได&รับการตีพิมพ2ในระดับชาติหรือนานาชาติตามป�การศึกษา จํานวน 46 ผลงาน (2.11-2) รายละเอียดดังนี้ 

ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพ2เผยแพร/สู/สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 4 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (proceedings) 

34 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

0.75 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00 

จํานวนผลงานสร&างสรรค2จากศิลปนิพนธ2ท่ีได&รับการเผยแพร/ระดับสถาบันหรือจังหวัด - 

จํานวนผลงานสร&างสรรค2จากศิลปนิพนธ2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับชาติ - 

จํานวนผลงานสร&างสรรค2จากศิลปนิพนธ2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับความร/วมมือ
ระหว/างประเทศ 

- 

จํานวนผลงานสร&างสรรค2จากศิลปนิพนธ2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับภูมิภาคอาเซียน - 

จํานวนผลงานสร&างสรรค2จากศิลปนิพนธ2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับนานาชาติ - 

จํานวนผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ป�การศึกษาท่ีเป1นวงรอบประเมิน) 81 

 
 ในป� พ.ศ. 2554 มีผลงานของนักศึกษาท่ีตีพิมพ2หรือเผยแพร/  จํานวน 46 เรื่อง ดังนี้ 

คณะครุศาสตร0 มีจํานวน 34 เรื่อง 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

1 การมีส/วนร/วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต  3 
 

นายธวัช     
ธรรมวงศ2 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 99 - 107 
เล/ม 1 

0.50 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

2 การมีส/วนร/วมของผู&ปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 1 

นางปราถนา    
ธรรมวงศ2 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 117 - 
123 

เล/ม 1 

0.50 

3 การพัฒนาการดําเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนวิถี
พุทธโดยกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส/วนร/วม
ของโรงเรียนบ&านห&วยหญ&า
ไซร2 สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาลําพูน เขต 2 
 

นายธํารงค2      
หน/อเรือง 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข/ายบัณ 
ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 6  
ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ2 

2 สค 53 92 - 98 

เล/ม 2 

0.50 

4 ความสัมพันธ2ระหว/างภาวะ
ผู&นําการเปลี่ยนแปลงกับ
ความเป1นองค2กรแห/งการ
เรียนรู&ของโรงเรียนเอกชน
ระดับมัธยมในอําเภอเมือง
ลําปาง 
 

นางสาวภารดา  
แควน&อย 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 108 – 
116 

เล/ม 1 

0.50 

5 แนวทางพัฒนาการวางแผน
ปฏิบัติการประจําป�ของ
โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ/ใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํปาง 
เขต 1  

นางเยาวนารถ 
ตาบประสิทธ์ิ 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 75 – 83 
เล/ม 1 

0.50 

6 การดําเนินการพัฒนา
ครูผู&สอนในสถานศึกษาของ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 3  

นางจินดา    
สุวรรณชัญ 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 92 - 98 

เล/ม 1 

0.50 

7 การบริหารงบประมาณแบบ นางสมจิตร    รายงานการประชุมสัมมนา 9-10 กพ 54 138 - 0.50 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

มุ/งเน&นผลงานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 2 
  

ยะจอม 
 

ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

143 
เล/ม 1 

8 การวิเคราะห2องค2ประกอบ
เชิงยืนยันภาวะผู&นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู&บริหาร
สถานศึกษาใน โรงเรียน 
สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จังหวัดลําปาง 

นายกิตติพงษ2       
พงค2ยะ 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 185 - 
196 

0.50 

9 บรรยากาศองค2การกับการ
บริหารคุณภาพท้ังองค2การ
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 

นายปริญญา    
รัตนเพ็ญ 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 136 - 
143 

0.50 

10 ความสัมพันธ2ระหว/างวิธี
แก&ปZญหาความขัดแย&งกับ
บรรยากาศขององค2การของ
โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาลาํปาง 
เขต 1 

นายสัมฤทธ์ิ    
กอไธสง 

 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 162 - 
170 

0.50 

11 การเปรยีบเทียบความเท่ียง
และความเป1นปรนัยของการ
ตรวจให&คะแนนผลงานโดย
ใช&กฎเกณฑ2การให&คะแนน
และไม/ใช&กฎเกณฑ2การให&
คะแนน  
 
 
 
 

นางกนิษฐา    
สวยสด 
 

วารสารการวิจัย  
กาสะลองคํา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย  

ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 
2 

กรกฏาคม-
ธันวาคม 
2554 

108 - 
114 

0.25 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

12 การพัฒนาระบบประเมินผล
การอ/านของนักเรียน
ระดับช้ันประถมศึกษาป�ท่ี  
1-3 โรงเรียนอนุบาลห&างฉัตร  

นางเกศรา  
เคนศร ี
 

วารสารการวิจัย  
กาสะลองคํา มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย  

ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 
2 

กรกฏาคม-
ธันวาคม 
2554 

98 - 
106 

0.25 

13 การพัฒนาระบบประเมินผล
กิจกรรมพัฒนาผู&เรียน ของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา 
ป�ท่ี 4-6 โรงเรียนสบต๋ําวิทยา
(แปงภักดีอุปถัมภ2) 

นางจินต
กานท2  
เสานอก 
 

หนังสือตอบรับ 
การลงตีพิมพ2บทความ
งานวิจัย  วารสารการวิจัย 
กาสะลองคํา หาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 
1 มกราคม-
มิถุนายน 
2555 

- 0.25 

14 การดําเนินการงาน
งบประมาณของโรงเรยีน
เอกชนในเครือฝ`ายการศึกษา
คาทอลิกสังฆมณฑลเชียงใหม/ 

นายจรสั    
ผัดหล&า 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 110 - 
119 

0.50 

15 สภาพการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนสําหรับทหาร
กองประจําการในหน/วย
ทหาร สังกัดกองทัพภาคท่ี 3 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง 

พันตรีศรีศักดิ์    
มรรคผล 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 153 - 
161 

0.50 

16 การมีส/วนร/วมในการจัด
การศึกษาของผู&ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 2 

นายศุภกุล    
เจริญหล&า 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 178 - 
184 

0.50 

17 ปZจจัยท่ีเก่ียวข&องในการเลือก
โรงเรียนอนุบาลเอกชนของ
ผู&ปกครองในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 1 

นางขนิษฐา    
ชัยชนะ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
 

28 กย 54 171 - 
177 

0.50 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

18 สภาพการดําเนินงานด&าน
วิชาการของสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําพูน เขต 1 

นางเลไลย2     
กิตติวรรณ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 101 - 
109 

0.50 

19 การดําเนินงานการเงินและ
บัญชีของศูนย2การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ในเขต
ภาคเหนือ 
 

นางนงนุช    
ถาวรวงศ2 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 127 - 
135 

0.50 

20 การดําเนินงานศูนย2พัฒนา
เด็กเล็กของเทศบาลตําบลใน
จังหวัดลําปาง 
 

นางระกัน     
แซ/เตีย 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 144 - 
152 

0.50 

21 การพัฒนาหน/วยการเรียนรู&สาระ
การพัฒนาสังคม เรื่องอําเภอ 
สบปราบถ่ินฐานบ&านเรา สําหรบั
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต&น ศูนย2การศึกษานอก 
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

นางสาววัชรี   
น&อยพยัคฆ2 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 698 – 
706 

เล/ม 2 

0.50 

22 การดําเนินงานระบบการ
ดูแลช/วยเหลือนักเรยีนของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1  
 

นายกําธร  
สงวนพฤกษ2 
 

หนังสือตอบรับการลง
บทความวิทยานิพนธ2  
วารสารเครือข/าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ  

ฉบับท่ี 2 ป�ท่ี 2 
ประจําเดือน
มกราคม-
มิถุนายน 
2555 

- 0.25 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

23 การประเมินการจัด
การศึกษาของศูนย2พัฒนา
เด็กเล็ก เทศบาลตําบลใน
จังหวัดแพร/  

นายประชัน   
ใจวงค2 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 115 - 
122 

เล/ม 2 

0.50 

24 ความพร&อมของชุมชนในการ
ร/วมมือจัดการศึกษาของศูนย2
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค2การบริหารส/วนตําบล 
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัด
ลําปาง  

นางสาว
อภิญญา  อก
ผาย 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 132 - 
139 

เล/ม 2 

0.50 

25 สุขภาพองค2การของ
สถานศึกษา 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 2  

นางอัมรินทร2   
บุญเอนก 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 140 - 
148 

เล/ม 2 

0.50 

26 การบริหารงานพัสดุของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ลําพูน  

นายณัฐยศ   
ป̀าหลวง 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 120 - 
126 

0.50 

27 สมรรถนะของผู&บรหิาร
สถานศึกษาในเครือข/าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
อําเภอเมืองท่ี 4  สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน เขต 1  

นางสาว
ทัศนีย2   
เข่ือนแก&ว 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

16 ก.พ. 55 156 - 
163 

เล/ม 2 

0.50 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

28 สภาพการดําเนินงาน
วิชาการโรงเรยีนขนาดเล็กท่ี
จัดการเรียนการสอนแบบ
คละช้ัน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ลําพูน เขต 2   

นางพิมพา   
มีสอน 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 164 - 
172 

เล/ม 2 

0.50 

29 สภาพการดําเนินงาน
กิจกรรมลูกเสือใน
สถานศึกษา  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําพูน  เขต 1  

จ.ส.ต.สุรัก   
เช้ือหลุบโพธ์ิ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 173 - 
181 

เล/ม 2 

0.50 

30 แนวทางพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา 
ของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 3 ตามทัศนะ
ของผู&ปกครอง  

นางดวงใจ   
ดีพัฒนกุล 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 182 - 
190 

เล/ม 2 

0.50 

31 การพัฒนาหน/วยการเรียนรู&
เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษโดยใช&แหล/ง
เรียนรู&ในท&องถ่ิน   
ระดับช้ันมัธยมศึกษาป�ท่ี  2  
โรงเรียนวอแก&ววิทยา   
องค2การบริหารส/วนจังหวัด
ลําปาง  

นางสาว 
เกษราวัลย2   
เชียรธานรักษ2 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 681 - 
689 

เล/ม 2 

0.50 

32 การพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู&ตํานานมลูศาสนา 
ฉบับวัดบ&านเอ้ือม สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาป�ท่ี  
5  

นางสาว
จุฑารัตน2   
ตันติวุฒิปกรณ2 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

16 ก.พ. 55 335 - 
342 

เล/ม 2 

0.50 
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ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

33 การพัฒนาหน/วยการเรียนรู&
เรื่องการเขียนภาษาอังกฤษ
เชิงบรรยาย สําหรับ
นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง   

นางสาว
พรรณี     
เช้ือคําลือ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
ณ ม.ราชภัฏเชียงใหม/ 

9-10 กพ 54 690 - 
697 

เล/ม 2 

0.50 

34 ผลการใช&รูปแบบวงจรการ
สืบสอบ 5 ข้ันตอน ในหน/วย
การเรยีนรู&ภาษาไทย โดย
การบูรณาการภูมิปZญญา
ท&องถ่ินท่ีมีต/อความสามารถ
ในการทําโครงงานและเจต
คติต/อภูมปิZญญาท&องถ่ินของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต&น  

นางแสงหล&า    
เรืองพยัคฆ2 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
ณ ม.ราชภัฏลาํปาง 

28 กย 54 344 - 
356 

0.50 

 
 คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 มีจํานวน 2 เรื่อง 

ลําดับ 
ท่ี 

ชื่อบทความหรืองาน
สร"างสรรค0 

ชื่อผู"เขียน/ 
ผลงาน 

ชื่อวารสาร/ISBN/หน/วยงาน 
เล�มท่ี 

วันเดือน ป. เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 

35 
 

การวิจัยตรวจสอบยุทธศาสตร2 
การพัฒนาระบบการบรหิาร 
การเงินการคลังภาครัฐด&วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส2 (GFMIS) ของ
หน/วยงานสังกัดกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย2ในจังหวัดลําปาง 
  

นางปeยนาถ   
พรินทรากูล 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข/ายบัณ 
ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 6  
ณ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ2 

2 สค 53 409 - 
421 

เล/ม 2 

0.50 

36 
 

การวิจัยยุทธศาสตร2การ
พัฒนาการประเมินโครงการ
สร&างชีวิตใหม/ให&สตรีชนบท 
กรณีศึกษา: หลักสูตรเย็บ
จักรอุตสาหกรรม ศูนย2
สงเคราะห2และฝbกอาชีพสตรี
ภาคเหนือ จังหวัดลําปาง  

นางสาวอัมพร   
สีหะตัน 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings)  
การประชุมสัมมนาวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับ 
บัณฑิตศึกษาเครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9  
ณ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 

16 ก.พ. 55 513 - 
521 

เล/ม 2 

0.50 
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 คณะวิทยาศาสตร0 มีจํานวน 4 เรื่อง 

ลําดับท่ี 
ชื่อบทความหรืองาน

สร"างสรรค0 
ชื่อผู"เขียน/

ผลงาน 
ชื่อวารสาร/ISBN/หน�วยงาน 

เล�มท่ี 
วันเดือน ป. 

เลขหน"า 
ค�า

น้ําหนัก 
37  EXTENDING THE USAGE LIFE 

OF FRYING PALM OIL BY 
COMPOSITE INORGANIC 
MATERIALS 

นางสาว 
รัชยา  
สอนแก&ว 
 

วารสาร Asian Journal of 
Chemistry 
(http/www.asianjournalofc
hemistry.co.th) 

Volume 23 
Issue 12 
(2011) 

- 1.00 

38 การพัฒนากระบวนการ
สังเคราะห2 ผงซิลิกาและ
อะลูมินาจากดินขาวแหล/ง
ลําปาง 

นางสาว
ปวีณา   
นํ้าลึก 
 

E-Journal of Chemistry (An 
International Quarterly 
Research Journal  
of Chemistry), Volume 9(2) 

Volume 9 
Issue 3 
(2012) 

1364-1372 1.00 

39 การพิสูจน2เอกลักษณ2
สารประกอบจากใบและก่ิง
ของต&นมะหาดไทย 

นางสาว 
วนารี   
บุญกล&า 

Science Publication                
(American Journal of 
Applied Science, 2011, 
Volume 8, Issue 11, Page 
1093-1097 

Volume 8 
Issue 11 
(2011) 

1093-1097 1.00 

40 การช้ีบ/งระบบทางเคมีของ
สารประกอบในจําป�ศรี
เมืองไทย 

นางสาว 
วิสิทธ์ิ   
มนทอง 
 

Science Publication                
(American Journal of 
Applied Science, 2011, 
Volume 8, Issue 12, Page 
1268-1271 

Volume 8 
Issue 12 
(2011) 

1268-1271 1.00 

 
 คณะวิทยาการจัดการ มีจํานวน 6 เรื่อง 

ลําดับท่ี 
ชื่อบทความหรืองาน

สร"างสรรค0 
ชื่อผู"เขียน/

ผลงาน 
ชื่อวารสาร/ISBN/หน�วยงาน 

เล�มท่ี 
วันเดือน ป. 

เลขหน"า ค�าน้ําหนัก 

41 ตัวกําหนดการตัดสินใจด&าน 
การออมท่ีมีผลต/อความสําเร็จของ
ชมรมพนักงานลูกจ&างองค2กร
ปกครองส/วนท&องถ่ินอําเภอแจ&ห/ม  

นางพัศนีย2  
อุดเครือ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ด&านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 ประจําป� 
2555 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก/น  

4 กพ 55 - 0.75 

42 คุณภาพอาคารสถานท่ี 
คุณภาพรถโดยสารคุณภาพ
บริการและความพึงพอใจมี
อิทธิพลต/อการใช&บริการซํ้า
สถานีขนส/งผู&โดยสารเทศบาล
นครลําปาง   

นางปนัดดา  
เกตุเทศ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
ครั้งท่ี 8 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร2 วิทยาเขต
กําแพงแสน วันท่ี  “ตาม
รอยพระยคุลบาท 
เกษตรศาสตร2กําแพงแสน” 

8-9 ธค 54 1032-1041 0.50 

43 ภาวการณ2เป1นผู&ประกอบการ 
และทุนทางสังคมในการเช่ือมโยง
กลยุทธ2ธุรกิจเพ่ือสร&างสมรรถนะ
การดําเนินงานของวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย/อม  
จังหวัดลําพูน  

นายชวภณ   
ศรีวิชัย 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ด&านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 ประจําป� 
2555 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก/น  

4 กพ 55 - 0.75 
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ลําดับท่ี 
ชื่อบทความหรืองาน

สร"างสรรค0 
ชื่อผู"เขียน/

ผลงาน 
ชื่อวารสาร/ISBN/หน�วยงาน 

เล�มท่ี 
วันเดือน ป. 

เลขหน"า ค�าน้ําหนัก 

44 ความสัมพันธ2ระหว/าง           
ธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ
ของการจัดเก็บรายได&ท่ีมีผล
ต/อความเป1นเลิศในการ
บริหารงานของเทศบาลนคร
ลําปาง  

นางวิลาวัณย2 
บุษราคัม 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
เครือข/ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ/มภาคเหนือ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 
2012”  

7-8 กพ 55 14 - 21 0.50 

45 กลยุทธ2ทางการตลาด นวัตกรรม
และเครือข/ายธุรกิจท่ีมีอิทธิพล
ต/อความสามารถในการ
แข/งขันของกิจการ SMEs ใน
เขตภาคเหนือตอนบน  

นายศุภวัฒน2 
เทพยุหะ 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ด&านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 ประจําป� 
2555 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก/น  

4 กพ 55 - 0.75 

46 ความสัมพันธ2ระหว/างการรับรู& 
ภาวะผู&นําและความผูกพันต/อ 
องค2การของพนักงานท่ีมีผลต/อ 
ประสิทธิผลขององค2การบรหิาร
ส/วนตําบล อําเภอเมือง  
จังหวัดลําปาง  

นางสุกัญญา  
ปามาคํา 
 

รายงานการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ(Proceedings) 
ระดับชาติ ด&านธุรกิจและ
เศรษฐกิจ ครั้งท่ี 5 ประจําป� 
2555 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก/น  

4 กพ 55 - 0.75 

    
 รวม 25 

 
  การคิดคะแนน 

ร&อยละถ/วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ2หรือเผยแพร/ของผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
 
 
 
 
ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบกําหนดร&อยละ 25 เท/ากับ 5 คะแนน  

 
  
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป=าหมาย คะแนน 
ร&อยละ 40 มีการดําเนินการได&ร&อยละ 30.86 ไม/บรรลุเป=าหมาย 5  คะแนน 

 
 
 
 
 

25 
X  100 =  ร&อยละ 30.86 

81 

30.86 
X  5 =  6.17 คะแนน   

25 
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รายการหลักฐาน 
2.11-1 สรุปการสําเร็จการศึกษาและการตีพิมพ2เผยแพร/ของนักศึกษาปริญญาโท ประจําป�การศึกษา 2554 
2.11-2 รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมสัมมนาวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย ระดับ 

บัณฑิตศึกษา เครือข/ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏอุตรดิตถ2  

2.11-3 รวมบทความวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมสัมมนาวิชาการ นําเสนอผลงานวิจัย ระดับ 
บัณฑิตศึกษา เครือข/ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 7  
9-10 กุมภาพันธ2 2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม/ 

2.11-4  รวมบทความวิจัยการประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เครือข/าย 
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
28 กันยายน 2554 ณ ห&องประชุมอาคารโอฬาร โรจน2หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2.11-5 งานวิจัย เรื่อง EXTENDING THE USAGE LIFE OF FRYING PALM OIL BY COMPOSITE  
INORGANIC MATERIALS 

2.11-6 สําเนาวิทยานิพนธ2 : การพัฒนากระบวนการสังเคราะห2 ผงซิลิกาและอะลูมินาจากดินขาวแหล/ง 
ลําปาง 

2.11.7 สําเนาวิทยานิพนธ2 : การพิสูจน2เอกลักษณ2สารประกอบจากใบและก่ิงของต&นมะหาดไทย 
2.11.8 สําเนาวิทยานิพนธ2 : การชี้บ/งระบบทางเคมีของสารประกอบในจําป�ศรีเมืองไทย 
2.11.9 บทความวิจัยหรือสารนิพนธ2ท่ีตีพิมพ2ในป� 2554 
2.11.10 รวมบทความวิทยานิพนธ2ระดับบัณฑิตศึกษา การประชุมสัมมนาวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข/ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 9 วันท่ี 16 กุมภาพันธ2 2555 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 2.12   :  ผลงานของผู"สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได"รับการตีพิมพ0หรือ 
      เผยแพร� (สมศ.4) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป.   : ป�การศึกษา 

วิธีการคํานวณ 
 

ผลรวมถ/วงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพ2หรือเผยแพร/ 
ของผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก x 100 

จํานวนผู&สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 
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เกณฑ0มาตรฐาน   : 
  กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยท่ีตีพิมพ2 ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 
0.25 มีการตีพิมพ2ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 

หรือมีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข&อมูล TCI 
0.50 มีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู/ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข&อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู/ใน    
ควอไทล2ท่ี 3 หรือ 4 (Q3 หรือ Q4) ในป�ล/าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ2 หรือมีการ
ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู/ในประกาศของ สมศ. 

1.00 มีการตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข&อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู/ใน     
ควอไทล2ท่ี 1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป�ล/าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ2 หรือมีการ
ตีพิมพ2ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข&อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร&างสรรค2ท่ีเผยแพร/ ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร"างสรรค0* 
0.125 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับชาติ  
0.50 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับความร/วมมือระหว/างประเทศ 
0.75 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร&างสรรค2ท่ีได&รับการเผยแพร/ในระดับนานาชาติ 

 *องค2ประกอบของคณะกรรมการไม/น&อยกว/า 3 คน และต&องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร/วมพิจารณาด&วย 
 
เกณฑ0การประเมิน 

ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ กําหนดร&อยละ 50 เท/ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนินงาน 
 ไม/ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม/มีนักศึกษาจบหลักสูตร  
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ตัวบ�งช้ีท่ี 2.13  : การพัฒนาคณาจารย0 (สมศ.14) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป.   : ป�การศึกษา 
 

เกณฑ0มาตรฐาน 
  กําหนดค/าน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย2 ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ตําแหน�งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย2 0 2 5 

ผู&ช/วยศาสตราจารย2 1 3 6 

รองศาสตราจารย2 3 5 8 

ศาสตราจารย2 6 8 10 

 
วิธีการคํานวณ  
 ค/าดัชนีคุณภาพอาจารย2 คํานวณดังนี้ 
 

ผลรวมถ/วงน้ําหนักของอาจารย2ประจํา 
จํานวนอาจารย2ประจําท้ังหมด 

 
เกณฑ0การประเมิน :  
  ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ โดยกําหนดให&ค/าดัชนีคุณภาพอาจารย2เป1น 6 เท/ากับ 5 คะแนน  
 
ผลการดําเนินงาน 

ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย2ประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต/อ 306 

จํานวนอาจารย2ประจํา (ท่ีไม/มีตําแหน/งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท/า 9.5 

จํานวนอาจารย2ประจํา (ท่ีไม/มีตําแหน/งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท/า 200 

จํานวนอาจารย2ประจํา (ท่ีไม/มีตําแหน/งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท/า 36.5 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งผู&ช/วยศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท/า - 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งผู&ช/วยศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท/า 38 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งผู&ช/วยศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท/า 12 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งรองศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท/า 1 
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ข"อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งรองศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท/า 7 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งรองศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท/า 2 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท/า - 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท/า - 

จํานวนอาจารย2ประจําตําแหน/งศาสตราจารย2 ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท/า - 
 

การคิดค�าน้ําหนัก 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหน�งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 
จํานวน
(คน) 

ค/า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค�า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค/า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค�า

นํ้าหนัก 

จํานวน
(คน) 

ค/า
นํ้าหนัก 

ผลรวม
ค�า

นํ้าหนัก 

อาจารย2 9.5 0 0 200 2 400 36.5 5 182.5 
ผู&ช/วยศาสตราจารย2 - - - 38 3 114 12 6 72 
รองศาสตราจารย2 1 3 3 7 5 35 2 8 16 
ศาสตราจารย2 - - - - - - - - - 

รวม 10.5 - 3 245 - 549 50.2 - 270.5 
รวมผลถ�วงน้ําหนัก 822.5 

 

ค/าดัชนีคุณภาพอาจารย2 คํานวณดังนี้ 
 
 
 
 

การคิดคะแนน 
ใช&บัญญัติไตรยางศ2เทียบ โดยกําหนดให&ค/าดัชนีคุณภาพอาจารย2เป1น 6 เท/ากับ 5 คะแนน  

2.69 
x 5  =  2.24  คะแนน 

6 
 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป=าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป=าหมาย คะแนน 

2.50 คะแนน มีการดําเนินการได& 2.24 คะแนน � 2.24 
 
รายการหลักฐาน 
2.13-1  ใบแสดงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
2.13-2  คําสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 เมษายน 2554 

822.5 
=  2.69 

306 
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 องค�ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.1    :  ระบบและกลไกการให)คําปรึกษาและบริการด)านข)อมูลข�าวสาร 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป/    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการจัดบริการให&คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช&ชีวิตแก)นักศึกษา 
 2. มีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อนักศึกษา 
 3. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ0ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นักศึกษา 
 4. มีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อศิษย0เก)า 
 5. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู&และประสบการณ0ให&ศิษย0เก)า 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให&บริการในข&อ 1–3 ทุกข&อไม)ตํ่ากว)า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
 7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให&บริการมาใช&เป.นข&อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ท่ีสนองความต&องการของนักศึกษา 
 
หมายเหตุ 
 ในกรณีคณะหรือสถาบันท่ียังไม)มีศิษย0เก)าถือว)าผ)านเกณฑ0มาตรฐานข&อ 4 และ ข&อ 5 โดยอนุโลม  
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 
มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
7 ข&อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 1 มีการจัดบริการให&คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช&ชีวิตแก)นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให&คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช&ชีวิตแก)นักศึกษา ดังนี้ 
        1. แต)ง ต้ังอาจารย0 ท่ีปรึกษาประจํากลุ)มเรียนประจําป�
การศึกษา (3.1-1-1)  
        2. ประกาศตาราง Home Room ประจําป�การศึกษา 2554 
(3.1-1-2) 
        3. ตาราง Office Hour (3.1-1-3) 
        4. การบันทึกการให&คําปรึกษาและแนะแนวการใช&ชีวิตแก)
นักศึกษา ของอาจารย0ท่ีปรึกษา (3.1-1-4)   
        5. มีห&องให&คําปรึกษาแนะแนวแก)นักศึกษา ของกองพัฒนา
นักศึกษา (3.1-1-5) 

3.1-1-1 คําสั่งแต)งต้ังอาจารย0ท่ี
ปรึกษาป�การศึกษา 2554  
3.1-1-2 ประกาศตาราง Home Room 
ประจําป�การศึกษา 2554 
3.1-1-3 ตาราง  Office Hour 
3.1-1-4 แบบบันทึกการให&คําปรึกษา
ของอาจารย0ท่ีปรึกษาแต)ละคณะ 
3.1-1-5 ภาพถ)ายห&องให&คําปรึกษา
แนะแนวแก)นักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        6. มีการจัดเก็บข&อมูลการให&คําปรึกษาแก)นักศึกษาด&านแนะ
แนวการศึกษา อาชีพ ส)วนตัว และสังคมของกองพัฒนานักศึกษา 
(3.1-1-6)  
        7. การจัดเก็บสถิติข&อมูลการให&คําปรึกษาแก)นักศึกษาด&าน
แนะแนวการศึกษา อาชีพ ส)วนตัว และสังคมของกองพัฒนา
นักศึกษา(3.1-1-7)   
        8. อาจารย0ท่ีปรึกษามีการให&คําปรึกษาแก)นักศึกษาเป.นกรณี
พิเศษ (3.1-1-8) 
        9. การเก็บสถิติข&อมูลการให&บริการด&านกองทุนการให&กู&ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา (3.1-1-9) 
        10. Facebook การให&คําปรึกษาด&านกองทุนการให&กู&ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา (3.1-1-10)  

 

3.1-1-6 แบบบันทึกการให&คําปรึกษา
จัดเก็บข&อมูลการให&คําปรึกษาแก)
นักศึกษาด&านแนะแนวการศึกษา 
อาชีพ ส)วนตัวและสังคมของกอง
พัฒนานักศึกษา  
3.1-1-7 สถิติข&อมูลการให&บริการให&
คําปรึกษาแก)นักศึกษาด&านแนะแนว
การศึกษา อาชีพ ส)วนตัวและสังคม
ของกองพัฒนานักศึกษา 
3.1-1-8 บันทึกการให&คําปรึกษาเป.น
กรณีพิเศษ  
3.1-1-9 บันทึกสถิติข&อมูลการให& 
บริการด&านกองทุนการให&กู&ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา 
3.1-1-10 Print out Facebook 
การให&คําปรึกษาด&านกองทุนการให&
กู& ยื ม เ งิ น เ พ่ื อ ก า ร ศึ กษ า http:// 
www.facebook.com/jaxxza 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 2 มีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อ
นักศึกษา โดยมีการเผยแพร)ข&อมูลข)าวสารท่ีทันสมัย ด&านการเรียน 
แหล)งเรียนรู&เพ่ิมเติม ดังนี้ 
       2.1 เว็ปไซต0ของมหาวิทยาลัย (3.1-2-1)  
       2.2 บอร0ดประชาสัมพันธ0 (3.1-1-2) 
       2.3 หนังสือพิมพ0อาลัมพางค0โพสต0 (3.1-2-3)  
       2.4 ข)าวสัมพันธ0ของฝdายประชาสัมพันธ0 (3.1-2-4) 
       2.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
FM.105.50 MHz (3.1-2-5) 
       2.6 ระบบเสียงตามสายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (3.1-1-6) 

3.1 -2-1  เ ว็บ ไซต0 มหาวิทยาลั ย                 
www.lpru.ac.th 
3.1-2-2 ภาพถ)ายบอร0ดประชาสัมพันธ0 
3.1-2-3 หนังสือพิมพ0อาลัมพางค0-
โพสต0   
3.1-2-4 ข)าวสัมพันธ0ของฝdายประชา 
สัมพันธ0 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
3.1-2-5 สถานีวิทยุกระจายเสียง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง
FM.105.50 MHz 
3.1-2-6 ภาพถ)ายระบบเสียงตามสาย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ0ทางวิชาการและวิชาชีพแก)นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการกําหนดแผนกิจกรรมทางด&านวิชาการและ
วิชาชีพเพ่ือพัฒนาแก)นักศึกษา (3.1-3-1)  
 
โครงการพัฒนาทางด)านวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 16  
โครงการ รายละเอียดดังนี้ 
 กองพัฒนานักศึกษา มี 6 โครงการ  
        1. โครงการเสริมสร&างภูมิคุ&มกันด&านการปgองกันปhญหายาเสพติด 
(3.1-3-2) 
        2. โครงการอบรมสัมมนาแนวทางการพัฒนาผู&นํานักศึกษา 
(3.1-3-3) 
        3. โครงการการพัฒนาศักยภาพความเป.นบัณฑิตสู)ความเป.นเลิศ 
(3.1-3-4) 
        4. โครงการทักษะชีวิต 1 การต้ังเปgาหมายชีวิตนักศึกษาใหม) 
(3.1-3-5) 
        5. โครงการทักษะชีวิต 2 การอยู)อย)างพอเพียง (3.1-3-6) 
        6. โครงการทักษะชีวิต 3 การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพ
ตามนโยบาย 3D (3.1-3-7) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช)น  
        7. โครงการฝkกอบรมอาชีพระยะสั้น (3.1-3-8) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช)น 
        8. โครงการพัฒนานักศึกษาให&ผลิตผลงานวิจัยหรือเข&าร)วม
โครงการวิชาการ (3.1-3-9) 
        9. โครงการการใช&โปรแกรมสําเร็จรูปในการคํานวณและการ
วิเคราะห0ผลทางสถิติ (3.1-3-10) 
คณะวิทยาศาสตร0 เช)น 
        10. โครงการสัมมนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร0ยุคปhจจุบัน (3.1-3-11) 
        11. กิจกรรมส)งเสริมและเผยแพร)การอนุรักษ0พันธุ0ข&าว
พ้ืนเมือง และการเกษตรตามแนวพระราชดําริ (3.1-3-12) 
คณะวิทยาการจัดการ เช)น 
        12. โครงการศึกษาดูงานด&านธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (3.1-3-13) 
        13. โครงการศึกษาดูงานด&านวิชาการและวิชาชีพทางด&าน
คอมพิวเตอร0 และเทคโนโลยีของนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร0
ธุรกิจ (3.1-3-14) 
คณะครุศาสตร0 เช)น 
        14. อบรมผู&กํากับลูกเสือสามัญข้ันความรู&เบ้ืองต&นสําหรับ
นักศึกษา (3.1-3-15) 
 

3.1-3-1 แผนปฏิบัติงานงบประมาณ
ประจําป� 2554 และป� 2555 ด&าน
การจัดกิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ 
3.1-3-2 โครงการเสริมสร&างภูมิคุ&มกัน
ด&านการปgองกันปhญหายาเสพติด  
3.1-3-3  โครงการอบรมสัมมนา 
แนวทางการพัฒนาผู&นํานักศึกษา 
3.1-3-4  โ ค ร ง ก า ร ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพความเป.นบัณฑิตสู)ความ 
เป.นเลิศ  
3.1-3-5 โครงการทักษะชีวิต 1  
การต้ังเปgาหมายชีวิตนักศึกษาใหม) 
3.1-3-6  โครงการ ทักษะชี วิ ต  2  
การอยู)อย)างพอเพียง 
3.1-3-7  โครงการ ทักษะชี วิ ต  3  
การเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพตาม              
นโยบาย 3D 
3.1-3-8 โครงการฝkกอบรมอาชีพ
ระยะสั้น  
3.1-3-9 โครงการพัฒนานักศึกษาให&
ผ ลิ ต ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ เ ข& า ร) ว ม
โครงการวิชาการ 
3.1-3-10 โครงการการใช&โปรแกรม
สําเร็จรูปในการคํานวณและการ
วิเคราะห0ผลทางสถิติ  
3.1-3-11  โ ค ร ง ก า ร สั ม ม น า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร0ยุคปhจจุบัน 
3.1-3-12  กิจกรรมส) ง เสริ มและ
เ ผ ยแ พร) ก า ร อ นุ รั กษ0 พั น ธุ0 ข& า ว
พ้ืนเมืองและการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ 
3.1-3-13 โครงการศึกษาดูงานด&าน
ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด 
3.1-3-14 โครงการศึกษาดูงานด&าน
วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ ท า ง ด& า น
คอมพิวเตอร0 และเทคโนโลยีของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 เช)น 
        15. โครงการอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข&อมูลพ้ืนฐานชุมชน 
(3.1-3-16) 
        16. โครงการฝkกอบรมศักยภาพการวัดระดับความรู&ทาง
ภาษาจีน (HSK) (3.1-3-17) 
 
โครงการพัฒนาทางด)านวิชาชีพของมหาวิทยาลัย มีจํานวน 10 
โครงการ  
กองพัฒนานักศึกษา มี 1 โครงการ   
        1. โครงการอาชีพเสริม เพ่ิมทักษะเชิงวัฒนธรรมท&องถ่ิน
ล&านนา (3.1-3-18) 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช)น 
        2. โครงการฝkกประสบการณ0วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา (3.1-3-19) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช)น 
        3. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น (3.1-3-20) 
คณะวิทยาศาสตร0 เช)น 
        4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิทยาศาสตร0มหัศจรรย0
ในชั้นเรียน (3.1-3-21) 
        5. โครงการฝkกประสบการณ0วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร0 (3.1-3-22) 
คณะวิทยาการจัดการ เช)น  
        6. โครงการแข)งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
(3.1-3-23) 
        7. โครงการเตรียมความพร&อมก)อนออกฝkกประสบการณ0
วิชาชีพ และจัดส)งนักศึกษาเข&ารับการฝkกประสบการณ0วิชาชีพ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร0 (3.1-3-24) 
คณะครุศาสตร0 เช)น 
        8. กิจกรรมอาชีพระยะสั้น สําหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 และ 
ชั้นป�ท่ี 5 (3.1-3-25) 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 เช)น 
        9. โครงการฝkกประสบการณ0วิชาชีพสาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต0ศิลปn (3.1-3-26) 
        10. โครงการฝkกประสบการณ0วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสารทางธุรกิจ (3.1-3-27) 
 

3.1-3-15 อบรมผู&กํากับลูกเสือสามัญ
ข้ันความรู&เบ้ืองต&นสําหรับนักศึกษา  
3.1-3-16 โครงการอบรมอาสาสมัคร
จัดเก็บข&อมูลพ้ืนฐานชุมชน 
3.1-3-17 โครงการฝkกอบรมศักยภาพ
การวัดระดับความรู&ทางภาษาจีน 
(HSK)  
3.1-3-18 โครงการอาชีพเสริมเพ่ิม
ทักษะเชิงวัฒนธรรมท&องถ่ินล&านนา 
3.1-3-19 โครงการฝkกประสบการณ0
วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา 
3.1-3-20 โ คร งการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 
3.1-3-21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิทยาศาสตร0มหัศจรรย0ในชั้นเรียน 
3.1-3-22 โครงการฝkกประสบการณ0
วิชาชีพ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร0 
3.1-3-23 โครงการแข)งขันทักษะ
วิชาชีพบัญชี สาขาวิชาการบัญชี 
3.1-3-24 โครงการเตรียมความพร&อม
ก)อนออกฝkกประสบการณ0วิชาชีพ 
และจัดส)งนักศึกษาเข&ารับการฝkก
ประสบการณ0วิชาชีพ สาขาวิชา
นิเทศศาสตร0 
3.1-3-25 กิจกรรมอาชีพระยะสั้น 
สําหรับนักศึกษาชั้นป�ท่ี 4 และชั้นป�
ท่ี 5  
3.1-3-26 โครงการฝkกประสบการณ0
วิชาชีพสาขาวิชาออกแบบประยุกต0ศิลปn 
3.1-3-27 โครงการฝkกประสบการณ0
วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทยและ 
การสื่อสารทางธุรกิจ 
 

 



 131 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

เกณฑ�มาตรฐานข)อ 4 มีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อศิษย0เก)า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0
ต)อศิษย0เก)า โดยมีการเผยแพร)ข&อมูลข)าวสารท่ีทันสมัย ด&านการเรียน 
แหล)งเรียนรู&เพ่ิมเติม ดังนี้ 
        1. เว็ปไซต0ของมหาวิทยาลัย (3.1-4-1)  
        2. เว็บไซต0สมาคมศิษย0เก)า มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง            
(3.1-4-2)  
        3. เว็บไซต0กองพัฒนานักศึกษา (3.1-4-3) 
        4. ฐานข&อมูลศิษย0เก)า ของสมาคมศิษย0เก)า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  (3.1-4-4) 
        5. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
FM.105.50 MHz (3.1-4-5) 
        6. ข)าวสารท่ีเผยแพร)ในหนังสือพิมพ0ท&องถ่ิน (3.1-4-6) 
      

3 . 1 -4-1 เ ว็ บ ไซต0 มหาวิ ทย าลั ย 
www.lpru.ac.th 
3.1-4-2 เว็บไซต0สมาคมศิษย0เก)า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง http:// 
www.sidkao.lpru.ac.th/  
3.1-4-3 เว็บไซต0กองพัฒนานักศึกษา 
www.snk.ac.th 
3.1-4-4 Print out ข&อมูลศิษย0เก)า 
3.1-4-5 ภาพถ)ายสถานีวิทยุกระจาย 
เสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
FM.105.50 MHz  
3.1-4-6 Clipping ข)าวสารท่ีเผยแพร)
ในหนังสือพิมพ0ท&องถ่ิน 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู&และประสบการณ0ให&ศิษย0เก)า มหาวิทยาลัยมี  
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมเ พ่ือพัฒนาความรู&และ
ประสบการณ0ให&ศิษย0เก)า โดย           
กองพัฒนานักศึกษา มี 1 โครงการ  
        1. โครงการอาชีพเสริม เพ่ิมทักษะเชิงวัฒนธรรมท&องถ่ิน
ล&านนา (3.1-5-1)    
คณะวิทยาการจัดการ เช)น 
        2. รายงานผลการดําเนินงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 
การบริหารภาพลักษณ0องค0กรอย)างมืออาชีพ สาขาวิชานิเทศศาสตร0 
(3.1-5-2) 
        3. โครงการฝkกอบรมการทําโคมหูกระต)าย (3.1-5-3) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เช)น 
        4.  โครงการคืนสู)เหย&าชาวเกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 5 
(3.1-5-4)    
คณะครุศาสตร0 เช)น 
        5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร&างข&อทดสอบแบบ
บุรณาการและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสอนสําหรับนักศึกษา 
ศิษย0เก)าและครูพ่ีเลี้ยง (3.1-5-5)   
  

3.1-5-1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการอาชีพเสริม เพ่ิมทักษะเชิง
วัฒนธรรมท&องถ่ินล&านนา 
3.1-5-2 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการการบริหาร
ภาพลัษณ0องค0กรอย)างมืออาชีพ 
สาขาวิชานิเทศศาสตร0 
3.1-5-3 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการฝkกอบรมการทําโคมหู
กระต)าย 
3.1-5-4 โครงการคืนสู) เหย&าชาว
เกษตรราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 5 
3.1-5-5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสร&างข&อทดสอบแบบบุรณาการ
และการผลิ ตสื่ อ มัล ติ มี เ ดีย เ พ่ือ    
การสอนสําหรับนักศึกษา ศิษย0เก)า
และครูพ่ีเลี้ยง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เช)น 
        6. โครงการ E-Library ให&แก)นักศึกษาและศิษย0เก)า (3.1-5-6)    
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 เช)น 
        7. โครงการแสดงผลงานของนักศึกษาและศิษย0เก)า สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต0ศิลปn (3.1-5-7) 
        8. โครงการศิลปะอํานวยเพลงให&แก)นักศึกษาและศิษย0เก)า
และศิษย0ปhจจุบันทํากิจกรรมร)วมกัน สาขาวิชาดนตรี (3.1-5-8) 
        9. โครงการจัดบริการแก)นักศึกษาและศิษย0เก)าสาขาวิชา
ภาษาไทยและกาสื่อสารทางธุรกิจ (3.1-5-9) 
        10. โครงการ 40 ป� ราชภัฏ : สานศิลปnถ่ินมนุษย0 (3.1-5-10)   
คณะวิทยาศาสตร0 เช)น 
        11. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น (3.1-5-11) 
        12. โครงการประกวดประกอบอาหารท&องถ่ิน (3.1-5-12)    

3.1-5-6 โครงการ E-Library ให&แก)
นักศึกษาและศิษย0เก)า (3.1-5-6)    
3.1-5-7 โครงการแสดงผลงานของ
นักศึกษาและศิษย0เก)า สาขาวิชา
ออกแบบประยุกต0ศิลปn   
3.1-5-8 โครงการศิลปะอํานวยเพลง
ให&แก)นักศึกษาและศิษย0เก)าและศิษย0
ปhจจุบันทํากิจกรรมร)วมกัน สาขาวิชา
ดนตรี   
3.1-5-9  โครงการจัดบริการแก)
นักศึกษาและศิษย0 เก)าสาขาวิชา
ภาษาไทยและกาสื่อสารทางธุรกิจ 
3.1-5-10 โครงการ 40 ป� ราชภัฏ : 
สานศิลปnถ่ินมนุษย0 
3.1-5-11 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น 
3.1-5-12 โครงการประกวดประกอบ
อาหารท&องถ่ิน 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให&บริการในข&อ 1–3 ทุกข&อไม)ตํ่ากว)า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานีกศึกษาได&ดําเนินการประเมิน
ความพึงพอใจนักศึกษา 5 ด&าน โดยผลการประเมินครอบคลุม     
การประเมิน 3 ด&าน โดยมีผลการประเมินคุณภาพของการให&บริการ
ในแต)ละด&าน (3.1-6-1) ดังนี้  
        ด)านท่ี 1 การจัดบริการให&คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
การใช&ชีวิตแก)นักศึกษา มีค)าเฉลี่ย 3.79 
        ด)านท่ี 2 การจัดบริการข&อมูลข)าวสารท่ีเป.นประโยชน0ต)อ
นักศึกษา มีค)าเฉลี่ย 3.68     
        ด)านท่ี 3 การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ0ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก)นักศึกษา มีค)าเฉลี่ย 3.74 

3.1-6-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของการให&บริการกองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 7 มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให&บริการมาใช&เป.นข&อมูลในการพัฒนา   
การจัดบริการท่ีสนองความต&องการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
 
 



 133 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษานําผลประเมิน
คุณภาพท่ีให&บริการหลังจากการประเมินคุณภาพการให&บริการแล&ว 
(3.1-7-1) นํากลับมาใช&เป.นข&อมูลในการพัฒนาการจัดบริการ โดย
นําข&อมูลผลการประเมินเข&าท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาและส)งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งท่ี 
3/2555 วันท่ี 22 กุมภาพันธ0 2555 วาระเพ่ือพิจารณา(3.1-7-2)  
        นอกจากนั้นทุกคณะยังมีการนําผลการประเมินคุณภาพ   
การให&บริการมาใช&เป.นข&อมูลในการจัดบริการ ปรากฏในรายงาน
การประชุมของคณะ (3.1-7-3) 

3.1-7-1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ
การจัดบริการด&านการเรียนและ
พัฒนาคุณภาพแก)นั ก ศึกษาตาม
เกณฑ0 5 ด&าน ของกองพัฒนานักศึกษา
3.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส)งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 3/2555 
วันท่ี 22 กุมภาพันธ0 2555 
3.1-7-3 รายงานการประชุมของทุก
คณะ  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป?าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป?าหมาย คะแนน 
7  ข&อ มีการดําเนินการ  7  ข&อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 3.2    :  ระบบและกลไกการส�งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป/   :  ป�การศึกษา 

เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส)งเสริมผลการเรียนรู&ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติทุกด&าน 
 2. มีกิจกรรมให&ความรู&และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา 
 3. มีการส)งเสริมให&นักศึกษานําความรู&ด&านการประกันคุณภาพไปใช&ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย)างน&อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย)างน&อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต)อไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส)งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส)งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0หรือรักษาสิ่งแวดล&อม 
  - กิจกรรมเสริมสร&างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส)งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. มีการสนับสนุนให&นักศึกษาสร&างเครือข)ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว)างสถาบัน 
และมีกิจกรรมร)วมกัน 
 5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข&อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข&อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข&อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 1 สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส)งเสริมผลการเรียนรู&ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติทุกด&าน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการแต)งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส)งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2554 เพ่ือกํากับดูแลงานด&านกิจกรรม
นักศึกษาและการส)งเสริมศิลปวัฒนธรรม (3.2-1-1) และดําเนินการ
จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีส)งเสริมตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห)งชาติครบทุกด&าน (3.2-1-2)    

3.2-1-1 คําสั่งแต)งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส)งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ป�การศึกษา 
2554 ท่ี 2453/2554 ลงวันท่ี 14 
กรกฎาคม 2554 
3.2-1-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจําป�การศึกษา 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 2 มีกิจกรรมให&ความรู&และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีการจัดกิจกรรมให&ความรู&และ
ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก)นักศึกษา โดยได&ดําเนินการ
จัดอบรมเม่ือวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (3.2-2-1) มีการบันทึกข&อตกลงความร)วมมือกับมหาวิทยาลัย
อ่ืน จํานวน 27 แห)ง (3.2-2-2) 

3.2-2-1 รายงานผลโครงการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษาแก)
นักศึกษา 
3.2-2-2 บันทึกข&อตกลงความร)วมมือ
ระหว)างสถาบันกลุ)มเครือข)าย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 3 มีการส)งเสริมให&นักศึกษานําความรู&ด&านการประกันคุณภาพไปใช&ในการจัดกิจกรรมท่ี
ดําเนินการโดยนักศึกษาอย)างน&อย 5 ประเภท สําหรับระดับปริญญาตรี และอย)างน&อย 2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต)อไปนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส)งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0 
  - กิจกรรมกีฬาหรือการส)งเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0หรือรักษาสิ่งแวดล&อม 
  - กิจกรรมเสริมสร&างคุณธรรมและจริยธรรม 
  - กิจกรรมส)งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการส)งเสริมให&นักศึกษานํา
ความรู&ด&านการประกันคุณภาพไปใช&ในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการ 
โดยนักศึกษาอย)างน&อย 5 ประเภท  
 
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
ได&แก)  
        กิจกรรมวิชาการ เช)น 
        1. โครงการอบรมให&ความรู&การพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา 
และศึกษาดูงาน นักศึกษาภาค กศ.บป. (3.2-3-1) 
        2. โครงการอาชีพเสริมเพ่ิมทักษะเชิงวัฒนธรรมท&องถ่ินพ้ืนบ&าน
ล&านนาลําปาง จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ (3.2-3-2) 
        3. กิจกรรมอบรมผู&กํากับลูกเสือสามัญข้ันความรู&เบ้ืองต&น
สําหรับนักศึกษา จัดโดยคณะครุศาสตร0 (3.2-3-3) 
        4 .  ฝkกอบรมอาชีพระยะสั้ น  จัดโดยคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (3.2-3-4) 
        5. กิจกรรมไส&เดือนฝอยท่ีก)อให&เกิดโรคในพืช จัดโดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (3.2-3-5) 
        6. โครงการเรียนรู&เศรษฐกิจพอเพียงด&านการเรียนรู&วิถีชาวนา 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร0 (3.2-3-6) 
        7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู&เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาสําหรับนักศึกษา จัดโดยคณะมนุษยศาสตร0และ
สังคมศาสตร0 (3.2-3-7) 
 
        กิจกรรมกีฬาหรือการส)งเสริมสุขภาพ เช)น  
        8. กีฬาลําปาง 9 อุดมศึกษาสัมพันธ0 ครั้งท่ี 11 (3.2-3-8)   
        9. กีฬาสานสัมพันธ0 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร0และ
สังคมศาสตร0 (3.2-3-9) 
        10. กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร0 (3.2-3-10) 
        11. กีฬาเชื่อมสัมพันธ0ไมตรีคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3.2-3-11) 
        12. กีฬาภายในคณะ กล&วยไม&เกมส0 คณะครุศาสตร0 (3.2-3-12) 
        13. โครงการโยธาสัมพันธ0 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(3.2-3-13) 
        14. โครงการแข)งขันกีฬาภายในคณะวิทยาการจัดการ (3.2-3-14) 
 
        กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน0ฯ เช)น  
        15. โครงการการประชุมสมาพันธ0 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎแห)งประเทศไทย ครั้งท่ี 6 ระหว)างวันท่ี 15–16 สิงหาคม 

3.2-3-1 โครงการอบรมให&ความรู&
การพัฒนาศักยภาพผู&นํานักศึกษา 
และศึกษาดูงาน นักศึกษาภาค กศ.บป. 
3.2-3-2 โครงการอาชีพเสริมเพ่ิม
ทักษะเชิงวัฒนธรรมท&องถ่ินพ้ืนบ&าน
ล&านนาลําปาง  
3.2-3-3  กิจกรรมอบรมผู& กํ า กับ
ลูก เสือสามัญข้ันความรู& เ บ้ืองต&น
สําหรับนักศึกษา  
3.2-3-4 ฝkกอบรมอาชีพระยะสั้น  
3.2-3-5  กิจกรรมไส& เ ดือนฝอยท่ี
ก)อให&เกิดโรคในพืช  
3.2-3-6 โครงการเรียนรู&เศรษฐกิจ
พอเพียงด&านการเรียนรู&วิถีชาวนา  
3 . 2 -3 -7  โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการความรู&เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา  
3.2-3-8 กีฬาลําปาง 9 อุดมศึกษา
สัมพันธ0 ครั้งท่ี 11 
3.2-3-9 กีฬาสานสัมพันธ0สาขาวิชา
ดนตรี 
3.2-3-10 กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร0  
3.2-3-11 กีฬาเชื่อมสัมพันธ0ไมตรี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3.2-3-12 กีฬาภายในคณะ กล&วยไม&
เกมส0  
3.2-3-13 โครงการโยธาสัมพันธ0 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
3.2-3-14 โครงการแข)งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาการจัดการ 
3.2-3-15  โครงการการประชุม
สมาพันธ0 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎแห)งประเทศไทย ครั้งท่ี 6  
3.2-3-16 โครงการค)าย รปศ.ร)วมใจ 
ปลูกฝhงการใช&ชีวิตด&านจิตอาสา 
3.2-3-17 โครงการอาสาประสานใจ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม)เลียงพัฒนา  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2554 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา (3.2-3-15) 
        16. โครงการค)าย รปศ.ร)วมใจ ปลูกฝhงการใช&ชีวิตด&านจิตอาสา 
คณะมนุษยศาสตร0และสังคมศาสตร0 (3.2-3-16) 
        17. โครงการอาสาประสานใจเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม)เลียง
พัฒนา คณะวิทยาศาสตร0 (3.2-3-17) 
        18. กิจกรรมปลูกปdาไม&เศรษฐกิจเพ่ือการอนุรักษ0ธรรมชาติ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3.2-3-18) 
        19. กิจกรรมปลุกจิต ปลุกใจ ใส)ใจธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 
84 พรรษา คณะครุศาสตร0 (3.2-3-19) 
        20. โครงการฟ{|นฟูท่ีภัยพิบัติหลังน้ําท&วม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (3.2-3-20) 
        21. โครงการค)ายอาสา จิตอาสา...วจก.ร)วมรักษาสิ่งแวดล&อม 
สาขาคอมพิวเตอร0ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ (3.2-3-21) 
 
        กิจกรรมเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม เช)น  
        22. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิต
อาสา โดยกองพัฒนานักศึกษา (3.2-3-22) 
        23.  โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให&นักศึกษา
มีจิตบําเพ็ญประโยชน0ต)อสังคม คณะมนุษยศาสตร0และสังคม 
ศาสตร0 (3.2-3-23) 
        24. โครงการวิทย0อาสา ซับน้ําตาผู&ประสบภัยน้ําท&วม คณะ
วิทยาศาสตร0 (3.2-3-24) 
        25. โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู&จิตอาสา (พัฒนาจิต
สาธารณะ) คณะเทคโนโลยีการเกษตร (3.2-3-25) 
        26. โครงการเสริมสร&างคุณธรรมจริยธรรม ส)งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร0 (3.2-3-26) 
        27. โครงการส)งเสริมนักศึกษาอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเสริมสร&างคุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาและความมีน้ําใจ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3.2-3-27) 
        28. โครงการส)งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (อุตสาหกรรม
ท)องเท่ียว) คณะวิทยาการจัดการ (3.2-3-28) 
 
        กิจกรรมส)งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม เช)น  
        29. โครงการไหว&ครูและบายศรีสู)ขวัญ โดยกองพัฒนา
นักศึกษา (3.2-3-29) 
        30. โครงการแห)เทียนพรรษา โดยกองพัฒนานักศึกษา (3.2-3-30) 
 

3.2-3-18 กิจกรรมปลูกปdาไม&เศรษฐกิจ
เพ่ือการอนุรักษ0ธรรมชาติ  
3.2-3-19 กิจกรรมรณรงค0 ลด ละ เลิก 
อบายมุข  
3.2-3-20 โครงการฟ{|นฟูท่ีภัยพิบัติ
หลังน้ําท&วม  
3.2-3-21 โครงการค)ายอาสา จิตอาสา
...วจก.ร)วมรักษาสิ่งแวดล&อม สาขา
คอมพิวเตอร0ธุรกิจ  
3.2-3-22 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา 
3.2-3-23 โครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรมเพ่ือให&นักศึกษามีจิต
บําเพ็ญประโยชน0ต)อสังคม 
3.2-3-24 โครงการวิทย0อาสา ซับน้ําตา
ผู&ประสบภัยน้ําท&วม  
3.2-3-25 โครงการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&จิตอาสา (พัฒนาจิตสาธารณะ)  
3.2-3-26 กิจกรรมสร&างเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมส)งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
3.2-3-27 โครงการส)งเสริมนักศึกษา
อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเสริมสร&าง
คุณลักษณะบัณฑิตจิตอาสาและความ
มีน้ําใจ  
3.2-3-28 โครงการส)งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรม (อุตสาหกรรมท)องเท่ียว)  
3.2 -3 -29  โ คร งการ ไหว&ครู และ
บายศรีสู)ขวัญ 
3.2-3-30 โครงการแห)เทียนพรรษา 
3.2-3-31 กิจกรรมสืบสานประเพณี
ทําขวัญข&าวในท&องถ่ินลําปาง 
3.2-3-32 กิจกรรมหนองหัวหงอก
บันเทิง ครั้งท่ี 2 
3.2-3-33  โครงการโคมควัน ใน
เทศกาลยี่เป.ง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        31.  กิจกรรมสืบสานประเพณีทําขวัญข&าวในท&องถ่ินลําปาง 
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร (3.2-3-31) 
        32. กิจกรรมหนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งท่ี 2 คณะครุศาสตร0 
(3.2-3-32) 
        33. โครงการโคมควันในเทศกาลยี่เป.ง คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (3.2-3-33) 
 
กิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษาสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต 
ศึกษา คือ 
         กิจกรรมวิชาการท่ีส)งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค0                
ได&แก) 
        1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะการทําวิจัยให&แก)
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร0 (3.2-3-34) 
        กิจกรรมส)งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได&แก)  
        2. โครงการทอดกฐินร)วมใจเฉลิมพระเกียรติ ประจําป� 2554 
โดยคณะวิทยาการจัดการ (3.2-3-35) 
        3. โครงการสืบสานประเพณีรดน้ําดําหัวคณาจารย0สาขา
วิทยาศาสตร0ศึกษา (3.2-3-36) 
        โดยกิจกรรมดังกล)าวนักศึกษาจะเป.นผู&ดําเนินการเริ่มต้ังแต)
จัดทําข&อเสนอโครงการ ด&วยหลัก PDCA และมีอาจารย0ท่ีปรึกษา
เป.นผู&ให&ข&อมูลปgอนกลับแก)นักศึกษาในการปรับปรุงและพัฒนา
กิจกรรม เช)น มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ เปgาหมาย ผลลัพธ0 
ในการดําเนินโครงการ มีการสํารวจความพึงพอใจของผู&เข&าร)วม
โครงการ เพ่ือนํามาใช&ในการประเมินโครงการและสรุปผลการดําเนินงาน 
และใช&เป.นแนวทางในการปรับปรุงโครงการในครั้งต)อไป 

3.2-3-34 โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะการทําวิจัยให&แก)นักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร0 
3.2-3-35 โครงการบายศรีสู)ขวัญ  
โดยคณะวิทยาการจัดการ  
3.2-3-36 โครงการสืบสานประเพณี
รดน้ํ า ดําหั วคณาจารย0สาขาวิชา
วิทยาศาสตร0ศึกษา .  

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 4 มีการสนับสนุนให&นักศึกษาสร&างเครือข)ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว)าง
สถาบัน และมีกิจกรรมร)วมกัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยสนับสนุนให&นักศึกษาสร&างเครือข)ายพัฒนา
คุณภาพภายในสถาบันและมีกิจกรรมร)วมกัน มี 3 โครงการ ดังนี้ 
        1. โครงการให&ความรู&และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นักศึกษา โดยได&ดําเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 
2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (3.2-4-1) 
        2. มีการบันทึกข&อตกลงความร)วมมือกับคณะต)างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และกับมหาวิทยาลัยอ่ืน จํานวน 27 แห)ง (3.2-4-2) 
3.คณะวิทยาศาสตร0ได&สนับสนุนให&นักศึกษามีกิจกรรมร)วมกัน

3.2-4-1 รายงานผลโครงการให&ความรู&
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นักศึกษา  
3.2-4-2 บันทึกข&อตกลงความร)วมมือ
ทางวิชาการด&านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของนักศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ระหว)างคณะวิชา ได&แก) กิจกรรมการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practices) ในการใช&หลักการประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนิน
กิจกรรมของกลุ)มเครือข)ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ)มภาคเหนือ ใน
วันท่ี 30 มกราคม 2555 ณ อุทยานแห)งชาติแจ&ซ&อน จังหวัดลําปาง  
(3.2-4-3)     
 
        ส)วนการสร&างเครือข)ายพัฒนาคุณภาพระหว)างสถาบันมี 6 
โครงการดังนี้ 
        1. โครงการให&ความรู&และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แก)นักศึกษา โดยได&ดําเนินการจัดอบรมเม่ือวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 
2554  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (3.2-4-4) 
        2.  มีการบันทึกข&อตกลงความร)วมมือกับคณะต)างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย และกับมหาวิทยาลัยอ่ืน จํานวน 27 แห)ง (3.2-4-5) 
        3. โครงการการประชุมสมาพันธ0 นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎแห)งประเทศไทย ครั้งท่ี 6 ระหว)างวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 
2554 (3.2-4-6) 
        4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร0มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ จํานวน 5 แห)ง โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการค)ายเครือข)าย
ประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา (3.2-4-7) 
        5. คณะวิทยาการจัดการเข&าร)วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เครือข)ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ 
ณ โรงแรมทีค การ0เด&น สปารีสอร0ท เชียงราย จังหวัดเชียงราย และ
จัดทําบันทึกข&อตกลงความร)วมมือด&านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจําป� พ.ศ.2555-2558 (3.2-4-8) 
        6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได&สร&างเครือข)ายผู&นํา
นักศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาร)วมกับกลุ)มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือเม่ือวันท่ี 25 มกราคม 2554 (3.2-4-9) 

3.2-4-3  รายงานผลการ ดํา เนิน
กิจกรรมการจัดทําแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี 
(Good Practices) 
3.2-4-4  รายงานผลโครงการให&
ความรู&และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก)นักศึกษา  
3 .2 -4 -5   บัน ทึกข& อตกลงความ
ร)วมมือกับคณะต)าง ๆ และภายใน
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย อ่ืน 
จํานวน 27 แห)ง 
3.2-4.6 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการการประชุมสมาพันธ0 นิสิต 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎแห)ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 6  
3.2-4.7 รายงานผลโครงการค)าย
เครือข)ายประกันคุณภาพสําหรับ
นักศึกษา 
3.2-4.8 รายงานผลจัดการเข&าร)วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข)าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ 
อุดมศึกษาเขตภาคเหนือ  
3.2-4.9 รายงานผลสร&างเครือข)าย
ผู&นํ านักศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ร)วมกับ กลุ)มมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข)อ 5 มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค0ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค0
ของแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรมโดยประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ (3.2-5-1) และสรุปผล
การดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ป�การศึกษา 
2554 (3.2-5-2) 

3.2-5-1 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําป�การศึกษา 2554 
 3.2-5-2 สรุปผลการดําเนินโครงการ
พัฒนานั ก ศึกษาของกอง พัฒนา
นักศึกษา ป�การศึกษา 2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข)อ 6 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษานํานําแบบสรุป
ภาพรวมการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ป�การศึกษา 2554 
(3.2-6-1) เข&าร)วมประชุม เสนอต)อท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาและส)งเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในการประชุม
ครั้งท่ี 4 วันท่ี 15 มิถุนายน 2555 วาระเสนอเพ่ือพิจารณา (3.2-6-2) 
พร&อมท้ังมีการแจ&งผลการประชุมให&กับทุกหน)วยงานท่ีรับผิดชอบ
ในการดําเนินกิจกรรมต)าง ๆ ภายในกองพัฒนานักศึกษาทราบใน
การประชุม ครั้งท่ี 6/2555 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 (3.2-6-3)  
เพ่ือการปรับปรุงแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําป�การศึกษา 
ป� 2555 (3.2-6-4) 

3.2-6-1 แผนปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจําป�การศึกษา 
2554 
3.2-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส)งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 4  
3.2-6-3  รายงานการประชุมประจํา 
เ ดือนกองพัฒนานักศึกษา ครั้ ง ท่ี
6/2555 
3.2-6-4 แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ประจําป�การศึกษา ป� 2555 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป?าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป?าหมาย คะแนน 
6 ข&อ มีการดําเนินการได& 6 ข&อ � 5  คะแนน 
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องค�ประกอบที่  4  การวิจัย 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 4.1    :  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร&างสรรค� 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบป)   :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน    :  
 1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* เพ่ือให(บรรลุเป/าหมายตามแผนด(านการวิจัย
ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน 
 3. มีการพัฒนาศักยภาพด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*และให(ความรู(ด(านจรรยาบรรณการวิจัย
แก8อาจารย*ประจําและนักวิจัยประจํา 
 4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป9นทุนวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
 5. มีการสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ตามอัตลักษณ*ของสถาบันอย8างน(อยใน
ประเด็นต8อไปนี้ 
  - ห(องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน8วยวิจัยฯ หรือศูนย*เครื่องมือ หรือศูนย*ให(คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  - ห(องสมุดหรือแหล8งค(นคว(าข(อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช8น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห(องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส8งเสริมงานวิจัยฯ เช8น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร(างสรรค* การจัดให(มีศาสตราจารย*อาคันตุกะหรือศาสตราจารย*รับเชิญ (visiting professor) 
 6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข(อ 4 และข(อ 5 อย8างครบถ(วนทุกประเด็น 
 7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ของสถาบัน 
 8. มีระบบและกลไกเพ่ือสร(างงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน หรือจาก
สภาพปRญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด (เฉพาะกลุ8ม ข และ ค 2) 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข(อ  
ตามเกณฑ*ท่ัวไป 

 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข(อ 

ตามเกณฑ*ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข(อ 

ตามเกณฑ*ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข(อ 

ตามเกณฑ*ท่ัวไป 
 

มีการดําเนินการ 
ครบ 7 ข(อ ตาม 
เกณฑ*ท่ัวไป และ 
ครบถ(วนตามเกณฑ* 
มาตรฐาน ข(อ 8 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* เพ่ือให(บรรลุเป/าหมายตามแผน
ด(านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค* ดังนี้ 
        1. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร*งานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
ไว(ในแผนยุทธศาสตร*การพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 10 ป� พ.ศ.
2551–2560 (4.1-1-1) และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552–2554 
ฉบับปรับปรุง (แผนท่ียุทธศาสตร* หน(า 11-13) (4.1-1-2)   
        2. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา เป9นหน8วยงาน
หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ด(านการวิจัยและงานสร(างสรรค*  
สถาบันวิจัยและพัฒนาได(ถอดประเด็นยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัย
พร(อมท้ังวิเคราะห*ผลของการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ประจําป� 2553 ผลของการประเมินตามตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. 
และ สมศ. นํามาเป9นข(อมูลในการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ 2554 เพ่ือให(แผนการดําเนินงานด(านการวิจัยให(
สอดคล(องกับยุทธศาสตร* ตัวชี้วัดด(านการวิจัยท่ีเก่ียวข(อง (4.1-1-3) 
พร(อมท้ังจัดทําคู8มือนักวิจัย เพ่ือให(หน8วยงานของมหาวิทยาลัย
นําไปใช(เป9นแนวทาง ข้ันตอนและหลักเกณฑ*ด(านการวิจัย (4.1-1-4)  
        ในการดําเนินการตามแผนได(กําหนดผู(รับผิดชอบ มีงบประมาณ
สนับสนุน มีการตรวจสอบติดตาม มีการประเมินและปรับปรุง
อย8างสมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุเป/าหมายของแผน โดยกลไกในการขับ 
เคลื่อนระบบดังกล8าว มหาวิทยาลัยได(แต8งต้ังคณะกรรมการและ
จัดทําประกาศเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
        1. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
กรรมการผู(ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และตัวแทน
คณาจารย* (4.1-1-5)   
        2. มีคณะกรรมการส8งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ  
(4.1-1-6) ซ่ึงกรรมการเป9นตัวแทนจากทุกหน8วยงานของมหาวิทยาลัย  
        3. มีประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาเรื่องการให(ทุนอุดหนุน
การวิจัยสําหรับอาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (4.1-1-7)   
        4. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องแนวปฏิบัติการ
เบิกจ8ายงบดําเนินงาน : หมวดค8าตอบแทน ใช(สอยและวัสดุฯ (4.1-1-8)  
        5. มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องเกณฑ*ภาระ
งานของคณาจารย*และผู(บริหาร พ.ศ.2553 (4.1-1-9)   
 
 

4.1-1-1 แผนยุทธศาสตร*การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ป� พ.ศ. 2551–
2560 (หน(า 4–5, 21, 31) 
4.1-1-2 แผนปฏิ บั ติราชการ พ.ศ. 
2552–2554 ฉบับปรับปรุง (แผนท่ี
ยุทธศาสตร* หน(า 11- 13) 
4.1-1-3 แผนปฏิบัติงานด(านการวิจัย 
4.1-1-4 คู8มือนักวิจัย  
4.1-1-5 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.1-1-6 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
ส8งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4.1-1-7 ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเรื่องการให(ทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับอาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
4.1-1-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องแนวปฏิบัติการเบิกจ8าย
งบดําเนินงาน : หมวดค8าตอบแทน  
ใช(สอยและวัสดุฯ 
4.1-1-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องเกณฑ*ภาระงานของ
คณาจารย*และผู(บริหาร พ.ศ.2553 
4.1-1-10 ประกาศมหาวิ ทยาลั ย            
ราชภัฏลําปาง เรื่องเกณฑ*การให(เงิน
รางวัลแก8ผู(สร(างสรรค*ผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรม พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 21 
มีนาคม พ.ศ.2554 
4.1-1-11 รายงานประจําป�สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
4.1-1-12 บัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        6. มีประกาศการให(เงินรางวัลแก8ผู(สร(างสรรค*ผลงานวิชาการ
หรือนวัตกรรม โดยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรจะเป9น   
ผู(พิจารณา (4.1-1-10)   
        7. มีการดําเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนด(านการวิจัย เช8น 
โครงการการสร(างกลไกส8งเสริมการพัฒนาโจทย*วิจัย จัดหา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาข(อเสนอโครงการวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*  ดําเนินการบริหารจัดการความรู(จากงานวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*ผ8านกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย พัฒนาสมรรถนะ
นักวิจัยและทีมวิจัยด(วยการนําเสนอความก(าวหน(างานวิจัย จัดหา
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือสนับสนุนเป9นพ่ีเลี้ยงการผลิตผลงานวิจัยและ
งานวิจัยสร(างสรรค*ของนักวิจัย (รายงานประจําป� หน(า18 - 22) 
(4.1-1-11)   
        8. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัยและ
สนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*
เพ่ือให(สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร(างสรรค*ได(อย8างมี
ประสิทธิภาพ  
        9. มีกองทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยและงาน
สร(างสรรค*ของคณาจารย*ในมหาวิทยาลัย (ประกาศระเบียบ/หน(า
สมุดบัญชีกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (4.1-1-12)  
 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. มหาวิทยาลัยได(มีการสร(างความเข(าใจเก่ียวกับการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน
ให(แก8หน8วยงานระดับคณะโดยผ8านเครือข8ายการประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัย (4.1-2-1) และได(นิยามความหมายของกระบวน 
การวิจัย พร(อมท้ังการระบุรายละเอียดการบูรณาการใน มคอ.3 
ของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ และระบุผลการบูรณาการใน มคอ.5 
ของรายวิชานั้นๆ โดยกําหนดให(เป9นตัวบ8งชี้ท่ีทุกสาขาวิชาจําเป9น 
ต(องมีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*กับการเรียน
การสอน 
        2. มหาวิทยาลัยได(มีการสนับสนุนงบประมาณให(หน8วยงาน
ระดับคณะท้ัง 6 คณะ (4.1-2-2) ให(มีการนํานักศึกษาเข(าร8วมกิจกรรม
ประชุมการนําเสนอผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ระดับชาติและ
นานาชาติ และส8งเสริมให(มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีทําโครงการ 
วิจัยท่ีเก่ียวข(องกับงานวิจัยของอาจารย*หรือเป9นส8วนหนึ่งในทีมวิจัย

4 .1 -2 -1 คํ าสั่ ง แต8 ง ต้ั ง เ ครื อข8 า ย
ประกันคุณภาพ 
4.1-2-2 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
4.1-2-3 หลักฐานรายงานผลการ
ดําเนินงานการบูรณาการงานวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*กับการเรียนการสอน
ระดับคณะท้ัง 6 คณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของอาจารย* ดังมีรายละเอียดตามผลการดําเนินงานจากรายงาน
การประเมินตนเองแยกตามคณะดังนี้ (4.1-2-3) 
 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร&างสรรค�กับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�าง ๆ รวม 
6 คณะ 
 
1. คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร*ได(มีการประชาสัมพันธ*แก8ประธานสาขาวิชา 
และส8งเสริมให(นักศึกษาทุกสาขาวิชา เข(าร8วมงานประชุมวิชาการ 
นําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (4.1-2-4) ท่ีจัดข้ึนในวันท่ี 
27 - 28 กันยายน 2554 ณ ห(องประชุม 500 ท่ีนั่ง อาคารโอฬาร 
โรจน*หิรัญนอกจากนี้สาขาวิชายังมีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการเรียนการสอน ดังนี้ 
        สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการกําหนดให(นักศึกษามีส8วนร8วม
ในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางด(วยภูมิ
ปRญญาการศิลปวัฒนธรรม (4.1-2-5)  
       สาขาวิชาภาษาไทย นักศึกษามีส8วนร8วมในโครงการวิจัยเรื่อง 
“การพัฒนากระบวนการเรียนรู(เพ่ือถ่ินฐานบ(านเกิดและการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ.2554” (4.1-2-6) 
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นักศึกษามีส8วนร8วมในงานวิจัยเรื่อง
เล8าจากบ(านฮ8องกอก (4.1-2-7) 
 
2. คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*ได(มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน ได(แก8 
        สาขาวิทยาศาสตร*ศึกษา ได(มีการนํางานวิจัย เรื่องการคัด
แยกเชื้อจุลินทรีย*สาเหตุโรคหลังการเก็บเก่ียวของกระเทียม เพ่ือหา
แนวทางการจัดการโรค (4.1-2-8) มาบูรณาการและปรับใช(สู8การ
เรียนการสอนในรายวิชาโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร* (4.1-2-9) 
และรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร* (4.1-2-10) 
        สาขาวิทยาศาสตร*สิ่งแวดล(อม ได(มีการนําผลการวิจัย เรื่อง 
การใช(น้ําเสียจากบ8อบําบัดน้ําเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตร
กรรม (4.1-2-11) มาบูรณาการสู8การเรียนการสอนในรายวิชาการ
ควบคุมและบําบัดน้ําเสีย (4.1-2-12) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-4 สรุปรายงานผลการดําเนิน
โครงการ นําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
4.1-2-5 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางด(วยภูมิ
ปRญญาการศิลปวัฒนธรรม 
4.1-2-6 โครงการวิจัยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู(เพ่ือถ่ินฐานบ(าน
เกิด และการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ. 
2554 
4.1-2-7 งานวิจัยเรื่องเล8าจากบ(าน 
ฮ8องกอก 
 
 
 
4.1-2-8 รายงานวิจัยเรื่องการคัดแยก
เชื้อจุลินทรีย*สาเหตุโรคหลังการเก็บ
เ ก่ี ย วของกระ เ ที ยม เ พ่ือหาแนว
ทางการจัดการโรค  
4.1-2-9 มคอ.3 รายวิชาโครงการ 
วิจัยทางวิทยาศาสตร* 
4.1-2-10  มคอ.3 รายวิชาสัมมนา
ทางวิทยาศาสตร* 
4.1-2-11 รายงานวิจัยเรื่องการใช(น้ํา
เสียจากบ8อบําบัดน้ําเสียแบบปรับ
เสถียรในการเกษตรกรรม 
4.1-2-12 มคอ.3 รายวิชาการควบ 
คุมและบําบัดน้ําเสีย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร* ได(มีการบูรณาการกระบวน 
การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร* ในรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
ต(นแบบระบบจัดการเรียนรู( ระบบออนไลน*สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง (4.1-2-13) ในกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาการศึกษาเอกเทศด(านโปรแกรมคอมพิวเตอร* (4.1-2-14) 
โดยนักศึกษาจะต(องใช(กระบวนการวิจัยเป9นแนวทางในการพัฒนา
ชิ้นงาน   
   
3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีการบูรณาการกระบวน 
การวิจัยหรืองานสร(างสรรค**กับการจัดการเรียนการสอน ดังรายละเอียด
ต8อไปนี้ 
        สาขาวิชาการออกแบบฯ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
       1. มีการบูรณาการงานวิจัยโครงการพัฒนาสินค(าของท่ีระลึก
เชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง (4.1-2-15) 
สู8การเรียนการสอน โดยกําหนดให(นักศึกษาวิชาการออกแบบ
ลวดลายและวิชาศิลปกรรมล(านนา (4.1-2-16) ทําการคัดลอก
ลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายในวิหารน้ําแต(มและวิหาร
พระพุทธมาวาดไว(บนเสาและผนังของอาคารศิลปะ เพ่ือรักษา
ลวดลายของลายคําไว(ก8อนท่ีจะสูญหายไป  
        2. โดยได(กําหนดให(นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ* (4.1-2-17) เป9นวิทยากรผู(ช8วยในการทําวิจัย
โครงการพัฒนาสินค(าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบ
ศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง   
        สาขาวิชาดนตรี มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัด 
การเรียนการสอน ดังนี้  
        1. นํานักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศทางดนตรี 
เข(ามาร8วมในงานวิจัย โดยให(นักศึกษาจํานวน 3 คนร8วมเป9นผู(ช8วย
ในการเก็บข(อมูลงานวิจัย (4.1-2-18) 
        2. บูรณาการองค*ความรู(ด(านกระบวนการวิจัยสู8การเรียน
การสอนในรายวิชาการศึกษาเอกเทศทางดนตรี โดยกําหนดให(
นักศึกษาทํารายงานจํานวน 3 เรื่อง (4.1-2-19) 
       สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
กับการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร*เบ้ืองต(น (มคอ.3) และมีการประเมินผลสําเร็จการ 
บูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยสู8การเรียนการสอนด(วย

4.1-2-13  รายงานวิจัย เรื่ องการ
พัฒนาต(นแบบระบบจัดการเรียน 
รู( ระบบออนไลน*สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
4.1-2-14 มคอ.3 รายวิชาการศึกษา
เอกเทศด(านโปรแกรมคอมพิวเตอร* 
 
 
    
4.1-2-15 รายงานวิจัยโครงการพัฒนา
สินค(าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจาก
รูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค*  
4.1-2-16 มคอ.3 วิชาการออกแบบ
ลวดลายและวิชาศิลปกรรมล(านนา 
4.1-2-17 มคอ.3 วิชาการวิจัยและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ* 
4.1-2-18 บันทึกการขออนุญาตนํา
นักศึกษาลงพ้ืนท่ีและช8วยงานวิจัย/
รายงานวิจัยกระบวนการถ8ายทอดภูมิ
ปRญญาท(องถ่ินด(านดนตรี พ้ืนบ(าน    
วงสะล(อ ซอ ซึง 
4.1-2-19 มคอ.3 วิชาการศึกษาเอกเทศ
ทางดนตรี และเล8มรายงานของนักศึกษา 
4.1-2-20 มคอ.3 วิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางสังคมศาสตร*เบ้ืองต(น และ (มคอ.5) 
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร*
เบ้ืองต(น   
4.1-2-21 บันทึกการขออนุญาตนํา
นักศึกษาลงพ้ืนท่ีและช8วยงานวิจัย/
รายงานวิจัยการพัฒนาด(านทักษะการ
ฟR งและการ พูดภาษาจี นสํ าหรั บ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเทศบาล 4 นครลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิธีการทดสอบย8อยรายบุคคลระหว8างภาคเรียน โดยแสดงใน
รายงานผลการเรียนการสอน (มคอ.5) รายวิชารายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยทางสังคมศาสตร*เบ้ืองต(น (4.1-2-20)   
        สาขาวิชาภาษาจีน มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัด 
การเรียนการสอน ดังนี้ 
        1. นํานักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 สาขาวิชาภาษาจีน จํานวน 2 คน 
เข(ามาร8วมในงานวิจัยการพัฒนาด(านทักษะการฟRงและการพูด
ภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล
4 นครลําปาง โดยให(นักศึกษาร8วมเป9นผู(ช8วยในการเก็บข(อมูล
งานวิจัย (4.1-2-21) 
        2. มีการนําองค*ความรู(จากงานวิจัยเรื่อง “ผลการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะด(านการฟRงภาษาจีนด(วยแบบฝdกในรายวิชาภาษาจีน
ระดับต(น 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นป�ท่ี 1” (4.1-2-22) 
มาพัฒนาจัดการเรียนการสอนรายวิชา 1571102 ภาษาจีน 2 โดย
นํามาปรับปรุงจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชา 
1571102 ภาษาจีน 2 โดยเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ได(
นํามาใช(ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ 
(4.1-2-23)  
        สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
       1. สนับสนุนให(นักศึกษา ได(มีส8วนร8วมในการดําเนินงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*ของอาจารย* ในโครงการวิจัย “การศึกษาความ
ต(องการใช(ภาษาอังกฤษในธุรกิจการท8องเท่ียว ท่ีชุมชนกาดกองต(า 
จังหวัดลําปาง” (4.1-2-24) ของอาจารย*อัจฉริยา คํามี โดยมี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป�ท่ี 2 เข(าร8วมเป9นคณะกรรมการ
ดําเนินงาน ได(แก8 นางสาวสุธาสินี กันโสพันธ* และนางสาวธนกชพร 
แก(วบุญเรือง 
        2. มีการสนับสนุนให(นักศึกษาเข(าร8วมรับฟRงการบรรยายใน
เวทีการประชุมวิชาการด(านวิจัยและสร(างสรรค* ได(แก8 นางสาว
สุธาสินี กันโสพันธ* และนางสาวอินทิพร ศรีอร นักศึกษาชั้นป�ท่ี 2 
ได(เข(าร8วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ “การนําเสนอผลงานวิจัย
แห8งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011” ณ ศูนย*ประชุม
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร* เซ็นทรัลเวิลด* ราชประสงค* กรุงเทพฯ 
ระหว8างวันท่ี 26-30 สิงหาคม 2554 (4.1-2-25)   
       3. มีการบูรณาการงานวิจัยเรื่อง “ปRจจัยท่ีมีผลต8อแรงจูงใจใน
การศึกษาภาษาอังกฤษของศิษย*เก8ามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 
(A Study of Thai Students' Motivation to Learn English) 

4.1-2-22 งานวิจัยเรื่อง “ผลการสอน
เพ่ือพัฒนาทักษะด(านการฟRงภาษาจีน
ด(วยแบบฝdกในรายวิชาภาษาจีนระดับ
ต(น 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน 
ชั้นป�ท่ี 1” 
4.1-2-23 เอกสารประกอบการเรียน
การสอน รายวิชา 1571102 ภาษาจีน 
2 
4.1-2-24 รายงานวิจัย เรื่อง “การศึกษา
ความต(องการใช(ภาษาอังกฤษในธุรกิจ
การท8องเ ท่ียวท่ีชุมชนกาดกองต(า 
จังหวัดลําปาง” โดย อาจารย*อัจฉริยา  
คํามี 
4.1-2-25 รายงานสรุปการเข(าร8วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.1-2-26 รายงานวิจัยเรื่อง “ปRจจัยท่ี
มีผลต8อแรงจูงใจในการศึกษาภาษา 
อังกฤษของศิษย*เก8ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง” โดย อ.ดร.ชุติกานต* รักธรรม 
4.1-2-27 มคอ. 3 รายวิชาเตรียมฝdก
ประสบการณ*วิชาชีพภาษาอังกฤษและ 
มคอ.5 รายวิชาเตรียมฝdกประสบการณ*
วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
4.1-2-28 รายงานวิจัย เรื่ องการ
เปรียบเทียบองค*ประกอบแลภาพ
สะท(อนทางสังคมเพ่ือศึกษาการแปล 
นวนิยายเรื่องวนิดา สู8ละครโทรทัศน* 
4.1-2-29 รายงานวิจัยการศึกษา
วรรณกรรมจากคัมภีร*ใบลานล(านนา 
เขตชุมชนวัดพิชัย หมู8 1 ตําบลพิชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  
4.1-2-30 รายงานวิจัยการศึกษา
ปRจจัยความสําเร็จท่ีมีต8อการบูรณา
การ การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนแม8ทะ 
พัฒนศึกษา อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
โดย อ.ดร.ชุติกานต* รักธรรม (4.1-2-26) มาบูรณาการสู8การเรียน
การสอน รายวิชาเตรียมฝdกประสบการณ*วิชาชีพภาษาอังกฤษ 
(4.1-2-27)           
       สาขาวิชาภาษาไทย มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
       1. กําหนดนักศึกษามีส8วนร8วมในงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ของอาจารย* ได(แก8 (1) วิจัยเรื่องการเปรียบเทียบองค*ประกอบแล
ภาพสะท(อนทางสังคมเพ่ือศึกษาการแปลนวนิยายเรื่อง วนิดา สู8
ละครโทรทัศน* (4.1-2-28) (2) การศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร*ใบ
ลานล(านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู8 1 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง(4.1-2-29) (3) การศึกษาปRจจัยความสําเร็จท่ีมีต8อ
การบูรณาการ การบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : กรณี 
ศึกษาโรงเรียนแม8ทะพัฒนศึกษา อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง (4.1-2-30) 
 
       2. บูรณาการองค�ความรู&ด&านกระบวนการวิจัยสู�การเรียน
การสอนในรายวิชาดังนี้  
       (1) รายวิชาการเขียนสารคดี (4.1-2-31)บูรณาการงานวิจัย
เรื่องการสอนเขียนเชิงอธิบายด(วยกระบวนการ MTES เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนรายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทยเข(ากับการเรียน
การสอนโดยนําผลของกระบวนการมาใช(กับการเขียนเชิงอธิบายใน
สารคดีประเภทต8างๆ จํานวน 4 ข้ันตอน คือ การกําหนดขอบเขต
หรือให(ความหมาย การระบุประเภท การให(ตัวอย8าง และการสรุป 
(4.1-2-32) 
        (2) รายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย(4.1-2-33) บูรณาการ
โครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ* ฟuvนฟู และปริวรรตคัมภีร*ใบลาน
ล(านนาเพ่ือการศึกษาเรียนรู(บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
วิวัฒนาการอักษรไทย โดยการอบรมให(ความรู(แก8นักศึกษาชั้นป�ท่ี 1 
สาขาวิชาภาษาไทย เรื่องภาษาล(านนา โดยมีเนื้อหาเบ้ืองต(นเก่ียวกับ
เอกสารใบลานล(านนา การอนุรักษ* และข้ันตอนการปริวรรต โดย
จัดอบรมระหว8างคาบเรียนในรายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย 1 
ชั่วโมงก8อนการเรียนการสอน และจัดนักศึกษาลงพ้ืนท่ีสํารวจความ
ต(องการของชุมชน ได(ข(อสรุปท่ีวัดพิชัย หมู8 1 ตําบลพิชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง และนํานักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาวิวัฒนาการ
อักษรไทย ไปให(บริการวิชาการแก8ชุมชนอย8างต8อเนื่อง โดยการทํา
ความสะอาด จัดหมวดหมู8 การปริวรรตใบลานและส8งมอบข(อมูล
การปริวรรตกลับคืนสู8ชุมชน พร(อมกับจัดทําเอกสารเพ่ือเผยแพร8แก8
สาธารณชน(4.1-2-34) 

4.1-2-31 มคอ.3 รายวิชาการเขียน
สารคดี  
4.1-2-32 รายงานวิจัยเรื่องการสอน
เขียนเชิงอธิบายด(วยกระบวนการ 
MTES เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาพัฒนาการวรรณกรรมไทย 
4.1-2-33 มคอ.3 รายวิชา
วิวัฒนาการอักษรไทย 

4.1-2-34 รายงานวิจัยเรื่องการอนุรักษ* 
ฟuvนฟู และปริวรรตคัมภีร*ใบลานล(านนา
เพ่ือการศึกษาเรียนรู( บูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาวิวัฒนาการ
อักษรไทย  
4.1-2-35 มคอ. 3 รายวิชาภาษาไทย
สื่อสารสําหรับชาวต8าง ประเทศ 

4.1-2-36 รายงานวิจัยการศึกษา
ปRจจัยความสําเร็จท่ีมีต8อการบูรณา
การ การบริการวิชาการกับการเรียน
การสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนแม8
ทะพัฒนศึกษา อําเภอแม8ทะ จังหวัด
ลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      (3) รายวิชาภาษาไทยสื่อสารสําหรับชาวต8างประเทศ (4.1-2-35) 
บูรณาการโครงการวิจัยการศึกษาปRจจัยความสําเร็จท่ีมีต8อการ 
บูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนแม8ทะพัฒนศึกษา อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง โดยการนํา
นักศึกษาออกทดลองสอน แล(วนําปRญหาท่ีพบในการเรียนการสอน
มาร8วมแก(ปRญหา(4.1-2-36) 
 

4. คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการได(มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*กับกระบวนการเรียนการสอน ได(แก8 การกําหนด ให(
นักศึกษาทํางานวิจัยร8วมกับอาจารย* จํานวน 6 เรื่อง ได(แก8 (4.1-2-37) 
(4.1-2-38) 
     สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
     1. โครงการวิจัยเรื่องการอนุรักษ*การประดิษฐ*โคมล(านนาบ(าน
วังหม(อ ตําบลต(นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง : กรณีศึกษา
โคมหูกระต8าย  
     สาขาวิชานิเทศศาสตร* 
     2. โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารแบบมีส8วนร8วมเพ่ือ
สร(างเครือข8ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
     สาขาวิชาการบัญชี 
     3. โครงการวิจัยเรื่อง อิทธิพลของการเรียนรู(ทางการบัญชีต8อ
การปฏิบัติงานของนักบัญชีจังหวัดลําปาง 
     สาขาคอมพิวเตอร*ธุรกิจ 
     4. โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารแบบมีส8วนร8วมเพ่ือ
สร(างเครือข8ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท(องถ่ิน  
     สาขาวิชาการตลาด 
     5. โครงการวิจัยเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรม
มาภิบาล 
     6. โครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส8วนร8วมเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ*ชุมชน อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง 
        รวมถึงการส8งเสริมให(นักศึกษาเข(าร8วมประชุมเสนอผลงาน 
วิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในระดับชาติหรือนานาชาติ คือการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” (4.1-2-39) 
และส8งเสริมอาจารย*นําผลลัพธ*ท่ีเกิดจากการวิจัยไปเป9นส8วนหนึ่ง
ของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต8างๆจํานวน 6 
เรื่อง (4.1-2-40) 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-37 รายงานวิจัยการท่ีหลักฐาน
ว8ามีนักศึกษาเป9นส8วนหนึ่งของงาน 
วิจัย 
4.1-2-38 รายชื่อนักศึกษาของท่ีเข(า
ร8วมกับกระบวนการวิจัย 
4.1-2-39 คําสั่งไปราชการเข(าร8วมฟRง
ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” ณ 
โรงแรมโลตัสปางสวนแก(ว จังหวัด 
เชียงใหม8 
4.1-2-40 มคอ.3 ท่ีมีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
กับการจัดการเรียนการสอน 
  1. มคอ.3 วิชาการวิจัยทางธุรกิจ 
1/2554 
  2. มคอ.3 รายวิชาวิจัยนิเทศศาสตร* 
1/2554 
   3 .  มคอ .5  ร ายวิ ช า เตรี ยมฝd ก
ประสบการณ*วิชาชีพการบัญชี 
   4. มคอ.3 วิชาการวิจัยทางธุรกิจ 
2/2554 
   5. มคอ.3 รายวิชาการวิจัยตลาด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*กับกระบวนการเรียนการสอนดังรายละเอียดต8อไปนี้ 
        สาขาวิชาวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีการอาหาร ได(นํากระบวนการ 
วิจัยบูรณากับการเรียนการสอนในรายวิชาปRญหาพิเศษ ในป�ที่ 4 ภาคการศึกษา
ที่ 1 ตามที่ระบุไว(ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยนักศึกษาได(เรียนรู(
วิธีการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร* ซ่ึงเร่ิมต(นจากการ
วิเคราะห*ปRญหา ที่มาและความสําคัญของปRญหา การทบทวนวรรณกรรมที่
เก่ียวข(อง การวางแผนการทดลอง ผลการทดลองและสนับสนุนผลการทดลอง 
การวิจารย* การดูแลของอาจารย*ที่ปรึกษา และแสดงผลการเรียนการสอนใน 
(มคอ.5)  ปRญหาพิเศษวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยีการอาหาร (4.1-2-41)  
        สาขาวิชาเกษตรศาสตร* (4.1-2-42) ได(กําหนดให(นักศึกษาที่เรียน
ในหลักสูตรต(องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 5004902 ปRญหาพิเศษ ใน
ป�ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ตามแผนการศึกษาของหลักสูตรซ่ึงเป9น
รายวิชาที่นํากระบวนการวิจัย มาใช(ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ตามที่ระบุไว(ในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ดังกล8าว (4.1-2-
43) เพื่อให(นักศึกษาได(เรียนรู(วิธีการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร* โดยให(นักศึกษาศึกษาทดลอง เพื่อค(นหาคําตอบจาก
ปRญหาหรือหัวข(อที่นักศึกษาสนใจหรืออาจารย*ที่ปรึกษาปRญหาพิเศษ 
กําหนดให(แล(วจัดทําเป9นรายงานเสนอต8อสาขาวิชา เพื่อขอสอบและ
อนุมัติการสําเร็จการศึกษา และ (มคอ.5) รายวิชาปRญหาพิเศษ (4.1-2-44) 
 
6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได(มีการบูรณาการกระบวนการวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*กับการจัดการเรียนการสอน ในแต8ละสาขาวิชา  
ดังนี้ 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการเรียนการสอนได(
กําหนดหัวข(อการออกแบบวงจรกรองความถ่ีและหาผลเปรียบเทียบ
ระหว8างวงจรท่ีออกแบบด(วยโปรแกรมกับการออกแบบด(วยตนเอง
ในรายวิชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส* 2 (4.1-2-45) (4.1-2-46) ซ่ึง
ผลจากการออกแบบนักศึกษาสามารถเปรียบเทียบผลได( 
       สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา ได(นํากระบวนการวิจัยท่ีอาจารย*
ดําเนินงานมาร8วมบูรณาการในรายวิชาสอนท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือนักศึกษา
ได(เรียนรู(และเห็นผลสัมฤทธิ์ในกระบวนการจัดทํางานวิจัยของ
อาจารย*ด(วยการถ8ายทอดจากผลงานและประสบการณ*จริงโดย
กําหนดลงในกิจกรรมการเรียนการสอนของ มคอ.03 เช8น รายวิชา
งานค(นคว(าพิเศษทางด(านเทคโนโลยีโยธา (4.1-2-47) (4.1-2-48) 
ท่ีจัดให(นักศึกษาได(มีโอกาสลงพ้ืนท่ีเพ่ือศึกษาโจทย*วิจัย และร8วม

4.1-2-41 มคอ.3 รายวิชา 5074902 
ปRญหาพิเศษวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
การอาหารป�การศึกษา 2554 
4.1-2-42 มคอ.5 รายวิชา 5074902 
ปRญหาพิเศษวิทยาศาสตร*และเทคโนโลยี
การอาหาร 
4.1-2-43 มคอ.3 รายวิชา 5004902 
ปRญหาพิเศษ ป�การศึกษา2554 
4.1-2-44 มคอ.5 รายวิชา 5004902 
ปRญหาพิเศษ ป�การศึกษา 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-2-45 มคอ.3รายวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส* 2 
4.1-2-46 มคอ.5รายวิชาวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส* 2 
4.1-2-47 มคอ.3 รายวิชงานค(นคว(า
พิเศษทางด(านเทคโนโลยีโยธา 
4.1-2-48 มคอ.5 รายวิชงานค(นคว(า
พิเศษทางด(านเทคโนโลยีโยธา 
4.1-2-49 มคอ.3 รายวิชาสีสําเร็จรูป 
4.1-2-50 มคอ.5 รายวิชาสีสําเร็จรูป 
4.1-2-51 มคอ.3 รายวิชาเนื้อเซรามิกส* 
1 
4.1-2-52 มคอ.5 รายวิชาเนื้อเซรามิกส* 
1 
4.1-2-53 มคอ.3 รายวิชาวัสดุเซรามิกส* 
4.1-2-54 มคอ.7 รายวิชาวัสดุเซรามิกส* 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กิจกรรมดําเนินการวิจัยของอาจารย* 
        สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส* ได(มีการวางแผนการนํา
กระบวนการวิจัยบูรณาการสู8การเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให(
นักศึกษาจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในรายวิชา ตามรูปแบบ
กระบวนการวิจัยและสรุปเป9นรูปเล8มรายงาน จํานวน 3 รายวิชา
คือ รายวิชาสีสําเร็จรูป (4.1-2-49) (4.1-2-50) รายวิชาเนื้อเซรามิกส* 1 
(4.1-2-51) (4.1-2-52) และรายวิชาวัสดุเซรามิกส* (4.1-2-53) 
(4.1-2-54) 
         สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต*แวร* ได(มีสนับสนุนให(อาจารย*
ประจําสาขาวิชานํากระบวนการวิจัยมาบูรณาในรายวิชาสอนท่ี
เก่ียวข(อง โดยในการประชุมต(นภาคเรียนประธานสาขาจะแจ(งให(
คณาจารย*ทราบ และดําเนินการปฏิบัติเพ่ือจัดทํา มคอ.03 ต8อไป 
(4.1-2-55) และ (4.1-2-56) เพ่ือนักศึกษาได(นําข้ันตอนกระบวนการ
ท่ีใช(ในงานวิจัยมาจัดทําโครงงานวิศวกรรมซอฟต*แวร*และเห็น
ผลสัมฤทธิ์ของการนํากระบวนการวิจัยมาสู8การเรียนการสอนโดย
กําหนดลงในกิจกรรมการเรียนการสอนของ มคอ.03 (4.1-2-57) 
และ (4.1-2-58) และระบุผลจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียน
การสอนในมคอ.05 (4.1-2-59) และ (4.1-2-60) 

4 . 1 -2 -55  ร าย ง านการป ระชุ ม
คณะกรรมการประจํ าสาขาวิ ชา
วิศวกรรมซอฟต*แวร* ครั้งท่ี 1/2554 
4 . 1 -2 -56  ร าย ง านการป ระชุ ม
คณะกรรมการประจํ าสาขาวิ ชา
วิศวกรรมซอฟต*แวร* ครั้งท่ี 3/2554 
4.1-2-57 มคอ.3 รายวิชา 5674902 
โครงงานวิศวกรรมซอฟต*แวร* ภาค
เรียนท่ี 2/2554 
4.1-2-58 มคอ.3 ในรายวิชา 5672502 
ระบบฐานข(อมูลและการออกแบบ
ระบบฐานข(อมูล ภาคเรียนท่ี 
4.1-2-59 มคอ.5 ในรายวิชา 5674902 
โครงงานวิศวกรรมซอฟต*แวร* ภาคเรียน
ท่ี 2/2554 
4.1-2-60 มคอ.5 ในรายวิชา 5672502 
ระบบฐานข(อมูลและการออกแบบ
ระบบฐานข(อมูล ภาคเรียนท่ี 2/2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 3 มีการพัฒนาศักยภาพด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*และให(ความรู(ด(านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก8อาจารย*ประจําและนักวิจัยประจํา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบการรับเข(าบุคคล (อาจารย* นักวิจัย 
และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล(อง
กับจุดเน(นด(านการวิจัยและงานสร(างสรรค*และการดําเนินงานของ
สาขาวิชาท่ีมีความต(องการซ่ึงอยู8ภายใต(การกํากับดูแลของงาน  
การเจ(าหน(าท่ี สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
นอกจากนี้ยังมีแนวทางกํากับและส8งเสริมให(อาจารย*ทํางานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค* และตีพิมพ*ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงาน
ท่ีได(รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ (4.1-3-1) (4.1-3-2) 
โดยได(กําหนดเป9นเกณฑ*ภาระงานท่ีชัดเจน (4.1-3-3) 
        มหาวิทยาลัยได(มีการส8งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมโครงการ
พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ8านกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ*
ของแต8ละกลุ8มบุคคลโดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป9นผู(รับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักวิจัย ในกรณีของนักวิจัยรุ8นใหม8
จะมีกระบวนการเริ่มจากการฝdกอบรม การทํางานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*โดยได(รับการแนะนําหรือการร8วมทีมนักวิจัยพ่ีเลี้ยงกับ

4.1-3-1 แผนปฏิ บั ติงานประจําป�  
2554  
4.1-3-2 คู8มือนักวิจัย 
4.1-3-3 ประกาศเกณฑ*ภาระงานของ
อาจารย*ประจํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
4.1-3-4 รายงานสรุปกิจกรรมจัดค8าย
พัฒนาศักยภาพอาจารย*ด(านการวิจัย
โดยมูลนิธิงานวิจัยเพ่ือท(องถ่ิน 
4.1-3-5 รายงานสรุปกิจกรรมจัดค8าย
พัฒนาศักยภาพอาจารย*ด(านการวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*สําหรับนักวิจัยรุ8น
ใหม8 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
นักวิจัยอาวุโส และผู(ทรงคุณวุฒิท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได(เรียน
เชิญเพ่ือพิจารณาให(ข(อคิด แนวทางในการดําเนินงานวิจัยให(แก8
นักวิจัยรุ8นใหม8 รวมถึงการสนับสนุนให(คณาจารย*เข(าร8วมประชุม
วิชาการ รวมท้ังสนับสนุนโครงการวิจัยท่ีมีนักศึกษามีส8วนร8วมใน
กระบวนการวิจัย ดังนี้ 
    1) จัดค8ายพัฒนาศักยภาพอาจารย*ด(านการวิจัยซ่ึงเน(นหัวข(อ  
การวิเคราะห*ชุมชนแบบมีส8วนร8วมโดยมีทีมวิทยากรจากมูลนิธิ
งานวิจัยเพ่ือท(องถ่ิน ณ ศิรินาถการ*เด(นท* จังหวัดเชียงใหม8 และ
พ้ืนท่ีบ(านตําหนักตําบลแม8เหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม8 วันท่ี 
30-31 กรกฏาคม 2554 (4.1-3-4) 
    2) จัดค8ายพัฒนาศักยภาพอาจารย*ด(านการวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*สําหรับนักวิจัยรุ8นใหม8ซ่ึงเน(นหัวข(อการวิเคราะห*ชุมชน
แบบมีส8วนร8วมโดยมีทีมวิทยากรจาก สกว.ฝxายท(องถ่ิน (ลําปาง) ณ 
อาคารโอฬารโรจน*หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และพ้ืนท่ีสวน
ปxาแม8มาย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง วันท่ี 19-20 มกราคม 2555 
(4.1-3-5) 
    3) โครงการความร8วมมือระหว8างหน8วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนา
จังหวัดลําปางตามนโยบายหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด โดยเป9น
กิจกรรมท่ีมุ8งเน(นกระบวนการมีส8วนร8วมของชุมชนให(พ้ืนท่ีจังหวัด
ลําปางท่ีมีความสนใจเข(าร8วมโครงการ ในการนําเสนอปRญหา  
ความต(องการและแนวทางแก(ไขปRญหาอย8างมีส8วนร8วม ซ่ึงถือว8า
เป9นเวทีสําหรับอาจารย*ท่ีสนใจงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีได(มีโอกาสพบกับ
สถานการณ*จริงและเกิดการฝdกฝน เกิดการแลกเปลี่ยนกับนักวิจัย
รุ8นพ่ีหรือนักวิจัยอาวุโสท่ีอยู8ในทีมวิทยากรกระบวนการ โดยมี
ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต8 ธันวาคม 2554 ถึง กรกฏาคม 2555 
(4.1-3-6) 
    3) การเข(าร8วมพัฒนาข(อเสนอโครงการวิจัยของศูนย*ภาค
เครือข8ายวิจัยล(านนาเพ่ือนําเสนอโครงการวิจัยต8อสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห8งชาติโดยรับผิดชอบแผนการวิจัยโครงการ
ท8องเท่ียวซ่ึงเป9นโครงการวิจัยท่ีเป9นชุดโครงการประกอบไปด(วย
โครงการวิจัยย8อยท้ังหมด 5 โครงการและแต8ละโครงการจะต(อง
ดําเนินการเป9นทีมวิจัย นอกเหนือไปจากนี้ยังเป9นการทํางานวิจัย
ร8วมกันระหว8างสถาบันการศึกษาภายในจังหวัดลําปาง โดยมี
ระยะเวลาในการดําเนินการต้ังแต8 ธันวาคม 2554 ถึง เมษายน 
2555 (4.1-3-7) 
 
 

4.1-3-6 ตารางกิจกรรมและรายชื่อ
อาจารย*ท่ีเข(าร8วมกิจกรรมจัดเวทีใน
พ้ืนท่ีจังหวัดลําปางภายใต(โครงการ
หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 
4.1-3-7 ข(อเสนอแผนงานวิจัยการพัฒนา 
การท8องเท่ียวเชิงบูรณาการอย8างยั่งยืน
จังหวัดลําปาง 
4.1-3-8 รายงานสรุปการเข(าร8วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข8าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
ประจําป� 2555 “ชุมชนเข(มแข็ง สังคม
น8าอยู8 เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
4.1-3-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องเกณฑ*การให(เงินรางวัล
แก8ผู(สร(างสรรค*ผลงานวิชาการหรือ
นวัตกรรม พ.ศ.2554 ลงวันท่ี 21 มีนาคม 
พ.ศ.2554 
4.1-3-10 เอกสารประชาสัมพันธ*ยก
ย8องนักวิจัยประจําป� 2554 
4.1-3-11 ภาพถ8ายบรรยากาศ สถานท่ี 
และสิ่งอํานวยความสะดวกสนับสนุน
การให(บริการต8าง ๆ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     4) กิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุยครั้งท่ี 2 ในหัวข(อการวิจัยและ
พัฒนาร8วมกับภาคการผลิต เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและประยุกต*องค*
ความรู(เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน โดยเป9น
กิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว8างภาคการผลิตกับนักวิจัย ในวันท่ี 2 
กุมภาพันธ* 2555 
    5) การเข(าร8วมงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข8ายวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ประจําป� 2555 “ชุมชนเข(มแข็ง 
สังคมน8าอยู8  เศรษฐกิจยั่ งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และนักวิจัยได(นําเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยาย 
จํานวน 5 เรื่อง และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ศูนย*ประชุมนานาชาติ โรงแรม     
ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม8 วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2555 (4.1-3-8) 
        มหาวิทยาลัยมีการสร(างแรงจูงใจให(นักวิจัยโดยกองทุน
พัฒนาบุคลากร มีระเบียบและประกาศการให(เงินรางวัลแก8ผู(สร(าง
สรรค*ผลงานวิชาการหรือนวัตกรรม โดยคณะกรรมการกองทุน
พัฒนาบุคลากรจะเป9นผู(พิจารณา เพ่ือให(รางวัลสําหรับนักวิจัยท่ี
ได(รับการคัดเลือกให(เป9นนักวิจัยดีเด8น หรือมีผลงานวิจัยดีเด8นและ
นักวิจัยท่ีมีผลงานเผยแพร8และตีพิมพ*ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได(จัดทําป/ายประชาสัมพันธ*และเผยแพร8
ข(อมูลข8าวสารเพ่ือยกย8องนักวิจัยดังกล8าว (4.1-1-9) (4.1-1-10)  
        มีการจัดบรรยากาศและการบริการต8างๆในสถาบันให(
เหมาะสมและจูงใจแก8การค(นคว(าวิจัยและผลิตงานสร(างสรรค*  
(4.1-1-11) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป9นทุนวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
มหาวิทยาลัยมี การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ืออุดหนุนโครงการ 
วิจัยหรืองานสร(างสรรค* ตามแผนปฏิบัติงานประจําป� เพ่ือ
สนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ให(แก8คณาจารย*
นักวิจัยท้ังรุ8นใหม8 นักวิจัยรุ8นกลาง และนักวิจัยอาวุโส มีโอกาส
สร(างผลงานท่ีสามารถนําไปใช(ประกอบการเสนอโครงการขอทุน
วิจัยจากแหล8งทุนภายนอก โดยมีงบประมาณจํานวนท้ังสิ้น 
9,493,700 บาท ประกอบด(วย (4.1-4-1) (4.1-4-2) 
        1) เงินงบประมาณแผ8นดิน 6,825,800 บาท  
        2) เงินรายได( 1,000,000 บาท (กองทุนวิจัย)                     
        3) งบประมาณท่ีจัดสรรให(ท้ัง 6 คณะ 1,667,900 บาท 

4.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 (หน(า 2) 
4.1-4-2 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554  
4.1-4-3 เว็บไซต*สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        นอกจากนี้มีกลไกสนับสนุน เช8น จัดทําเว็บไซต*สถาบันวิจัย
และพัฒนา เ พ่ือเผยแพร8ข(อมูลประชาสัมพันธ*การให( ทุนแก8
โครงการวิจัยของหน8วยงานต8าง ๆ ท้ังแหล8งทุนภายในประเทศและ
ต8างประเทศ นอกจากนั้นยังได(เชื่อมโยงเว็บไซต*ของแหล8งทุนอ่ืน ๆ 
ท่ีอาจารย*และนักวิจัยสามารถเข(าดูได(อย8างสะดวกรวดเร็ว (4.1-4-3) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 5 มีการสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ตามอัตลักษณ*ของสถาบัน
อย8างน(อยในประเด็นต8อไปนี้ 
  - ห(องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน8วยวิจัยฯ หรือศูนย*เครื่องมือ หรือศูนย*ให(คําปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
  - ห(องสมุดหรือแหล8งค(นคว(าข(อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
  - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช8น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห(องปฏิบัติการวิจัย 
  - กิจกรรมวิชาการท่ีส8งเสริมงานวิจัยฯ เช8น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร(างสรรค* 
การจัดให(มีศาสตราจารย*อาคันตุกะหรือศาสตราจารย*รับเชิญ (visiting professor) มหาวิทยาลัยมี        
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรและจัดหาแหล8งสนับสนุน
ทรัพยากรอย8างเพียงพอตามอัตลักษณ*มหาวิทยาลัยท่ีมุ8งเน(น   
การเป9นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน ท้ังในด(านงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย (ตามเกณฑ*หัวข(อท่ี 4) ห(องปฏิบัติการวิจัย 
แหล8งค(นคว(าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัย 
ตลอดจนสนับสนุนให(มีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีส8งเสริมการวิจัย ดังนี้  
        1) มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป9นหน8วยสนับสนุนหลักในการ
ให(คําปรึกษาและสนับสนุนการทําวิจัย มหาวิทยาลัยจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป�  และในหน8วยงานระดับคณะมีห(องปฏิบัติการวิจัยของ
คณะ เช8น คณะวิทยาศาสตร*มีห(องปฏิบัติการวิจัย และหนังสือ
รั บ ร อ ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห( อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ต า ม ม า ต ร ฐ า น
ISO/IEC17025:2005 โดยกรมวิทยาศาสตร*บริการ (4.1-5-1) 
(4.1-5-2) 
        2 )  สถาบันวิ จั ยและพัฒนาได( รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยจํานวน 27,375 บาท เพ่ือได(ดําเนินการจัดหา
โปรแกรม PSAW ท่ีมีลิขสิทธิ์ จํานวน 20 User ให(กับหน8วยงาน
ทุกหน8วยงาน เพ่ือให(นักวิจัยได(นําไปวิเคราะห*ข(อมูลด(านการวิจัย
ได(อย8างถูกต(องตามกฎหมาย โดยจัดสรรให(คณะ ๆ ละ 2 User  
ศูนย*คอมพิวเตอร* จํานวน 4 User สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน 

4.1-5-1 ประกาศกระทรวงศึกษาโครงสร(าง
ของมหาวิทยาลัย ภาพถ8ายสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา   
4.1-5-2 ภาพถ8ายห(องปฏิบัติการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร* และหนังสือรับรอง
ความสามารถห(องปฏิบั ติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 โดย
กรมวิทยาศาสตร*บริการ 
4.1-5-3 เอกสารหลักฐานการแสดง
ลิขสิทธิ์ โปรแกรม PSAW    
4.1-5-4 เว็บไซต*ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา www.rsc.lpru.ac.th และเว็บ
ไซด* มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง 
www.lpru.ac.th 
4.1-5-5 ระบบฐานข(อมูล Online LPRU 
(http://www.lpru.ac.th/dataonline-4/index. 

html) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2 User สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และสํานักงานอธิการบดี 
หน8วยงานละ 2 User นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีฐานข(อมูล 
Online LPRU เพ่ืออํานวยความสะดวกในการทบทวนวรรณกรรม
หรือหาโจทย*วิจัย หรือต8อยอดงานวิจัย (4.1-5-3) และมีการจัดมุม
สนับสนุนการวิจัย ครุภัณฑ*เครื่องคอมพิวเตอร* เอกสารด(านการวิจัย
ให(นักวิจัยได(ศึกษาค(นคว(า นอกจากนั้นยังมีสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีหนังสือและวารสารเพ่ือเป9นแหล8ง
ศึกษาค(นคว(า มีฐานข(อมูล Online LPRU มีศูนย*คอมพิวเตอร* ท่ีมี
เครื่องคอมพิวเตอร* ไว(บริการสําหรับการสืบค(นข(อมูลทาง
อินเทอร*เน็ต (4.1-5-3) (4.1-5-4) (4.1-5-5) 
        3) สถาบันวิจัยและพัฒนาได(จัดกิจกรรมท่ีส8งเสริมงานวิจัยฯ 
เช8น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร(างสรรค*ดังนี้ 
            - กิจกรรม การเข(าร8วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข8ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ประจําป� 2555 
“ชุมชนเข(มแข็ง สังคมน8าอยู8 เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” และนักวิจัยได(นําเสนอผลงานวิจัยในภาค
บรรยาย จํานวน 5 เรื่อง และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ ศูนย*ประชุมนานาชาติ โรงแรม 
ดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม8 วันท่ี 16-17 พฤษภาคม 2555 (4.1-5-6) 

4.1-5-6 รายงานสรุปการเข(าร8วมกิจกรรม
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข8าย
วิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ 
ประจําป� 2555 “ชุมชนเข(มแข็ง สังคม
น8าอยู8  เศรษฐกิจยั่งยืนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 
 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 6 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข(อ 4 และข(อ 5 อย8างครบถ(วนทุกประเด็น 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบติดตามงานวิจัยดังนี้ 
        1) ปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยพร(อมทํา
สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัยก8อนเริ่มดําเนินการวิจัย (4.1-6-1) 
(4.1-6-2) ในระหว8างการดําเนินการวิจัยมีการติดต8อสอบถามเป9น
ระยะ อย8างไม8เป9นทางการทางโทรศัพท* หรือแจ(งข8าวสารให(
นักวิจัยทาง email หรือ www.facebook.com ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา (4.1-6-3) (4.1-6-4) 
        2) ให(รายงานความก(าวหน(าโครงการวิจัยภายใน 6 เดือนแรก 
ในรูปแบบรายงานเป9นเอกสาร และนําเสนอรูปโปสเตอร*ในงาน
สัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางครั้งท่ี 6 ในวันท่ี 10 
มิถุนายน 2554 (4.1-6-3) 
        3) ให(นักวิจัยส8งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ* ซี ดีข(อมูล  
บทความงานวิจัยและโปสเตอร* (4.1-6-5) 
 

4.1-6-1 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย 
4.1-6-2 คู8มือนักวิจัย 
4.1-6-3 รายชื่อผู(นําเสนอโปสเตอร*
งานสัมมนางานวิจัย มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลําปางครั้งท่ี 6  
4.1-6-4 print out email แสดง            
การติดต8อประสานงาน ติดตามความ 
ก(าวหน(า ให(คําปรึกษาเป9นระยะ ๆ  
4.1-6-5 บันทึกข(อความ และตัวอย8าง
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ* ซีดีข(อมูล 
บทความงานวิจัยและโปสเตอร* 
4.1-6-6 รายงานผลกิจกรรมสัมมนา
งานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี 6 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4) จัดกิจกรรมสัมมนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ครั้งท่ี 6 เพ่ือเผยแพร8งผลงานวิจัยของนักวิจัย (4.1-6-6) 
        5) มีการติดตามประเมินผลสิ่งสนับสนุนการวิจัยอย8าง
ครบถ(วน (4.1-6-7) จากอาจารย*ประจําของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางโดยใช(แบบสอบถามความพึงพอใจต8อสิ่งสนับสนุนพันธกิจ
ด(านการวิจัยท่ีมีระดับคะแนนท้ังหมด 5 ระดับและมีผลการประเมิน
ในแต8ละด(านดังต8อไปนี้ 
        ด(านการจัดสรรงบประมาณ  
        ในประเด็นความพึงพอใจต8อระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับเงินอุดหนุนเพ่ือการวิจัย, งบประมาณสนับสนุนการวิจัยท่ี
ได(รับ และข้ันตอนการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจัยมีค8า
คะแนนเฉลี่ย 3.57  
        ด(านการให(คําปรึกษาด(านการวิจัย 
        ในประเด็นความพึงพอใจต8อการใช(เว็บไซต*สถาบันวิจัยและ
พัฒนา คําปรึกษาด(านการวิจัยของสถาบันวิจัยท่ีตรงกับความ
ต(องการ และผู(ให(บริการคําปรึกษาด(านการวิจัยของสถาบันวิจัยฯ 
มีค8าคะแนนเฉลี่ย 3.35   
        ด(านการจัดทําแหล8งค(นคว(าการวิจัย 
        ในประเด็นความพึงพอใจในจํานวนหนังสือ/วารสาร ระบบ
ฐานข(อมูล วารสารวิชาการ/วิทยานิพนธ*ท่ีเหมาะสมจําเป9นใน  
การค(นคว(าข(อมูลการวิจัย และความหลากหลายของประเภท
หนังสือ/วารสารทางวิชาการมีค8าคะแนนเฉลี่ย 3.31   
        ด(านการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก 
        ในประเด็นความพึงพอใจต8อการใช(เว็บไซต*สถาบันวิจัยและ
พัฒนากับการให(คําแนะนําช8วยเหลือ ระบบฐานข(อมูลงานวิจัย 
การรับข8าวสารต8าง ๆ เก่ียวกับวิจัย การประชาสัมพันธ*แหล8งทุน
ต8างๆเก่ียวกับการวิจัย และการให(บริการดาวโหลดแบบฟอร*ม
ต8างๆเก่ียวกับการวิจัยมีค8าคะแนนเฉลี่ย 3.46 
        ด(านการจัดกิจกรรมท่ีส8งเสริมการวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
        ในประเด็นความพึงพอใจต8อโครงการฝdกอบรม/สัมมนา
ต8างๆท่ีสถาบันวิจัยฯจัดข้ึน, จํานวนโครงการฝdกอบรม/สัมมนา
ต8างๆท่ีสถาบันวิจัยฯ จัดข้ึน และโครงการฝdกอบรม/สัมมนาต8างๆ
ท่ีสถาบันวิจัยจัดข้ึนไปใช(ประโยชน*ได(จริงมีค8าคะแนนเฉลี่ย 3.53 
 
 
 
 

4.1-6-7 รายงานผลการประเมิน 
ผลสิ่งสนับสนุนการวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        ด(านการให(บริการของเจ(าหน(าท่ีหรือบุคลากรท่ีให(บริการ 
        ในประเด็นความพึงพอใจต8อการพูดจาด(วยถ(อยคําและ
น้ํ า เสียง ท่ีสุภาพของเจ(าหน(า ท่ีผู( ให(บริการ ความเอาใจใส8
กระตือรือร(น และความพร(อมในการให(บริการของเจ(าหน(าท่ี และ
ความรู(ความสามารถในการให(บริการขอเจ(าหน(าท่ีผู(ให(บริการมีค8า
คะแนนเฉลี่ย 3.71 
 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 7 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(นําผลการประเมินไปปรับปรุงงานด(าน
การวิจัยหรืองานสร(างสรรค*เพ่ือเป9นการสนับสนุนตามพันธกิจ 
โดยมีการกําหนดแผนการปรับปรุงและกําหนดผู(รับผิดชอบใน
การปรับปรุง (4.1-7-1) มีการกําหนดงบประมาณในการปรับปรุง
งานด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ตามผลการประเมิน(4.1-7-2) 
        มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง 
โดยกําหนดกิจกรรมท่ีต(องทําเพ่ือการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือ
หน8วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงกําหนดงบประมาณท่ีต(องใช(
หากจําเป9นกําหนดระยะเวลาท่ีการปรับปรุงต(องแล(วเสร็จ จากนั้น
ดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด(านการวิจัยตามกําหนด 

4.1-7-1 แผนการจัดกิจกรรมด(าน
งานวิจัย 
4.1-7-2 แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ าป� 
2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 8 มีระบบและกลไกเพ่ือสร(างงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน 
หรือจากสภาพปRญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม และดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด (เฉพาะกลุ8ม ข และ ค 2) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(จัดทําระบบและกลไกการสร(างงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ินหรือจากสภาพ
ปRญหาของสังคมตามท่ีระบุในคู8มือนักวิจัย (4.1-8-1) ซ่ึงมีการกําหนด
ข้ันตอนการวิจัย ผู(รับผิดชอบในการบริหารจัดการงานวิจัย
นอกเหนือจากท่ีมหาวิทยาลัยได(จัดทําโครงการความร8วมมือทางวิชาการ 
“โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด”แล(วยังได(มีการลงนาม
ความร8วมมือ (MOU) ในการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปาง กับสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีความมุ8งหมาย 3 ข(อ คือ  
        1. เ พ่ือพัฒนานักวิจัยรุ8นใหม8 ในสายรับใช(สั งคมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
  

4.1-8-1 คู8มือนักวิจัย 
4.1-8-2 บันทึกข(อตกลงความร8วมมือ
ระหว8างสกว.และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
4.1-8-3 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย 
เลขท่ี RDG55A0001 (โครงการABC) 
4.1-8-4 บันทึกข(อตกลงความร8วมมือ
ระหว8างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปางและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ* 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. เพ่ือสร(างความรู(และข(อมูลท่ีจะเป9นประโยชน*ต8อการขับ 
เคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลําปาง  
        3. เพ่ือสร(างนักจัดการการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีมีทักษะในการพัฒนา
โจทย*วิจัย ควบคุมคุณภาพงานวิจัยและการทํางานของนักวิจัยให(
สามารถเดินควบคู8และตอบสนองโจทย*ความต(องการแก(ปRญหา
และพัฒนาพ้ืนท่ีได( จากความร8วมมือดังกล8าวทําให(มหาวิทยาลัยได(
มีการดําเนินงานตามโครงการ “ความร8วมมือเพ่ือพัฒนานักวิจัยและ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง” โดยมีผศ.จําลอง คําบุญชู 
เป9นหัวหน(าโครงการ (4.1-8-2) (4.1-8-3) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางได(มีความร8วมมือกันจัดประชุมวิชาการด(านการวิจัย
และบริการวิชาการระดับชาติและภูมิภาค ร8วมมือช8วยเหลือ
กิจกรรมด(านการวิจัยและบริการวิชาการของกันและกันตาม 
ความเหมาะสม และร8วมกันเผยแพร8ประชาสัมพันธ*กิจกรรมของ
กันและกันตามท่ีเห็นสมควร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ* 
(4.1-8-4) และ ได(ลงนามความร8วมมือทางวิชาการด(านรับใช(สังคม 
การพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีและสร(างสรรค*และการเพ่ิมพูน
ศักยภาพบุคลากรของหน8วยงาน ระหว8างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางและเทศบาลตําบลปงยางคก มีเป/าหมายเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยท่ีตอบสนองความต(องการของภาคี โดยอยู8บนฐานโจทย*
ของตําบลปงยางคก จังหวัดลําปาง สนับสนุนการพัฒนานักวิจัย 
การวิจัย และขับเคลื่อนการใช(ประโยชน*จากงานวิจัย ผลท่ีคาดว8า
จะได(รับคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู(มหาวิทยาลัยกับชุมชน การพัฒนา
แนวความคิดและประสบการณ*การทํางานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีให(กับ
นักวิจัย ทําให(เกิดระบบบริหารจัดการงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ รวมถึง
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของเทศบาลตําบลปงยางคก 
(4.1-8-5) มหาวิทยาลัยยังได(สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย
ให(แก8หน8วยงานในระดับคณะท้ัง 6 คณะเพ่ือเป9นการผลักดันและ
กระตุ(นให(เกิดงานวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานจากภูมิปRญญาท(องถ่ินหรือจาก
สภาพปRญหาของสังคมเพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ิน
และสังคมภายในจังหวัดลําปาง (4.8-1-6) โดยมีผลการดําเนินการ
ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร*มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดทํา
วิจัยเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน (4.1-8-7) (4.1-8-8) จํานวน 20 เรื่อง
จํานวน 400,000 บาท โดยมีคณะกรรมการกลั่นกรองและพิจารณา
ทุนอุดหนุนวิจัยจากแหล8งทุนภายในของคณะครุศาสตร* (4.1-8-9) 

4.1-8-5 บันทึกข(อตกลงความร8วมมือ
ระหว8างมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
และเทศบาลตําบลปงยางคก 
4.1-8-6 แผนปฏิบัติราชการประจําป� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-8-7 แผนปฏิบัติราชการงบประมาณ 
2554 
4.1-8-8 แผนดําเนินงานด(านการวิจัย
ป�งบประมาณ 2554  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
พิจารณางานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความต(องการของท(องถ่ิน
และสังคมได(อย8างชัดเจน 
 
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*มีการวางแนวทาง ข้ันตอน ผู(รับผิดชอบ
ในการทํางานวิจัยและงานสร(างสรรค*จากสภาพปRญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม (4.1-8-10)  
และคณะจัดให(มีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากสภาพปRญหา
ของสังคม(4.1-8-11) โดยมีการประกาศการให(ทุนอุดหนุนงาน 
วิจัยสําหรับอาจารย* (4.1-8-12) (4.1-8-13) (4.1-8-14) (4.1-8-15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*มีการวางแนวทาง 
ข้ันตอน ผู(รับผิดชอบในการทํางานวิจัยและงานสร(างสรรค*บน
พ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ินหรือจากสภาพปRญหาของสังคม ระบุไว(
ในคู8มือวิจัยของคณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* (4.1-8-16) 
ประกาศระบบกลไกด(านงานวิจัย (4.1-8-17) โดยมีบุคลากรของ
คณะ คือ อ.ดร.ดวงใจ ป�เย8 เข(าร8วมเป9นเครือข8ายลุ8มน้ําวัง อ.เมือง 
จ.ลําปาง (4.1-8-18 ) 

4.1-8-9 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองและพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัย
จากแหล8งทุนภายในของคณะครุศาสตร* 
 
 
4.1-8-10  คู8 มื องานวิ จั ยหรื องาน
สร(างสรรค* คณะวิทยาศาสตร* ประจําป� 
พ.ศ.2554 
4.1-8-11 แผนการดําเนินงานด(าน
งานวิจัยและงานสร(างสรรค* ประจําป� 
2554  
4.1-8-12 ประกาศคณะวิทยาศาสตร* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องการให(
ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย*
คณะวิทยาศาสตร* ประจําป�งบประมาณ 
2554 และเพ่ิมเติม 
4.1-8-13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการให(ทุนอุดหนุนการวิจัย
เชิงพ้ืนท่ีในชุมชนของพ้ืนท่ีเป/าหมาย 
ประจําป� พ.ศ.2554 
4.1-8-14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการให(ทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับอาจารย* มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
4.1-5-15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าป า ง เ รื่ อ ง ทุน อุดหนุ นการ วิ จั ย
โครงการวิจัยร8วมเชิงบูรณาการตาม
โครงการส8งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ประจําป� 2554 
 
4.1-8-16 คู8 มือการวิจัยคณะมนุษย 
ศาสตร*และสังคมศาสตร*   
4.1-8-17 ประกาศคณะมนุษยศาสตร*
และสังคมศาสตร* เรื่องระบบกลไกด(าน
งานวิจัย  
4.1-8-18 บันทึกความร8วมมือทางวิชาการ
กับเครือข8ายลุ8มน้ําวัง อ.เมือง จ.ลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการมีการดําเนินงานดังนี้ 
        1. จัดทําแผนปฏิบัติงานด(านการจัดงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน (4.1-8-19)  
        2. การจัดสรรงบประมาณของคณะประจําป� 2554 และป� 
2555 เพ่ือจัดทํางานวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน (4.1-8-20)  
        3. การวางแนวทางและข้ันตอน กําหนดผู(รับผิดชอบใน 
การสร(างความร8วมมือกับองค*กรภายนอกโดยการวิธีการต8างๆ 
และการทํางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญา
ท(องถ่ิน หรือจากสภาพปRญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความ
ต(องการของท(องถ่ินและสังคม(4.1-8-21) 
        4. จัดทํางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญา
ท(องถ่ิน จากทุนสนับสนุนท้ังภายในและภายนอก (4.1-8-22) 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตรได(สนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ินในท(องถ่ินหรือจากสภาพ
ปRญหาของสังคม ตามข้ันตอนท่ีระบุในคู8มือนักวิจัย และได(เข(าร8วม
กิจกรรมโครงการความร8วมมือทางวิชาการของหนึ่งมหาวิทยาลัย 
1 จังหวัดของทางมหาวิทยาลัยโดยยึดคู8มือนักวิจัยเป9นสําคัญ 
(4.1-8-23) เอกสารบันทึกข(อขออนุญาตไปราชการรายชื่อ
ผู(เข(าร8วมโครงการความร8วมมือทางวิชาการ “หนึ่งมหาวิทยาลัย
หนึ่งจังหวัด” (4.1-8-24)  
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแผนการดําเนินงานการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร(างสรรค* ประจําป�งบประมาณ 2554 (4.1-8-25) 
และประจําป�งบประมาณ 2555 (4.1-8-26) และแต8งต้ังคณะกรรมการ
โครงการความร8วมมือทางวิชาการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" (4.1-8-27) เพ่ือทําหน(าท่ี รวบรวม
ข(อมูล ประสานงาน หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งตําบล ร8วมกับส8วนร8วม 
กับหน8วยงานภายใน องค*การบริหารส8วนจังหวัด เทศบาล และ
ส8วนราชการ โดยยึดแนวทางในการสร(างงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน หรือจากสภาพปRญหาของ
สังคม เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม และได(ส8ง
คณาจารย*คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 10 คน เข(าร8วมมี
โครงการความร8วมมือทางวิชาการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด

4.1-8-19 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 และ 2555 
4.1-8-20 แผนปฏิบัติงานงบประมาณ 
ประจําป� 2554 และ 2555 
4.1-8-21 คู8มือการวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ.2554 
4.1-8-22 รูปเล8มงานวิจัยบนพ้ืนฐาน
ภูมิปRญญาท(องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
4.1-8-23 คู8มือนักวิจัย 
4.1-8-24 คําสั่งไปราชการการเข(าร8วม
โครงการความร8วมมือทางวิชาการ 
“หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” 
 
 
 
 
 
 
4.1-8-25 แผนการดําเนินงานการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร(างสรรค* ประจําป�
งบประมาณ 2554 
4.1-8-26 แผนการดําเนินงานการพัฒนา
งานวิจัยและงานสร(างสรรค* ประจําป�
งบประมาณ 2555 
4 .1 -8 -27  แต8 ง ต้ั งคณะกรรมการ
โครงการความร8วมมือทางวิชาการ “หนึ่ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง" 
4.1-8-28 โครงการความร8วมมือทาง
วิชาการ “หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" (4.1-8-28) ตามแผนปฏิบัติการ
ประจําป�งบประมาณ 2555 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (4.1-8-29) 
เพ่ือลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาโจทย*วิจัยงานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญา
ท(องถ่ิน หรือจากสภาพปRญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต(องการ
ของท(องถ่ินและสังคม และมีอาจารย*เสนอโครงการวิจัยจํานวน 1 
คน โดยรับทุนวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภาคเหนือ 
ได(แก8 อาจารย*อดุลย* ทรายตัน เรื่องศักยภาพและกลยุทธ*ด(านระบบ
การบริหารจัดการโรงงานเซรามิคขนาดเล็ก ในการเตรียมความพร(อม
เพ่ือการดํารงอยู8อย8างยั่งยืน (4.1-8-30) และคณะยังได(จัดทํา
ข(อตกลงความร8วมมือ (MOU) ระหว8างสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัยภาคเหนือ (4.1-8-31) เพ่ือสร(างความร8วมมือในการทํา
วิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน หรือจากสภาพปRญหาของสังคม 
เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม  
 
        นอกเหนือไปจากนี้มหาวิทยาลัยมีปรัชญา วิสัยทัศน*  นโยบาย 
และวัตถุประสงค*เพ่ือส8งเสริมการสร(างงานวิจัยหรือสร(างสรรค*บน
พ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ิน หรือจากสภาพปRญหาของสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและสังคม มหาวิทยาลัยได(ให(
ความสําคัญมากยิ่งข้ึนด(วยการจัดทําบันทึกข(อตกลงความร8วมมือ
การเสริมสร(างกลุ8มอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน คือการสนับสนุน
งานวิจัยพัฒนาท(องถ่ินไทยให(มีครูและกําลังคนท่ีมีคุณภาพ 
สามารถตอบสนองการพัฒนาการกระจายอํานาจสู8ท(องถ่ิน และ
การปฏิรูปการศึกษาท(องถ่ิน กลุ8มอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 
สถาบันคลังสมองของชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) จึงร8วมมือกันดําเนินการเสริมสร(างการจัดการศึกษาของ
กลุ8มอุดมศึกษานี้ ในช8วงระยะเวลา 3 ป� ต้ังแต8วันท่ี 12 มิถุนายน 
2553 ถึงวันท่ี 11 มิถุนายน 2556 (4.1-8-32) 
        สืบเนื่องจากบันทึกข(อตกลงความร8วมมือการเสริมสร(าง
กลุ8มอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน และเพ่ือสนองนโยบาย 
“หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด” ตลอดจนการกําหนดพ้ืนท่ี
เป/าหมายให(สอดคล(องตามเกณฑ*ของ สกอ. ตัวบ8งชี้ท่ี 4.1 ระบบ
และกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* เกณฑ*มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุ8ม ข(อ 8 “มีระบบและกลไกเพ่ือสร(างงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*บนพ้ืนฐานภูมิปRญญาท(องถ่ินหรือจากสภาพ
ปRญหาของสังคม  เพ่ือตอบสนองความต(องการของท(องถ่ินและ
สังคมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด” รวมท้ังฐานเดิมของ
พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโน(มการสร(างเครือข8ายความร8วมมือด(านการวิจัยและ

4.1-8-29 แผนปฏิบัติการประจําป�
งบประมาณ 2555 ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
4.1-8-30 สัญญาทุนวิจัยจาก สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย และอาจารย*
อดุลย* ทรายตัน 
4.1-8-31 ข(อตกลงความร8วมมือ (MOU) 
ระหว8างสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การวิจัยภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
4 .1-8-32 เอกสารบันทึกข(อตกลง 
ความร8 วม มือการ เสริมสร( า งกลุ8 ม
อุดมศึกษาเ พ่ือการพัฒนาท(อง ถ่ิน 
ระหว8าง สถาบันคลังสมองของชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีพิธีลง
นามบันทึกข(อตกลงความร8 วม มือ
ดังกล8าว เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2553 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
4.1-8-33 ประกาศสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเรื่องการให(ทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับอาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 
(งบรายได(มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง) 
ภายใต(โครงการวิจัยพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
เพ่ือสร(างระบบข(อมูล ความรู(เพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ี กลุ8มวิจัยปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนากําลังคนสู8อาชีพในพ้ืนท่ี
เป/าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   
4.1-8-34 ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย
พัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเป/าหมายประจําป� พ.ศ.
2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงมีนโยบายส8งเสริมและ
สนับสนุนให(อาจารย*ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีผลงานวิจัย
เพ่ือตอบสนองการพัฒนาท(องถ่ิน สามารถนําผลงานวิจัยสู8การ
ตีพิมพ*และการนําไปใช(ประโยชน*เชิงพาณิชย* หรือเชิงสาธารณะ 
ดังนั้น ในเบ้ืองต(นจึงกําหนดพ้ืนท่ีกลุ8มเป/าหมาย 4 อําเภอของ
จังหวัดลําปาง คือ อําเภอห(างฉัตร อําเภอแม8เมาะ อําเภอแม8ทะ 
และอําเภอเมืองลําปาง เป9นพ้ืนท่ีในการดําเนินงานด(านการวิจัย
และการบริการวิชาการ (4.1-8-33)    
        นอกจากนั้นยังมีอาจารย*จํานวนหนึ่งได(ทําวิจัยบนพ้ืนฐาน
จากท(องถ่ินหรือสภาพปRญหาจากท(องถ่ิน เช8น โครงการวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีร8วมกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ความร8วมมือระหว8าง สกว. กับสถาบันการศึกษา 
องค*กรปกครองส8วนท(องถ่ินและภาคีในท(องถ่ิน ซ่ึงมีโครงการ
ดังนี้คือ (4.1-8-34)       
        1. ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบ การจัดการขยะ
มูลฝอยเพ่ือนําไปสู8  การจัดแผนปฏิบัติการด(านสิ่งแวดล(อม 
เทศบาลนครลําปาง          
        2. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากสมุนไพรและ
พืชในท(องถ่ินเพ่ือยับยั้งเชื้อรา Pyricularia oryaze พ้ืนทีอําเภอ
แม8ทะ ท่ีก8อให(เกิดโรคในข(าว (ระยะท่ี 1) 
        3. การแยกและคัดเลือกแลคติคแอสิคแบคทีเรีย ท่ีสามารถ
สร(างสารแบคเทอริโอซินในการยับยั้ งการเจริญเติบโตของ 
Escherichia coli เพ่ือใช(บําบัดน้ําท้ิงจากชุมชนบ(านหนองหัว
หงอก ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลําปาง 
        4. การลดต(นทุนสินค(าแบบมีส8วนร8วมของผลิตภัณฑ*ข(าว
แต�นน้ําแตงโมผลิตโดยกลุ8มแม8บ(านเกษตรกรทุ8งม8านเหนือ ต.บ(าน
เป/า อ.เมือง จ.ลําปาง 
        5. การวิเคราะห*ศักยภาพพลังงานชีวมวลจากวัสดุเหลือใช(
ในจังหวัดลําปาง กรณีศึกษา : อําเภอแม8ทะ 
        6. กระบวนการเรียนรู(ตํารายาพ้ืนบ(านจากผู(เฒ8าสู8ชุมชน  
ต.หัวเสือ อ.เมือง จ.ลําปาง 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปAาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปAาหมาย คะแนน 
8 ข(อ มีการดําเนินการได(  8  ข(อ � 5  คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.2  : ระบบและกลไกการจัดการความรู&จากงานวิจัยหรืองานสร&างสรรค� 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป)     :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ใน  
การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค* เพ่ือให(เป9นองค*ความรู(ท่ีคนท่ัวไปเข(าใจได( และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 3. มีการประชาสัมพันธ*และเผยแพร8องค*ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีได(จากข(อ 2 สู8
สาธารณชน และผู(เก่ียวข(อง 
 4. มีการนําผลงาน งานวิจัย หรืองานสร(างสรรค*ไปใช(ให(เกิดประโยชน* และมีการรับรองการใช(
ประโยชน*จริงจากหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 5. มีระบบและกลไกเพ่ือช8วยในการคุ(มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(
ประโยชน* และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข(อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข(อ 
 
ผลการดําเนินงาน  
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีเป/าประสงค*ท่ีมุ8งเน(นการวิจัยเพ่ือสร(างองค*
ความรู( และการวิจัยเชิงบูรณาการการผลิตงานสร(างสรรค*และ
นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข8งขัน
ของชุมชน รวมถึงมีเป/าหมายหลักในการสนับสนุนให(มีผลงานวิจัย
และผลงานสร(างสรรค* ท่ีได(รับการตีพิมพ*หรือเผยแพร8 ท้ังใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยได(กําหนดการพัฒนางานวิจัย
และสร(างสรรค*ไว(ในประเด็นกลยุทธ*ท่ี 2 :การพัฒนางานวิจัยและ
งานสร(างสรรค*เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข8งขัน กลยุทธ*ท่ี 2 ในการส8งเสริมและสนับสนุน การตีพิมพ*หรือ
เผยแพร8ผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ท้ังในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ (4.2-1-1) 
 

4.2 -1-1  แ ผ นกล ยุ ท ธ* ก า ร พั ฒน า
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 
2555-2559 
4.2-1-2 ประกาศสถาบันวิ จั ยและ
พัฒนาเรื่องการให(ทุนอุดหนุน การวิจัย
สําหรับอาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
4.2-1-3 คู8มืองานวิจัยและงานสร(างสรรค*
ของมหาวิทยาลัย 
4.2-1-4 คู8มือวิจัยของแต8ละคณะ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(วางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ*
ตลอดจนผู(รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ*หรือเผยแพร8
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* ร8วมถึงสนับสนุนการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ 
        1. โดยได(กําหนดไว(ใน TOR การให(ทุนสนับสนุนงานวิจัย
สําหรับอาจารย*ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงระบุให(ผู(ได(รับทุนต(องเผยแพร8
ผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค* (4.2-1-2)  
        2. ได(วางแนวทางรายละเอียดของข้ันตอน และหลักเกณฑ*  
การตีพิมพ*เผยแพร8และการนําไปใช(ประโยชน*ไว(ในคู8มือนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัย (4.2-1-3) โดยแต8ละคณะได(นําคู8มือดังกล8าวมาใช(
เป9นแนวทางการดําเนิน การงานวิจัย (คู8มือวิจัยของคณะ) (4.2-1-4)  
        3. ได(จัดให(มีผู(ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือกลั่นกรอง ตรวจสอบ 
โครงการวิจัย บทความ ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยและงาน
สร(างสรรค*ของอาจารย*และนักวิจัย เพ่ือนําไปสู8ผลงานท่ีมีคุณภาพ
สามารถตีพิมพ*เผยแพร8ได(ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
(4.2-1-5)  
        4. มีการจูงใจด(วยการให(รางวัลแก8อาจารย* นักวิจัยนํา
ผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*” เผยแพร8ท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องหลักเกณฑ*
การให(เงินรางวัลสําหรับผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงาน
สร(างสรรค* พ.ศ.2554 (4.2.-1-6)  
        5. มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป9นหน8วยงานสนับสนุนหลักใน
การนําผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*สู8การเผยแพร8 ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดแผนการดําเนินงานด(าน
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร8ผลงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการ (4.2.-1-7)  
        นอกจากนั้นทางคณะได(มีระบบกลไกในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ* เผยแพร8 หรือการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติเช8นกัน ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร�  
        คณะมีแผนการดําเนินงานด(านวิจัย (4.2-1-8) และได(
กําหนดให(คณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* มี
หน(าท่ีช8วยในการกลั่นกรองงานวิจัยเป9นบทความวิจัย และส8งเสริม
ให(อาจารย*นําบทความไปตีพิมพ*เผยแพร8ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ (4.2-1-9) 

4.2-1-5 คํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
ลําปางท่ี 1925/2555 เรื่อง แต8งต้ัง
คณะกร รมการผู( ท ร ง คุณวุฒิ เ พ่ื อ
ตรวจสอบข(อ เสนอโครงการวิ จั ย 
ความก( าวหน(า งานวิ จัย  บทความ 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงาน
สร(างสรรค*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
4.2-1-6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่ องหลักเกณฑ*การให( เ งิน
ร า ง วั ล สํ า ห รั บ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร 
ผลงานวิจัย หรือผลงานสร(างสรรค* 
พ.ศ.2554 
4.2-1-7 แผนดําเนินงานของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-1-8 แผนการดําเนินงานด(านการวิจัย
และงานสร(างสรรค* 
4.2-1-9 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 0503/ 
2555 เรื่ องแต8 ง ต้ั งคณะกรรมการ
ส8งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะวิทยาการจัดการ  
         คณะได(มีการวางแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ* และมี     
การกําหนดผู(รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ* เผยแพร8
ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในวารสารหรือท่ีประชุมวิชาการ 
(4.2-1-10) การจัดให(มีพ่ีเลี้ยงแก8นักวิจัยรุ8นใหม8 (4.2-1-11) มี
คณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิเพ่ือกลั่นกรองโครงร8างงานวิจัย 
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
(4.2-1-12) อาจารย*ในคณะมีการเผยแพร8งานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ (4.2-1-13) 
 
 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
         คณะมีการวางแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ*เพ่ือตีพิมพ*
เผยแพร8ผลงานวิจัยซ่ึงระบุไว(ในคู8มือการวิจัยคณะมนุษยศาสตร*
และสังคมศาสตร*ไว(อย8างชัดเจน (4.2-1-14) โดยมีคณะกรรมการ
รับผิดชอบทําหน(าท่ีส8งและสนับสนุนให(อาจารย*นําผลงานวิจัยไป
ตีพิมพ*หรือเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในวารสารหรือ
ท่ีประชุมวิชาการ (4.2-1-15) และมีการจัดพ่ีเลี้ยงนักวิจัยรุ8นใหม8
สําหรับอาจารย*ท่ียังไม8มีประสบการณ*ด(านการวิจัยทํางานวิจัย
ร8วมกับอาจารย*ผู( มีประสบการณ*อีกท้ังยังมีการจัดสรรและ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให(อาจารย*เข(าร8วมประชุมเสนอ
ผลงานวิจัยหรือเผยแพร8งานสร(างสรรค* (4.2-1-16) ซ่ึงคณะฯ ได(
ประกาศระบบและกลไกการจัดการความรู(จากงานวิจัยและงาน
สร(างสรรค* (4.2-1-17) เพ่ือให(อาจารย*มีการเผยแพร8ผลงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ (4.2-1-18) 
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
         คณะได(มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร8งานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค* (4.2-1-19) และได(จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ส8งเสริมกิจกรรมการเข(าร8วมประชุมสัมมนาวิชาการ (4.2-1-20) 
และในป�การศึกษา 2554 คณะได(ส8งเสริมให(มีการจัดกิจกรรม
ดังต8อไปนี้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการ พร(อมท้ังส8งเสริมและ
สนับสนุนให(นักศึกษาและอาจารย*นําผลงานวิจัยมานําเสนอ ซ่ึงมี
ท้ังในรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบโปสเตอร*ในงาน “การนําเสนอ

4.2-1-10 คู8มือการวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ.2554 
4.2-1-11 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
เรื่องบัญชีรายชื่ออาจารย*ท่ีทําผลงาน
วิชาการและรายชื่ออาจารย*พ่ีเลี้ยง  
4.2-1-12 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
ผู(ทรงคุณวุฒิเพ่ือกลั่นกรองโครงร8าง
งานวิจัย บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
4.2-1-13 ผลงานวิจัยหรืองานสร(าง
สร(างสรรค* ท่ีเผยแพร8ในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
4.2-1-14 คู8มือการวิจัยคณะมนุษยศาสตร*
และสังคมศาสตร*  
4.2-1-15 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*  ท่ี  048/2553 เรื่ อง 
แต8งต้ังคณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัย
และงานสร( างสรรค*  ล ง วั น ท่ี  1 3 
พฤศจิกายน 2553 
4.2-1-16 แผนปฏิบัติงานด(านการวิจัย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554  
4.2-1-17 ประกาศระบบและกลไก   
การจัดการความรู(จากงานวิจัยและงาน
สร(างสรรค* 
4.2-1-18 ผลงานการเผยแพร8งานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค* ในการประชุม
วิชาการหรือวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
 
4.2-1-19 คู8มืองานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
คณะวิทยาศาสตร* ประจําป� พ.ศ.2554 
4.2-1-20 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
4.2-1-21 รายงานโครงการการนําเสนอ
ผลงานวิชาการของอาจารย*และนักศึกษา
สายวิทยาศาสตร*และคอมพิวเตอร* ครั้งท่ี 1 



164  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลงานวิชาการของอาจารย*และนักศึกษาสายวิทยาศาสตร*และ
คอมพิวเตอร* ครั้งท่ี 1” ณ ห(องประชุมจันท*ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (4.2-1-21) มีการส8งนักศึกษาไปเข(าร8วมการนําเสนอ
ผลงานวิชาการในงาน “Thailand Research Symposium 2011” 
ในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย*ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร* กรุงเทพมหานคร (4.2-1-22) ส8งเสริมให(นักศึกษาเข(า
ร8วมการประชุมทางวิชาการระดับประเทศในสาขาคอมพิวเตอร* 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIT2011) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม ระหว8างวันท่ี 5 - 9 มกราคม 
2554 (4.2-1-23) 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะมีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร8ผลงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*โดยระบุโครงการด(านการวิจัย (4.2-1-24) 
และได(เข(าร8วมเครือข8ายงานประกันคุณภาพเพ่ือสร(างแนวทาง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ*ตลอดจนผู(รับผิดชอบในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ*หรือเผยแพร8งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* โดยได(ระบุ
รายละเอียดในคู8มือนักวิจัยและงานสร(างสรรค* และได(แต8งต้ังคณะ
กรรมส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* (4.2-1-25) เพ่ือ
ดําเนินการกิจกรรมดังกล8าวสนับสนุนงบประมาณการตีพิมพ*เผยแพร8
ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*
ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         คณะได(มีแผนการดําเนินงานด(านวิจัยสนับสนุนในการเดินทาง
ไปราชการเพ่ือเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
ประจําป�งบประมาณ 2554 (4.2-1-26) และประจําป�งบประมาณ 
2555 (4.2-1-27) และเพ่ือเป9นการสนับสนุนให(คณาจารย*เสนอ
บทความทางวิชาการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได(จัดทํา
วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4.2-1-28) ซ่ึงเป9นวารสาร
ระดับชาติท่ีปรากฏอยู8ในฐาน TCI โดยมีคณะทํางานและกอง
บรรณาธิการจํานวน 12 ท8าน ผู(ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 13 
ท8าน และผู(ทรงคุณวุฒิภายใน จํานวน 8 ท8าน เพ่ือทําหน(าท่ี
พิจารณาบทความเพ่ือตีพิมพ*ในวารสารวิชาการของคณะ และใน 
ป� พ.ศ.2554 มีอาจารย*ท่ีได(เผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติ จํานวน 

4.2-1-22 ประกาศนียบัตรการนําเสนอ
ผลงานของ นางสาวเอมวิกา ปRญไชยา 
4.2-1-23 รายงานโครงการการศึกษาดูงาน 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร* 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-1-24 แผนด(านการวิจัย 
4 . 2 -1 -25 คํ า สั่ ง คณะ เทค โ น โ ล ยี 
การเกษตร ท่ี 15/2553 เรื่อง แต8งต้ัง
คณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัยและงาน
สร(างสรรค* 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-1-26 แผนการดําเนินงานด(านวิจัย
และงานสร(างสรรค* ประจําป�งบประมาณ 
2554 
4.2-1-27 แผนการดําเนินงานด(านวิจัย
และงานสร(างสรรค* ประจําป�งบประมาณ 
2555 
4.2-1-28 วารสารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
4.2-1-29 ผลงานวิจัย 
4.2-1-30 แผนปฏิ บั ติ งานงบประมาณ
ประจําป� 2554 ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
22 เรื่อง (4.2-1-29) 
        มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได(มีการสนับสนุน
งบประมาณสําหรับอาจารย*เข(าร8วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือ
เผยแพร8งานสร(างสรรค* (4.2-1-30)  
        นอกจากนั้นแต8ละคณะได(จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
เข(าร8วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*เผยแพร8
ผลงานสร(างสรรค*ท้ังในระดับชาติและนานาชาติเช8นกันดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร�  
         มีการสนับสนุนงบประมาณในการตีพิมพ*เผยแพร8ท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ (4.2.1-31) 
 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานวิจัย
เพ่ือให(สามารถดําเนินงานด(านการวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ได(อย8าง
มีประสิทธิภาพ (4.2-1-32) (4.2-1-33) 
 
 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให(อาจารย*เข(าร8วมประชุม
เสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร8งานสร(างสรรค* ท้ังในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ (4.2-1-34)  
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส8งเสริมกิจกรรมการเข(าร8วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ (4.2-1-35)   
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือให(อาจารย*เดินทางไป
เผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ*ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (4.2-1-36)  
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือส8งเสริมกิจกรรมการเข(าร8วม
ประชุมสัมมนาวิชาการ (4.2-1-37)   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-1-31 แ ผ น ง า น ด( า น ก า ร วิ จั ย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554  คณะ
ครุศาสตร* 
 
4.2-1-32 แผนปฏิ บั ติ งานงบประมาณ
ประจําป� 2554 และแผนปฏิบัติงาน
งบประมาณประจําป� 2555 ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
4.2-1-33 แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป� 
2554 และ 2555 
 
4.2-1-34 แ ผ น ง า น ด( า น ก า ร วิ จั ย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554  ของ
คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* 
 
 
4.2-1-35 แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะ
วิทยาศาสตร* 
 
4.2-1-36 แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
4.2-1-37  แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        5. มีการกระตุ(นจูงใจให(อาจารย* นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ในการนําเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ให(ได(รับการตีพิมพ*
เผยแพร8ในระดับชาติและนานาชาติ (4.2-1-38) 
        6. มีการกําหนดภาระงานเพ่ือเอ้ือต8อการทําวิจัยและงาน
สร(างสรรค*ของอาจารย* นักวิจัย และผู(บริหาร (4.2-1-39)  
        7. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนระหว8างอาจารย* กับนักวิจัยท่ี
ได(รับรางวัลจากบทความ โดยผ8านกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย 
(4.2-1-40) 
        8. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู(เพ่ือหาแนวทางการส8งเสริม
สนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ร8วมกัน (โครงการท่ีจัดกับ 
อ.อาวรณ*) (4.2-1-41) 
        9. แจ(งข8าวสารเผยแพร8แหล8งท่ีรับตีพิมพ*บทความ และ
กระตุ(นให(มีการส8งบทความงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ผ8านทาง 
Web site ของมหาวิทยาลัย (4.2-1-42) ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (4.2-1-43) และของคณะต8างๆ (4.2-1-44) 
        10. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ของอาจารย*
และนักวิจัยไปเผยแพร8ในการประชุมวิชาการดังนี้ 
           1) เผยแพร8ในงานสัมมนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ร8วมกับงานฉลองครบรอบ 40 ป� “เวทีเสวนา 40 ป� ราชภัฏ
ลําปาง พลังปRญญาคนลําปาง และการพัฒนางานวิจัย งานบริการ
วิชาการ งานการพัฒนานักศึกษา เพ่ือ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” 
ณ ห(องประชุมโอฬารโรจน* (4.2-1-45)   
           2) เผยแพร8ในการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัย
แห8งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)” วันท่ี 26-
30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย*ประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร* 
ราชประสงค* กรุงเทพฯ (4.2-1-46)  
          3) การเผยแพร8บทความงานวิจัยในการจัดงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 2 เรื่อง“การวิจัยท(องถ่ินเพ่ือแผ8นดิน
ไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท(องถ่ิน” ระหว8างวันท่ี14-17 
มกราคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก
(4.2-1-47) 
          4) นอกจากนั้นทางคณะต8างๆยังได(นําผลงานวิจัยและ
งานสร(างสรรค*ไปเผยแพร8ในการประชุมวิชาการหรือวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติดังนี้ 
 
 
 

4.2-1-38 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง เรื่อง หลักเกณฑ*การให(เงิน
ร า ง วั ล สํ า ห รั บ ผ ล ง า น วิ ช า ก า ร
ผลงานวิจัย หรือผลงานสร(างสรรค* 
พ.ศ.2554 
4.2-1-39 ประกาศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางเรื่องเกณฑ*ภาระงานของ
คณาจารย*และผู(บริหาร พ.ศ.2553  
4.2-1-40 รายงานเท่ียงวันสรรมาคุย 
4.2-1-41 รายงานกิจกรรมการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู( 
4.2-1-42 Print out ตัวอย8างการแจ(ง
ข8าวสารเ ก่ียวกับแหล8 ง ท่ีรับตีพิมพ*
เผยแพร8ทาง Web มหาวิทยาลัย  
4.2-1-43 Print out ตัวอย8างการแจ(ง
ข8าวสารเ ก่ียวกับแหล8 ง ท่ีรับตีพิมพ*
เผยแพร8ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.2-1-44 Print out ตัวอย8างการแจ(ง
ข8าวสารเ ก่ียวกับแหล8 ง ท่ีรับตีพิมพ*
เผยแพร8ของคณะต8างๆ 
4.2-1-45 วารสารราชภัฏลําปางวิจัย 
ป�ท่ี 6 ฉบับท่ี 1 
4.2-1-46 รายงานประจําป�สถาบัน วิจัย
และพัฒนา พ.ศ.2554 ภาคผนวก 
4.2-1-47 รายงานประจําป�สถาบัน วิจัย
และพัฒนา พ.ศ.2554 ภาคผนวก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะครุศาสตร� 
         มีการเผยแพร8ผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ของอาจารย*
ใน  การประชุมวิชาการหรือวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
จํานวน 7 เรื่อง  

1) อ.ดร.เจือจันทร* วงศ*พลกานันท* ชื่อบทความ วัดท่ีมีศิลปะ
แบบพม8าในจังหวัดลําปาง กับการท8องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ตีพิมพ*ในวารสาร “วิจัยเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน” (4.2-1-48) 

2) อ.ชุติมา คําบุญชู ชื่อบทความ “บนพ้ืนท่ีแห8งการเรียนรู(ยุว
วิจัยประวัติศาสตร*ท(องถ่ินจังหวัดลําปาง”  ตีพิมพ*ใน
วารสาร “วิจัยเพ่ือพัฒนาท(องถ่ิน” (4.2-1-49) 

3) อ.ชุติมา คําบุญชู (นักวิจัยร8วม) ชื่อบทความ University 
Social Responsibility : Pathways of Lampang 
Rajabhat University ใน (4.2-1-50) 

4) อ.ดร.ฟ�สิกส* ฌอณ บัวกนก ใน Proceeding ACLL 
International Conference Proceeding (4.2-1-51) 

5) อ.ปณตนนท* เถียรประภากุล ชื่อบทความ การศึกษาเชิง
เปรียบเทียบการคิดเชิงบวกของนักศึกษาในรายวิชา
พฤติกรรมมนุษย*กับการพัฒนาตน ท่ีมีระดับ อัตมโนทัศน*
แตกต8างกัน  ในการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
เครือข8ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ท่ี 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (4.2-1-52) 

6) อ.ดร.พิมพร ไชยตา ชื่อบทความ ปRจจัยเชิงสาเหตุท่ีส8งผล
ต8อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ  ร ะ ดั บ  อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห8 ง ช า ติ  พ . ศ .  2552 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง การประชุมสัมมนาเครือข8าย
ความร8วมมือวิชาการ-การวิจัยสายมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร* ครั้งท่ี 5 (4.2-1-53) 

 
        คณะวิทยาการจัดการ 
         มีงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8ท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติ ในป�ปฏิทิน พ.ศ. 2554 จํานวน 41 เรื่อง (4.2-1-54)  
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        1. ผศ.ดร.ปองปรารถน* สุนทรเภสัช (ผลงานร8วม) ชื่อ
บทความ University Social Responsibility : Pathways of 
Lampang Rajabhat University ใน Proceeding 11th  Annual 
SEAAIR Conference (4.2-1-55) 

 
4.2-1-48 สําเนาวารสารวิจัยเพ่ือท(องถ่ิน 
4.2-1-49 สําเนาบทความในวารสาร
วิจัยเพ่ือท(องถ่ิน 
4.2-1-50 สําเนาบทความใน Proceeding 
11th Annual SEAAIR Conference 
4.2-1-51 สําเนาบทความใน Proceeding  
4.2-1-52 สําเนาบทความใน Proceeding 
4.2-1-53 สําเนาบทความในวารสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-1-54 สําเนาบทความวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8 
จํานวน 41 เรื่อง 
 
4.2-1-55 สําเนาบทความใน Proceeding 
11th Annual SEAAIR Conference 
4.2-1-56 สัมมนาทางวิชาการระดับ 
ชา ติ เ พ่ือ เผยแพร8ผลงานวิจั ยด( าน
มนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* ครั้งท่ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. ผศ.ดร.ปองปรารถน* สุนทรเภสัช ชื่อบทความ มุมมอง
ในทางกฎหมายเก่ียวกับการรบกวนความเป9นอยู8ส8วนตัวของ
บุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง: ศึกษากรณีการ
เฝ/าตามหลังการถูกตัดความสัมพันธ* (4.2-1-56) 
        3. ดร.ดวงใจ ป� เย8  เภสัช (ผลงานร8 วม) ชื่ อบทความ 
University Social Responsibility : Pathways of Lampang 
Rajabhat University ใน Proceeding 11th Annual SEAAIR 
Conference (4.2-1-57) 
        4. อาจารย*จาตุรนต* วรรณนวล ในชื่อบทความ พระบาทสมเด็จ
พระเจ(าอยู8หัวกับเนติบัณฑิตยสภา เว็ปไซต*เนติบัณฑิตยสภา  
(4.2-1-58) 
        5. อ.วิไลลักษณ* พรมเสน ในชื่อบทความ การศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการปxาชุมชนโดยกระบวนการมีส8วนร8วม
ของประชาชนบ(านแม8ก๊ึด (4.2-1-59) 
        6. อ.ดร.ชุติกานต* รักธรรม “A Study of Thai Students' 
Motivation to Learn English” (4.2-1-60) 
        7. อ.ดร.ชุติกานต* รักธรรม “Factors contributing or 
hindering sociocultural adjustment of international 
students and the importance of intercultural training.” 
วารสารศิลปศาสตร*, ม.สงขลานครินทร*, วิทยาเขตหาดใหญ8 (4.2-1-61) 
        8. ผลงานสร(างสรรค*ของ ผศ.ศิริกร อ่ินคํา ชื่อ งานโต�ะและ
เก(าอ้ีชุดช(างไทย (4.2-1-62) 
        9. ผลงานสร(างสรรค*ของ ผศ.ศิริกร อ่ินคํา ชื่อ “ออกแบบ
โปสเตอร*รณรงค*การไม8สูบบุหรี่” (4.2-1-63-63) 
 
 
        คณะวิทยาศาสตร�  
        มีงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8ท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติ ในป�ปฏิทิน พ.ศ. 2554 จํานวน 11 เรื่อง (4.2-1-64)  
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
        มีงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8ท้ังระดับชาติ และ
นานาชาติ ในป�ปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน 22 เรื่อง (4.2-1-65)  
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        มีงานวิจัยท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8 ในป�ปฏิทิน พ.ศ.2554 
จํานวน 8 เรื่อง ดังนี้ 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม8 
4 . 2 -1 -57 สํ า เ น า บ ท ค ว า ม ใ น 
Proceeding 11th  Annual SEAAIR 
Conference  
4.2-1-58 เว็ปไซต*เนติบัณฑิตยสภา 
4 . 2 -1 -59 สํ า เ น า บ ท ค ว า ม ใ น 
Proceeding มหาวิทยาลัยแม8โจ( แพร8 
เฉลิมพระเกียรติ  
4.2-1-60 สําเนาบทความใน 
Proceeding 2nd International 
Conference on Foreign Language 
Learning and Teaching, Conference 
proceedings, Language Institute 
of Thammasat, University  
4.2-1-61 สําเนาบทความในวารสาร
ศิลปะศาสตร*  ม.สงขลานครินทร* , 
วิทยาเขตหาดใหญ8 
4.2-1-62 สําเนารายงานการนําเสนอ
ในอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 
4.2-1-63 สําเนารายงานการนําเสนอ
ในงานศูนย*วิจัยและจัดการความรู(เพ่ือ
การควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล          
(Tobacco Control Research 
Management Center) ณ ประเทศ
สิงคโปร* 
 
4.2-1-64 สําเนาบทความวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8 
จํานวน 11 เรื่อง 
 
4.2-1-65 สําเนาบทความวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ท่ีได(รับการตีพิมพ*เผยแพร8 
จํานวน 22 เรื่อง 
 
4.2-1-66 1StInternational Conference 
on Agriculture Science and 
Technology 



 169 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท* ชื่อบทความ The processing 
of ready to drinkconcentrated orange juice by freeze 
concentrartion (4.2-1-66) 
        2. อ.ทิพรัตน* ติฆะปRญญา ชื่อบทความ Quality conteol 
of Dried-herb chili paste Produced by snall- Medium 
enterprise (4.2-1-67) 
        3. อ.รัตนภัทร มะโนชัย ชื่อบทความ Quality Development 
And selection of Suitable packaging for Thai mulberry 
topping 
        4) อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท* ชื่อบทความ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ*แคบหมูปรุงรส (4.2-1-68) 
        5) อ.ทิพรัตน* ติฆะปRญญา  ชื่อบทความ การเพ่ิมศักยภาพ
ของวิสาหกิจชุมชนแบบมีส8วนร8วมเพ่ือตอบสนองความต(องการ
ของตลาด กลุ8มผลิตน้ําพริก อําเภอแม8เมาะ จังหวัดลําปาง (4.2-1-69) 
        6) อ.วุฒิรัตน* พัฒนิบูลย* Effects of Chemical Solutions 
on Cut Amaryllis’s cv. Red Flower Native Vase Life (4.2-
1-70) 
        7) อ.ป�ยะรัตน* ทองธานี อ.ดร.จําเนียร วงษ*โม( ชื่อบทความ
การพัฒนาศักยภาพการเพราะปลูกพืชในระบบอินทรีย* (4.2-1-71) 

4.2-1-67 1StInternational 
Conference on Agriculture 
Science and Technology 
4.2-1-68 งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางท่ีได(รับคัดสรรเพ่ือการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห8งชาติ 2554 
4.2-1-69 งานประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม8โจ(-
แพร8 วิจัยครั้งท่ี 2 รายงานการประชุม
วิชาการ (Proceeding) 
4.2-1-70 1StInternational Conference 
on Agriculture Science and 
Technology 
4.2-1-71 The 5 th APEAEN International 
Conference on Enriching 
Agricultural Learning Process 
towards Sustainable Food 
Security 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 2 มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค* เพ่ือให(เป9นองค*ความรู( ท่ีคนท่ัวไปเข(าใจได( และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร 
วิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
ดังนี้ 
        1. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร*งานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
ไว(ในแผนกลยุทธ*การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 
2555-2559 (4.2-2-1)   
        2. มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป9นหน8วยงานหลัก
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร*ด(านการวิจัยและงานสร(างสรรค*  
สถา บันวิ จั ยและ พัฒนาได( ถอดประ เ ด็นยุ ทธศาสตร* ของ
มหาวิทยาลัยพร(อมท้ังวิเคราะห* สังเคราะห*ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในประจําป� 2553 ผลของการประเมินตาม
ตัวชี้วัดของ กพร. สกอ. และ สมศ. นํามาเป9นข(อมูลประกอบใน
การจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 2554 เพ่ือให(

4.2 -2-1  แผ นกล ยุ ท ธ* ก า ร พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 
2555-2559 ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 2  
4.2-2-2  แผนปฏิ บั ติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ของสถาบัน วิจัย
และพัฒนา 
4.2-2-3 คู8มืองานวิจัยและงานสร(างสรรค*
ของมหาวิทยาลัย 
4.2-2-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง ท่ี  3079/  2551เรื่ อ ง  การ
แต8งต้ังคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิด(าน
วิชาการ ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แผนการดําเนินงานด(านการวิจัยให(สอดคล(องกับยุทธศาสตร* 
ตัวชี้วัดด(านการวิจัยท่ีเก่ียวข(อง (4.2-2-2) พร(อมท้ังจัดทําคู8มือท่ี
แสดงถึงข้ันตอนการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห*
ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ให(กับนักวิจัย และเพ่ือให(
คณะต8างๆของมหาวิทยาลัยนําไปใช(เป9นแนวทาง ข้ันตอน และ
หลักเกณฑ*ด(านการวิจัย (4.2-2-3)   
        ดั งนั้ น เ พ่ือการ ขับ เคลื่ อนระบบ และกลไกดังกล8 าว
มหาวิทยาลัยได(มีคําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ และจัดทําประกาศ
ดังนี้ 
        1. มีคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิด(านวิชาการ ประจํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2-2-4)   
        2. มีคณะกรรมการคัดเลือก กลั่นกรอง ผลงานวิชาการ / 
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*เพ่ือนําเสนอในงานวิจัยระดับชาติ 
(4.2-2-5)   
        3. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาซ่ึง
ประกอบด(วยกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
และตัวแทนคณาจารย* (4.2-2-6)   
        4. มีคณะกรรมการส8งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
(4.2-2-7)  ซ่ึงประกอบด(วยตัวแทนจากทุกคณะ และสํานัก 
สถาบันของมหาวิทยาลัยโดยมีรองอธิการบดีฝxายวิจัยและกิจการ
พิเศษเป9นประธานคณะกรรมการ  
        5. มีการแต8งต้ังคณะกรรมการผู(ทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบ
ข(อเสนอโครงการวิจัย ความก(าวหน(างานวิจัย บทความผลงาน 
วิจัย และงานสร(างสรรค* ให(เป9นท่ียอมรับและได(รับการตีพิมพ* 
เผยแพร8 รวบรวม คัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(ท่ีได(จาก
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* และกําหนดผู(รับผิดชอบในการดําเนินงาน 
(4.2-2-8)     
        6. มีการแต8งต้ังคณะดําเนินงานกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย   
(4.2-2-9) โดยมีการดําเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู( และการวิเคราะห*และสังเคราะห*องค*ความรู(จากงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*ของอาจารย* นักวิจัย ได(องค*ความรู(ท่ีเกิดจาก
การวิเคราะห* สังเคราะห*ประสบการณ*งานวิจัยจากกิจกรรรมเท่ียง
วันสรรมาคุยดังกล8าว (4.2-2-10) 
        นอกจากนั้นทางคณะต8างๆได(มีระบบและกลไก โดยจัดให(มี
ผู(รับผิดชอบในการรวบรวม วิเคราะห*สังเคราะห*งานวิจัยและงาน
สร(างสรรค*ดังนี้ 
 

4.2-2-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 1925/2554 เรื่องแต8ง ต้ัง
คณะกรรมการผู( ท ร ง คุณวุฒิ เ พ่ื อ
ตรวจสอบข(อเสนอโครงการวิจัยความ 
ก(าวหน(างานวิจัยบทความผลงานนาง
วิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร(างสรรค*
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.2-2-5 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 1925/2554 เรื่องแต8ง ต้ัง
คณะกรรมการผู( ท ร ง คุณวุฒิ เ พ่ื อ
ตรวจสอบข(อ เสนอโครงการวิ จั ย 
ความก(าวหน(างานวิจัย บทความ ผลงาน
ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และงานสร(างสรรค*
ของมหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏลํ าปาง 
(เพ่ิมเติม) 
4.2-2-6 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 05/2555 เรื่องการแต8งต้ัง
คณะกรรมการ ประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา 
4.2-2-7 คําสั่งมหาวิทยาลัยท่ี 3827/ 
2554  เ รื่ อ งแต8 งต้ั งคณะกรรมการ
ส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
4.2-2-8 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 1925/2554 เรื่องแต8ง ต้ัง
คณะกรรมการผู( ท ร ง คุณวุฒิ เ พ่ื อ
ตรวจสอบข(อ เสนอโครงการวิ จั ย 
ความก( าวหน( างานวิ จั ย  บทความ 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และ
งานสร(างสรรค*ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
4.2-2-9  โครงการส8งเสริมระบบและ
กลไกการพัฒนางานวิจัยและงาน
สร(างสรรค* วิเคราะห*และสังเคราะห*
ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ผ8านเวทีเท่ียงวันสรรมาคุย 
4.2-2-10 รายงานสรุปผลการจัดเวที
การเสวนาในกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะครุศาสตร� 
         คณะได(จัดทําแผนด(านการวิจัย โครงการส8งเสริมการ
ตีพิมพ*เผยแพร8 (4.2-1-11) ได(เข(าร8วมเครือข8ายงานประกัน
คุณภาพเพ่ือสร(างแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ*ตลอดจน
ผู(รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ*หรือเผยแพร8งานวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค* โดยได(ระบุรายละเอียดในคู8มือนักวิจัย (4.2-1-12)  
และมีการนําผลงานวิจัยท่ีมีอยู8มารวบรวมคัดสรร วิเคราะห*และ
สังเคราะห* โดยคณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัย และงานสร(างสรรค* 
และเผยแพร8องค*ความรู(ท่ีได( สู8สาธารณะชน 
 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการมีการวางแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ*มี การ
กําหนดผู(รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิ เคราะห*และ
สังเคราะห*ความรู(จากผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ให(เป9นความรู(
ท่ีน8าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเข(าใจได( (4.2-2-13) มีการจัดทํา
วารสารคณะวิทยาการจัดการ ท่ีนําผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ออกเผยแพร8 (4.2-2-14) 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีการวางแนวทาง 
ข้ันตอน หลักเกณฑ* และผู(รับผิดชอบในการรวบรวม (4.2-2-15) 
โดยมีคณะกรรมการท่ีทําหน(าท่ีส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
และคัดสรรวิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ร8วมกับนักวิจัย (4.2-2-16) เพ่ือให(เป9นองค*ความรู(ท่ีคน
ท่ัวไปเข(าใจได( (4.2-2-17) (4.2-2-18) (4.2-2-19) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 . 2 -2 -11 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะกรรมการส8งเสริมการวิจัยและ
งานสร(างสรรค*ของคณะครุศาสตร* 
4.2-2-12 คําสั่งคณะครุศาสตร*ท่ี 
0 2 8 / 2 5 5 3  เ รื่ อ ง ก า ร แ ต8 ง ต้ั ง
คณะกรรมการสังเคราะห*งานวิจัย  
 
 
 
 
 
4.2-2-13 คู8มือการวิจัยคณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ.2554 
4.2-2-14 วารสารการจัดการ Management 
Journal ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2555  
 
 
4.2-2-15 แผนปฏิบัติงานด(านการวิจัย 
ประจํ าป� งบประมาณ2554 คณะ
มนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*      
4.2-2-16 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร*  ท่ี  048/2553 เรื่ อง 
แต8งต้ังคณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัย
และงานสร( างสรรค*  ล ง วั น ท่ี  1 3 
พฤศจิกายน 2553 
4.2-2-17 ประกาศระบบและกลไกการ
จัดการความรู( จากงานวิจัยและงาน
สร(างสรรค* คณะมนุษยศาสตร*และ
สังคมศาสตร* 
4.2-2-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
วาระเพ่ือพิจารณา การคัดสรรค* วิเคราะห*
และสังเคราะห*ความรู(จากงาน วิจัยและ
งานสร(างสรรค* 
4.2-2-19 รายงานสรุปผลการสังเคราะห*
องค*ความรู(จากงานวิจัย 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*มีการวางแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ* 
และผู(รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห*และสังเคราะห*
ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* (4.2-2-20) และมีการแต8งต้ัง
คณะกรรมการจัดงานสัมมนางานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ร8วมกับงานฉลองครบรอบ 40 ป� “เวทีเสวนา 40 ป� ราชภัฏลําปาง 
พลังปRญญาคนลําปาง และการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการ 
งานการพัฒนานักศึกษา เพ่ือ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” โดย
ความร8วมมือกับผู(ว8าราชการจังหวัดลําปาง สถาบันคลังสมองของ
ชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) สถาบันรามจิตติ 
และสํานักงานกองทุนสร(างเสริมสุขภาพ (สสส.) (4.2-2-22) จนได(
บทความท่ีเป9นองค*ความรู( (4.2-2-23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีแผนการดําเนินงานการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร(างสรรค* ประจําป�งบประมาณ 2554 
(4.2-2-24) และประจําป�งบประมาณ 2555 (4.2-2-25)  และ
แต8งต้ังคณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ประจํา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (4.2-2-26) และคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรู( (KM) (4.2-2-27) เพ่ือทําหน(าท่ีรวบรวม 
คัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค* เพ่ือให(เป9นองค*ความรู(ท่ีคนท่ัวไปเข(าใจได( โดยมีการ
ประชุมเพ่ือดําเนินการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห* และสังเคราะห*
ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*เพ่ือให(เป9นองค*ความรู(ท่ีคน
ท่ัวไปเข(าใจได( และได(มีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู( เพ่ือจัดการ
ความรู(ขององค*กร (KM) ด(านการวิจัย (4.2-2-28) เพ่ือคัดสรร
ผลงานวิจัยเผยแพร8ในเว็บไซต*คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

4.2-2-20  คู8 มื อ ง านวิ จั ยห รื อ ง าน
ส ร( า ง ส ร ร ค*  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร* 
ประจําป� พ.ศ.2554 
4.2-2-21 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 1240/2554 เรื่อง แต8งต้ัง
คณะกรรมการจัดงานสัมมนางานวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ร8วมกับ
งานฉลองครบรอบ 40 ป� “เวทีเสวนา 
40 ป� ราชภัฏลําปาง พลังปRญญาคน
ลําปาง และการพัฒนางานวิจัย งาน
บริการวิชาการ งานการพัฒนานักศึกษา 
เพ่ือ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” โดย
ความร8วมมือกับผู(ว8าราชการจังหวัด
ลําปาง สถาบันคลังสมองของชาติ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย 
(สกว.) สถาบันรามจิตติ และสํานักงาน
กองทุนสร(างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
4.2-2-22 วารสารรวมบทความทาง
วิชาการ 40 ป� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
4.2-2-23 แผนการดําเนินงานการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
ประจําป�งบประมาณ 2554 
 
4.2-2-24 แผนการดําเนินงานการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
ประจําป�งบประมาณ 2554 
4.2-2-25 แผนการดําเนินงานการ
พัฒนางานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
ประจําป�งบประมาณ 2555 
4.2-2-26 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
ส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค*
ประจําคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.2-2-27 คําสั่งแต8งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดการเรียนรู( (KM) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
http://www.itech. lpru.ac.th/km/ (4.2-2-29) เผยแพร8ให(คน
ท่ัวไปได(เข(าใจ และนําความรู(จากผลงานวิจัยไปใช(ประโยชน*ต8อไป 
 
 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะได(จัดทําแผนด(านการวิจัย โครงการส8งเสริมการตีพิมพ*
เผยแพร8 (4.2-2-30) ได(เข(าร8วมเครือข8ายงานประกันคุณภาพเพ่ือ
สร(างแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ*ตลอดจนผู(รับผิดชอบในการ
สนับสนุนการตีพิมพ*หรือเผยแพร8งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* โดย
ได(ระบุรายละเอียดในคู8 มือนักวิจัย (4.2-2-31) และมีการนํา
ผลงานวิจัยท่ีมีอยู8มารวบรวมคัดสรร วิเคราะห*และสังเคราะห* โดย
คณะกรรมการส8งเสริมงานวิจัยและงานสร(างสรรค* และเผยแพร8
องค*ความรู(ท่ีได(สู8สาธารณะชน 

4.2-2-28 รายงานการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู(เพ่ือจัดการความรู(ขององค*กร 
(KM) ด(านการวิจัย 
4.2-2-29 เว็บไซต*คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม   
 
4.2-2-30 แผนด(านการวิจัย 
4.2-2-31 คู8มือนักวิจัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 3 มีการประชาสัมพันธ*และเผยแพร8องค*ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีได(จาก
ข(อ 2 สู8สาธารณชน และผู(เก่ียวข(อง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยกําหนดการพัฒนางานวิจัยและสร(างสรรค*ไว(ใน
ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 2 กลยุทธ*ท่ี 2 ท่ีมุ8งพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* โดยมีเป/าหมายเพ่ือนําผลงาน
ดังกล8าวพัฒนาสู8การตีพิมพ* เผยแพร8 และนําไปใช(ประโยชน*ใน
ระดับชาติ (4.2-3-1)   
        จากการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู(จากงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค* และกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห*และ
สังเคราะห*ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* มหาวิทยาลัยได(
มีการประชา สัมพันธ*และเผยแพร8องค*ความรู(จากงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*สู8สาธารณาชนและผู( เก่ียวข(องผ8านทางเว็บไซต*ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2-3-2) ได(สร(างเครือข8ายกับองค*กร
ภายนอกเพ่ือสนับสนุนงานวิจัย ร8วมถึงนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ไปเผยแพร8และใช(ประโยชน* (4.2-3-3) อาจารย* นักวิจัย
ได(ลงพ้ืนท่ีเพ่ือนําองค*ความรู(ท่ีได(จากงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ไป
ถ8ายทอดเทคโนโลยีเป9นกิจกรรมการบริการเผยแพร8แก8ชุมชน    
(4.2-3-4) และจัดทําวารสารราชภัฏลําปางวิจัยเพ่ือเผยแพร8ในงาน
สัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 6 (4.2-3-5) 
 
       

4.2 -3 -1  แ ผนกล ยุ ทธ* ก า ร พัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2555-
2559 ประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 2  
4.2-3-2 ตัวอย8างการประชาสัมพันธ*และ
เผยแพร8องค*ความรู(ท่ีได(จากการวิเคราะห* 
สังเคราะห*ทาง Website ของสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา 
4.2-3-3 บันทึกข(อตกลงความร8วมมือ
ร ะ หว8 า ง ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับเทศบาล
ตําบลปงยางคกว8าด(วยความร8วมมือ
ทางวิชาการด(าน รับใช(สังคม การ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย เ ชิ ง พ้ื น ท่ี แ ล ะ
สร(างสรรค* และการเพ่ิมพูนศักยภาพ
บุคลากรของหน8วยงาน 
4.2-3-4 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง แต8งต้ังกรรมการศึกษาดู
งานแลกเปลี่ยนเรียนรู(ด(านการบริการ
วิชาการจากแหล8งบริการวิชาการ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
       นอกจากนี้ทางคณะยังมีการประชาสัมพันธ*เผยแพร8องค*
ความรู(งานวิจัยและงานสร(างสรรค* ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร�  
        คณะครุศาสตร*ได(มีการส8งเสริมให(อาจารย*ผู(วิจัยนําองค*
ความรู(ท่ีได(จักการวิเคราะห*สังเคราะห*แล(วผ8านทางเว็บไซต* (4.2-3-6) 
และนําไปเผยแพร8ให(แก8หน8วยงานภายนอก (4.2-3-7) เช8น โรงเรียน 
เทศบาล 

 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการได(มีการนําองค*ความรู(ท่ีได(จากการคัดสรร 
วิเคราะห*และสังเคราะห*จากงานวิจัยเผยแพร8ต8อสาธารณชนและ 
ผู(ท่ีเก่ียวข(องคือ 
        1. จัดทําวารสารการจัดการ Management Journal ป�ท่ี 
5 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2555 (4.2-3-8)  
        2. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2012” ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก(วจังหวัด เชียงใหม8 
(4.2-3-9)  
        3. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ Management Fair 
ครั้งท่ี 4 ประจําป� 2554 (4.2-3-10) 
        4. เผยแพร8งานวิจัยในเว็บไซต*ของคณะ (4.2-3-11) 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�   
        มีการนํ าเอาองค*ความรู( ท่ี ได(จากการวิ เคราะห*และ
สังเคราะห*จากงานวิจัยไปเผยแพร8ต8อสาธารณชนและผู(เก่ียวข(อง 
ผ8านทางเว็บไซต*ของคณะ (4.2-3-12)  
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*มีการนําเอาองค*ความรู( ท่ีได(จากการ
วิเคราะห*และสังเคราะห*จากงานวิจัยไปเผยแพร8ต8อสาธารณชน
และผู( เก่ียวข(องผ8านวารสารรวมบทความทางวิชาการ 40 ป� 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในงานสัมมนา งานวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 6 “เวทีเสวนา 40 ป� ราชภัฏลําปาง พลัง

4.2-3-5 จัดทําวารสารราชภัฏลําปาง
วิจัย ในงานสัมมนางานวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี  6  
 
 
 
 
 
4.2-3-6 เว็บไซต*คณะ 
4.2-3-7 บันทึกข(อความขอส8งงานวิจัย
ให(แก8หน8วยงานภายนอก 
 
 
4 . 2 -3 -8  ว า ร ส า ร ก า ร จั ด ก า ร 
Management Journal ป�ท่ี 5 ฉบับท่ี 
1 มกราคม – มิถุนายน 2555  
4.2-3-9 รูปเล8มการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2012” เครือข8ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ 
4.2-3-10 รูปเล8มการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Management Fair ครั้งท่ี 
4 ประจําป� 2554 
4.2-3-11 เว็บไซต*คณะ http://www. 
mgts-lpru.com/index. 
 
 
4.2-3-12 เว็บไซต*คณะมนุษยศาสตร*
และสังคมศาสตร* 
 
 
 
4.2-3-13 วารสารรวมบทความทาง
วิชาการ 40 ป� มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ปRญญาคนลําปางและการพัฒนางานวิจัย งานบริการวิชาการการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” (4.2-3-13) 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการประชาสัมพันธ*และ
เผยแพร8องค*ความรู(จากงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* จํานวน 3 
ช8องทาง ได(แก8 
        1. ผ8านเว็บไซต*ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (http:// 
www.itech.lpru.ac.th/km/) (4.2-3-14) โดยมีการเผยแพร8
บทความวิจัยของคณาจารย*คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป�ด
โอกาสให(มีการแสดงความคิดเห็นในบทความดังกล8าว 
        2. โครงการสัมมนาวิชาการครั้งท่ี 4 “รูปแบบพลังงาน
ทดแทนสู8ชุมชนแห8งประเทศไทย” โดยเป�ดโอกาสให(บุคลากร
ภายใน ภายนอก  และนักศึกษา เข( ารับฟR งการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยในเรื่องต8าง ๆ (4.2-3-15) 
        3. วารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได(จัดทําข้ึน และเผยแพร8ให(แก8หน8วยงานราชการ
และมหาวิทยาลัยต8าง ๆ (4.2-3-16) 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะมีการประชาสัมพันธ*และเผยแพร8องค*ความรู(จากงานวิจัย
หรืองานสร(างสรรค*ท่ีได(จากข(อ 2 สู8สาธารณชนและผู(เก่ียวข(องผ8าน
ทางเว็บไซด*คณะเทคโนโลยีการเกษตร (4.2-3-17) โดยแสดงเป9นบท
สังเคราะห*งานวิจัย ท้ังหมด 2 เรื่องดังนี้ 
        1. ผลของการบรรจุหีบห8อและสภาวะการเก็บรักษาต8อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ*ผักหวาน 
        2. ผลของระยะเวลาการตากแห(งต8อการพองตัวของข(าว
เกรียบฟRกทองเสริมธาตุเหล็กด(วยตับหมู 

 
 
 
 
4.2-3-14 เว็บไซต*ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
4.2-3-15 โครงการสัมมนาวิชาการครั้งท่ี 
4 “รูปแบบพลังงานทดแทนสู8ชุมชนแห8ง
ประเทศไทย” 
4.2-3-16 วารสารคณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1-3-17 เว็บไซต*คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
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เกณฑ�มาตรฐานข&อ 4 มีการนําผลงาน งานวิจัย หรืองานสร(างสรรค*ไปใช(ให(เกิดประโยชน* และมีการรับรอง
การใช(ประโยชน*จริงจากหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(กําหนดข้ันตอนวิธีการสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ไปใช(ประโยชน* (4.2-4-1) มีการจัด 
สรรทุนเพ่ือสนับสนุน (4.2-4-2) มีกิจกรรมเป9นสื่อกลางสาน
สัมพันธ*ในการถ8ายทอดองค*ความรู( เทคโนโลยีระหว8างอาจารย* 
และนักวิจัยกับตัวแทนจากองค*กรปกครองส8วนท(องถ่ินและผู(นํา
ชุมชนโดยผ8านกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย (4.2-4-3)  
 
 
        นอกจากนั้นแต8ละคณะยังมีการนําผลงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ของอาจารย*และนักวิจัยไปใช(ประโยชน* ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร�  
        คณะครุศาสตร* มีการนําผลงานวิจัย ไปใช(ให(เกิดประโยชน*
แก8หน8วยงานภายนอก ดังนี้  
        1. งานวิจัยของ ผศ.ศิรินารถ วัฒนกุล เรื่องการศึกษาความ
ต(องการของผู(ปกครองในเขตเทศบาลเขลางค*นครเก่ียวกับรูปแบบ
การจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย นําไปใช(ประโยชน*แก8 เทศบาลเมือง
เขลางค*นคร (4.2-4-4) 
        2. งานวิจัยของ อ.ดารุณี นิพัทธศานต* เรื่อง โครงการวิจัย 
“กระบวนการถ8ายทอดภูมิปRญญาท(องถ่ินด(านดนตรีพ้ืนบ(าน วงสะล(อ 
ซอ ซึง” ภายใต(โครงการส8งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป� 
2554” (4.2-4-5) นําไปใช(ประโยชน*กับโรงเรียนบ(านแม8ตา 
        3. งานวิจัยของอ.ชุติมา บุญชู “บทความเรื่อง “จากยุววิจัย
ประวั ติศาสตร*ท(อง ถ่ินจั งหวัดลํ าปาง สู8 ก( าวแรกของหนึ่ ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หละอ8อนลําปางบ(านเฮา” ในหนังสือ
เล8มเล็กเพ่ือการเผยแพร8ของศูนย*ศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนล(านนา (ศศล.) โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร*ท(องถ่ิน
จังหวัดลําปางและโครงการยุววิจัยพลังปRญญาการอ8าน (4.2-4-6) 
นําไปใช(กับโรงเรียนโปxงหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
        4. งานวิจัยของ ผศ.ดร.จรีรัตน* สุวรรณ* เรื่องรูปแบบการจัดการ
เรียนรู(เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยแบบบูรณาการของครู
เครือข8ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ*  (4.2-4-7) 
นําไปใช(ประโยชน*กับโรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ* โรงเรียนวัดวังยาง 
โรงเรียนอนุบาลท8าปลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน(อมเกล(า
อุตรดิตถ* 

4 . 2 -4 -1  คู8 มื อ ง าน วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร(างสรรค*ของมหาวิทยาลัย 
4.2-4-2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่องการให(ทุนอุดหนุนการวิจัย
สําหรับอาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  
4.2-4-3 สรุปโครงการดําเนิน การ
บริหารจัดการความรู(จากงานวิจัยหรือ
งานสร(างสรรค*ผ8านกิจกรรมเท่ียงวัน
สรรมาคุย  
 
4.2-4-4 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความ
ต(องการของผู(ปกครองในเขตเทศบาล
เขลางค*นครเก่ียวกับรูปแบบการจัด
กิจกรรมในระดับปฐมวัย 
4.2-4-5 งานวิจัยเรื่ องกระบวนการ
ถ8ายทอดภูมิปRญญาท(องถ่ินด(านดนตรี
พ้ืนบ( าน วง สะล(อ ซอ ซึงภายใต(
โครงการส8งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 
ประจําป� 2554 
4.2-4-6 งานวิจัยเรื่องบทความเรื่อง 
“จากยุววิจัยประวัติศาสตร*ท(องถ่ิน
จังหวัดลําปาง สู8ก( าวแรกของหนึ่ ง
มหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด หละอ8อน
ลําปางบ(านเฮา” ในหนังสือเล8มเล็กเพ่ือ
การเผยแพร8ของศูนย*ศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนล(านนา (ศศล.) 
โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร*ท(องถ่ิน
จังหวัดลําปางและโครงการยุววิจัยพลัง
ปRญญาการอ8าน 
4.2-4-7 งานวิจัย เรื่องรูปแบบการจัด 
การเรียนรู(เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ทําวิจัยแบบบูรณาการของครูเครือข8าย
การวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ* 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        5. งานวิจัยของ ผศ.ดร.จรีรัตน* สุวรรณ* รูปแบบการจัดการ
เรียนรู(ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร8 วมมือของ
สถานศึกษาชุมชนท่ีประสบอุทกภัยและองค*กรท(องถ่ิน จังหวัด
อุตรดิตถ* (4.2-4-8) นําไปใช(ประโยชน*กับโรงเรียนบ(านห(วยใต( 
        6. งานวิจัยของ อ.ดร.กนิษฐ*กานต* ปRนแก(ว เรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการฝdกอบรมโดยใช(กระบวนการจัดการความรู(เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อของครู (4.2-4-9) นําไปใช(
ประโยชน*แก8 กลุ8มนิเทศติดตามและประเมินผล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
        ซ่ึงทุกหน8วยงานท่ีได(ใช(ประโยชน*จากงานวิจัยของอาจารย*
คณะครุศาสตร*ได(ส8งหนังสือขอบคุณ (4.2-4-10) หรือเอกสารการ
นําไปใช(ประโยชน* (4.2-4-11) จากงานวิจัยนั้น ๆ กลับมายังคณะ
ครุศาสตร* 
 
 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        อาจารย*ในคณะมีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ไป
ใช(ประโยชน*และมีการรับรองการใช(ประโยชน*จากหน8วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน จํานวน 14 เรื่อง (4.2-4-12) 

1. การอนุรักษ*การประดิษฐ*โคมล(านนาบ(านวังหม(อ ตําบล
ต(นธงชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง : กรณีศึกษาโคมหู
กระต8าย 

2. ต(นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ�ยชีวภาพจากมูลช(าง 
และการผลิตก�าซชีวภาพ กรณีศึกษาศูนย*อนุรักษ*ช(างไทย 
อ.ห(างฉัตร จ.ลําปาง 

3. การวิจัย เชิ งปฏิ บั ติการแบบมีส8 วนร8 วมเ พ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ*ชุมชนตําบลสันดอนแก(ว อําเภอแม8ทะ จังหวัด
ลําปาง 

4. การพัฒนาและประยุกต*ใช(ระบบสารสนเทศเพ่ือการผลิต
เหมืองหินปูนของแผนกเจาะระเบิดกองปฏิบัติการเหมือง
แม8เมาะ  จังหวัดลําปาง 

5. การใช(ระบบฐานข(อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนของหมู8บ(าน
ทุ8งบ8อแป/น  อ.ห(างฉัตร  จ.ลําปาง 

6. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการองค*ความรู(
กรณีโรงพยาบาลแม8ทะ จังหวัดลําปาง 

7. การเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนแบบมีส8วนร8วมเพ่ือ
ตอบสนองความต(องการของตลาดกลุ8มผลิตน้ําพริก     

4.2-4-8  งานวิจัย เรื่องรูปแบบการ
จัดการ เรี ยนรู( ต ามแนว เศรษฐ กิจ
พอ เ พี ย ง  โ ด ย คว า ม ร8 ว ม มื อข อ ง
สถานศึกษาชุมชนท่ีประสบอุทกภัย
และองค*กรท(องถ่ิน จังหวัดอุตรดิตถ* 
4.2-4-9 งานวิจัย เรื่องการพัฒนา
รู ป แ บ บ ก า ร ฝd ก อ บ ร ม โ ด ย ใ ช(
กระบวนการจัดการความรู(เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการผลิตสื่อของครู 
4.2-4-10 หนังสือราชการตอบขอบคุณ 
4.2-4-11 เอกสารการนํางานวิจัยไปใช(
ประโยชน* 
 
 
 
 
4 .2 -4 -12 หนั ง สื อรั บรองการนํ า
งานวิจัยไปใช(ประโยชน* 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
อ.แม8เมาะ จ.ลําปาง 

8. ศักยภาพและความพร(อมของผู(ประกอบการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ*ชุมชน : กรณีศึกษากลุ8มฮ8วมใจ� ต.แม8ทะ 
จ.ลําปาง 

9. การสร(างการเรียนรู(ด(านการสื่อสารเพ่ือเป9นแนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพกลุ8มอาชีพฮ8วมใจ� 

10. ภาวการณ*ประกอบการความสามารถขององค*กร การตัดสินใจ
เขิงกลยุทธ*และนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต8อความได(เปรียบ
ในการแข8งขันของวิสาหกิจ SMEs 

11. ความสัมพันธ*ระหว8างผู(ประกอบการการมีส8วนร8วมของผู(มีส8วน
เก่ียวข(องและความสามารถทางตลาดต8อการใช(กลยุทธ*ห8วงโซ8
อุปทานในการสร(างความได(เปรียบในการแข8งขันอย8างยั่งยืน
ของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

12. การพัฒนาผลิตภัณฑ*ของกลุ8มวิสาหกิจชุมชนเพาะและ
แปรรูปเห็ดบ(านสวนแม8วะ อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง 

13. การศึกษารูปแบบและระบบการจัดการสินค(าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ*ระดับ 4 ถึง  5  ดาว  ท่ีได(รับการยอมรับ
ว8าอยู8ในเกณฑ* Premium : กรณีศึกษาสินค(าหนึ่งตําบล
ห นึ่ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ* ที ผ8 า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก ร ะ ดั บ OTOP 
Premium จากเขตภาคเหนือ 

14. การมีส8วนร8วมของผู(มีส8วนเก่ียวข(องกลยุทธ*องค*กร และ
การประกันคุณภาพท่ีมีผลต8อการยกระดับสมรรถนะของ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

        การมีส8วนร8วมของผู(มีส8วนเก่ียวข(องกลยุทธ*องค*กรและกลไก
ประกันคุณภาพท่ีมีผลต8อการยกระดับสมรรถนะของคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร* มีการนําผลงานวิจัยท่ี
นําไปใช(ประโยชน*กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 
        1) สาขาวิชาออกแบบประยุกต*ศิลป� มีการนําผลงานวิจัย  
ท่ีนําไปใช(ประโยชน*กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 4 
แห8ง (4.2-4-13) 
        2) สาขาภาษาจีน มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(ประโยชน*
กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 2 แห8ง (4.2-4-14) 
        3) สาขาวิชานิติศาสตร* มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(ประโยชน*
กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 1 แห8ง (4.2-4-15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-4-13 หนังสือตอบรับการนําวิจัย
ไปใช(ประโยชน*สาขาออกแบบประยุกต*
ศิลป� 
4.2-4-14  หนังสือตอบรับการนําวิจัย
ไปใช(ประโยชน* สาขาภาษาจีน  
4.2-4-15 หนังสือตอบรับการนําไปใช(
ประโยชน*จากหนังสือพิมพ*ลานนาโพสต*  
สาขานิติศาสตร* 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร* มีการนําผลงานวิจัยท่ี
นําไปใช(ประโยชน*กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 4 
แห8ง (4.2-4-16) 
        5) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(
ประโยชน*กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 2 แห8ง    
(4.2-4-17) 
        6) สาขาวิชาดนตรี มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(ประโยชน*
กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 1 แห8ง (4.2-4-18) 
        7) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ มีการนํา
ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(ประโยชน*กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน 
จํานวน 2 แห8ง (4.2-4-19) (4.2-4-20) 
        8) สาขาวิชา รปม. มีการนําผลงานวิจัยท่ีนําไปใช(ประโยชน*
กับหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน 3 แห8ง(4.2-4-21)  
(4.2-4-22) (4.2-4-23) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ไปใช(ประโยชน*ให(เกิดประโยชน*และมีการรับรองการใช(ประโยชน*
จริงจากหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน ดังนี้ 
        1) การนําผลงานวิจัย เรื่อง การใช(น้ําเสียจากบ8อบําบัดน้ําเสีย
แบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม (4.2-4-24) ไปใช(ประโยชน*ใน
เชิงสาธารณะโดยองค*การจัดการน้ําเสีย (4.2-4-25) 
        2)  การนําผลงานวิจัย เรื่อง ระบบสมองกลฝRงตัวรายงาน
ข(อมูลหน(าเ ข่ือนก่ิวลมผ8 านอินเทอร* เน็ต  (4.2-4-26) ไปใช(
ประโยชน*ในเชิงสาธารณะโดยโครงการส8งน้ําและบํารุงรักษาก่ิวลม-
ก่ิวคอหมา (4.2-4-27) 
        3) การนําผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส*
เพ่ือเผยแพร8ธรรมะในพุทธศาสนา (4.2-4-28) ไปใช(ประโยชน*ใน
เชิงสาธารณะโดยโรงเรียนสุนทรศึกษา (4.2-4-29) 

4.2-4-16 หนังสือตอบรับการนําวิจัย
ไปใช(ประโยชน* สาขารัฐประศาสน
ศาสตร* 
4.2-4-17 หนังสือตอบรับการนําวิจัย
ไปใช(ประโยชน* สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4.2-4-18 หนังสือตอบรับการนําวิจัย
ไปใช(ประโยชน* สาขาวิชาดนตรี  
4.2-4-19 หนังสือขอบคุณและแจ(งผล
การนํางานวิจัยไปใช(ประโยชน*จาก
โรงเรียนโปxงหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก  
4.2-4-20 หนังสือขอบคุณและแจ(งผล
การนํางานวิจัยไปใช(ประโยชน*จาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย*จังหวัดลําปาง  
4.2-4-21 หนังสือตอบรับการใช(
ประโยชน*จากองค*การบริหารส8วน
ตําบลบ(านดง 
4.2 -4 -22  หนั งสื อตอบรั บการ ใช(
ประโยชน*จากองค*การบริหารส8วน
ตําบลนิคมพัฒนา 
4.2 -4 -23  หนั งสื อตอบรั บการ ใช(
ประโยชน*จากองค*การบริหารส8วน
ตําบลร8องเคาะ 
 
4.2-4-24 รายงานวิจัย เรื่องการใช(น้ํา
เสียจากบ8อบําบัดน้ํ า เสียแบบปรับ
เสถียรในการเกษตรกรรม 
4.2-4-25 หนังสือตอบรับการนํา ไปใช(
ประโยชน*จากองค*การจัดการน้ําเสีย 
4.2-4-26 รายงานวิจัย เรื่องระบบ
สมองกลฝRงตัวรายงานข(อมูลหน(าเข่ือน
ก่ิวลมผ8านอินเทอร*เน็ต 
4.2-4-27 เอกสารการรับรองการใช(
ประโยชน*งานวิจัย โครงการส8งน้ําและ
บํารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4) การนําผลงานวิจัย เรื่องระบบสมองกลฝRงตัวเพ่ือส8ง
ข(อมูลระดับน้ําหน(าเข่ือนก่ิวลมแบบเวลาจริงผ8านเว็บ (4.2-4-30) 
ไปใช(ประโยชน*ในเชิงสาธารณะโดยเข่ือนก่ิวลม (4.2-4-31) 
        5) การนําผลงานวิจัย เรื่องการสร(างชุดตรวจวัดสําหรับหา
ปริมาณแก�สซัลเฟอร*ไดออกไซด*ในตัวอย8างอากาศ (4.2-4-32) ไปใช(
ประโยชน*ในเชิงสาธารณะโดยโรงเรียนแม8เมาะวิทยา (4.2-4-33) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ของอาจารย* นําไปใช(ให(เกิดประโยชน* และมีการรับรอง
การใช(ประโยชน*จริงจากหน8วยงานภายนอกหรือชุมชน จํานวน  
10  เรื่อง  ได(แก8 
        1. หน8วยงานส8งเสริมการท8องเท่ียว เทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปางได(นําวิจัย เรื่องระบบสารสนเทศการให(ข(อมูล
ร(านอาหารและสถานท่ีท8องเท่ียวบนโทรศัพท*เคลื่อนท่ี ของ
อาจารย*ญาดา เข่ือนใจ (4.2-4-34) ไปใช(ประโยชน*ในหน8วยงาน 
        2. หน8วยงานส8งเสริมการท8องเท่ียว เทศบาลนครลําปาง
จังหวัดลําปาง ได(นําวิจัยดังกล8าวไปใช(ประโยชน*ได(นําวิจัยเรื่อง  
การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค(าผลิตภัณฑ*ชุมชน (OTOP) บน
โทรศัพท*เคลื่อนท่ีเขตอําเภอเมืองลําปาง ของอาจารย*สลิล โทไวยะ 
ไปใช(ประโยชน*ในหน8วยงาน (4.2-4-35) 
        3. ฝxายทันตแพทย* โรงพยาบาลเสริมงามได(นําวิจัยเรื่อง           
การออกแบบและสร(างเครื่องต(นแบบเครื่องดูดน้ําลายอัตโนมัติ
สําหรับโรงพยาบาลชุมชนของอาจารย*ศุภวุฒิ ผากา ไปใช(
ประโยชน*ภายในหน8วยงาน (4.2-4-36) 

4.2-4-28 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส* เ พ่ือเผยแพร8
ธรรมะในพุทธศาสนา 
4.2-4-29 แบบรับรองการใช(ประโยชน*
จากผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.2-4-30 รายงานวิจัย เรื่องระบบ
สมองกลฝR ง ตัว เ พ่ือส8 งข(อ มูลระดับ
น้ําหน(าเข่ือนก่ิวลมแบบเวลาจริงผ8านเว็บ 
4.2-4-31 แบบรับรองการใช(ประโยชน*
จากผลงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.2-4-32 รายงานวิจัย เรื่องการสร(าง
ชุ ด ต ร ว จ วั ด สํ า ห รั บ ห า ป ริ ม า ณ
แก�สซัลเฟอร*ไดออกไซด*ในตัวอย8าง
อากาศ 
4.2-4-33 หนังสือตอบรับการนําไปใช(
ประโยชน*จากโรงเรียนแม8เมาะวิทยา 
 
 
4.2-4-34 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*งานส8งเสริมการท8องเท่ียว 
เทศบลนครลําปาง  
4.2-4-35 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*งานส8งเสริมการท8องเท่ียว
เทศบาลนครลําปาง 
4.2-4-36 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*ฝxายทันตแพทย* โรงพยาบาล
เสริมงาม 
4.2-4-37 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*เทศบาลตําบลปงยางคก 
4.2-4-38 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
4.2-4-39 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4. เทศบาลตําบลปงยางคก ได(นําวิจัยเรื่องการบริการ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช(ของกลุ8มอาชีพการเพาะเห็ด ต.ปงยางคก 
อ.ห(างฉัตร จ.ลําปาง ด(วยเทคโนโลยีไพโรไลซีส ของ ดร.รวิภา ยงประยูร 
ไปใช(ประโยชน*ภายในหน8วยงาน (4.2-4-37) 
        5. โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี ได(นําวิจัยเรื่อง
ระบบรายงาน-ตรวจสอบการเข(าเรียนของนักศึกษาโดย RFID 
ของอาจารย*ธนวรกฤต โอฬารธนพร ไปใช(ประโยชน*ภายใน
หน8วยงาน (4.2-4-38) 
        6. โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยีวิจัยเรื่องชุดสาธิต
เชื่อมต8อระหว8างคอมพิวเตอร*และไมโครคอนโทรลเลอร* ของ
อาจารย*ยุทธนา ไวประเสริฐ ไปใช(ประโยชน*ภายในหน8วยงาน 
(4.2-4-39) 
        7. โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยีได(นําวิจัยเรื่อง      
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน*วิชา 5584704 การประยุกต*ใช(
งานไมโครโปรเซสเซอร* ของอาจารย*ดอนสัน ปงผาบ ไปใช(
ประโยชน*ภายในหน8วยงาน (4.2-4-40) 
        8. โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี ได(นําวิจัยเรื่อง         
การสร(างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่องการต8อวงจรไฟฟ/า
เครื่องปรับอากาศ ของอาจารย*สันติ วงศ*ใหญ8 ไปใช(ประโยชน*
ภายในหน8วยงาน (4.2-4-41) 
        9. บริษัทศิลป�โยธา จํากัด ได(นําวิจัยเรื่องการวางแผนการ
ตัดเหล็กแผ8นด(วยโปรแกรมเชิงเส(น ของอาจารย*ศรายุทธ มาลัย 
ไปใช(ประโยชน*ภายในหน8วยงาน (4.2-4-42) 
         10. ร(านอิญอร เซรามิค โดยบริษัท อาร* . เอ็ม.แอล.
เซรามิคส* (2007) จํากัด (รามาเซรามิค) ได(นําวิจัยเรื่องการศึกษา
ค8าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร(อนของดินขาวลําปาง ท่ีมี
ส8วนผสมของวัสดุกลุ8มหลอมต8างกันสําหรับใช(ในงานเคลือบ ของ
อาจารย*อดุลย* ทรายตัน ไปใช(ประโยชน*ภายในหน8วยงาน (4.2-4-43) 

 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะมีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ไปใช(ให(
เกิดประโยชน* และมีการรับรองการใช(ประโยชน*จริงจากหน8วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน จํานวน 3 เรื่อง 
        1. งานวิจัยเรื่องแคบหมูปรุงรสน้ําพริกหนุ8ม ให(แก8กลุ8ม
วิสาหกิจชุมชน (4.2-4-44) 
        2. การพัฒนาศักยภาพการเพาะปลูกพืชในระบบอินทรีย* 
ภายใต(การมีส8วนร8วมของชุมชน ตําบลปxาตันอําเภอแม8ทะ จังหวัด

4.2-4-40 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
4.2-4-41 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
4.2-4-42 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*บริษัทศิลป�โยธา จํากัด  
4.2-4-43 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*ร(านอิญอร เซรามิค โดย
บริษัท อาร*.เอ็ม.แอล.เซรามิคส* (2007) 
จํากัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-4-44 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*การพัฒนาผลิตภัณฑ*แคบหมู
กลุ8มวิสาหกิจชุมชนบ(านหม(อ ตําบล 
ปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัด
ลําปางผักหวานปxา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ลําปาง ให(แก8กลุ8มเกษตรกรตําบลปxาตัน (4.2-4-45) 
        3. ผลของการบรรจุหีบห8อและสภาวะการเก็บรักษาต8อ
คุณภาพเมล็ดพันธุ*ผักหวานปxา ให(แก8กลุ8มเกษตรกรตําบลปxาตัน 
(4.2-4-46) 
 

4.2-4-45 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*การพัฒนาศักยภาพการ
เพาะปลูกพืชในระบบอินทรีย* ภายใต(
การมีส8วนร8วมของชุมชนตําบลปxาตัน  
อําเภอแม8ทะ จังหวัดลําปาง 
4.2-4-46 หนังสือรับรองการนําไปใช(
ประโยชน*ผลของการบรรจุหีบห8อและ
สภาวะการเก็บรักษาต8อคุณภาพเมล็ด
พันธุ*ผักหวานปxา 

 
เกณฑ�มาตรฐานข&อ 5 มีระบบและกลไกเพ่ือช8วยในการคุ(มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ี
นําไปใช(ประโยชน* และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได(จัดทํายุทธศาสตร*การพัฒนา
มหาวิทยาลัยด(านการวิจัยและสร(างสรรค*  และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ว8าด(วยกองทุนวิจัยและการให(
ทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2549 ในข(อ 6 (5) (4.2-5-1)  
        โดยมอบหมายให(สถาบันวิจัยและพัฒนาเป9นผู(กําหนด
ระบบ และกลไกในการคุ(มครองทรัพย*สินทางปRญญาของงานวิจัย 
หรือสิ่งประดิษฐ*หรือนวัตกรรมให(แก8นักวิจัยเจ(าของผลงาน โดย
ได( กําหนดข้ันตอนการดําเนินการยื่นขอคุ(มครองสิทธิ์ทาง
ทรัพย*สินทางปRญญา ในคู8มือวิจัย (4.2-5-2) และมีคําสั่งแต8งต้ัง
คณะทํางานประสานงานด(านทรัพย*สินทางปRญญาท่ีรับผิดชอบใน
การรวบรวมผลงานวิจัยและงานสร(างสรรค*ของอาจารย* และ
นักวิจัยของแต8ละคณะ (4.2-5-3) สนับสนุนให(บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเข(าประชุม และอบรบเก่ียวกับทรัพย*สินทางปRญญา
เพ่ือเพ่ิมความรู(ความเข(าใจในเรื่องดังกล8าว โดยได(เชิญผู(เชียว
ชาญด(านทรัพย*สินทางปRญญามาให(ความรู(  และชี้แนะแนว
ทางการยืนขอคุ(มครองทรัพย*สินทางปRญญาแก8อาจารย* นักวิจัย 
ในกิจกรรมเท่ียงวันสรรมาคุย (4.2-5-4) รวมท้ังแจกเอกสาร
ประกอบเพ่ือสร(างความเข(าใจท่ีถูกต(องเก่ียวกับทรัพย*สินทาง
ปRญญา (4.2-5-5) มีการแจ(งข(อมูลข8าวสารด(านทรัพย*สินทาง
ปRญญา พร(อมอํานวยความสะดวกในเรื่องของแบบฟอร*มการยืน
จดทรัพย*สินทางปRญญาผ8านทาง web สถาบันวิจัยและพัฒนา 
(4.2-5-6) มีการอํานวยความสะดวกในการดําเนินการยื่นขอจด
ทรัพย*สินทางปRญญา โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา (4.2-5-7) (4.2-5-8) 
 

4.2-5-1  ป ร ะก าศ ร ะ เ บี ยบ ว8 า ด( ว ย
กองทุนวิจัย 
4.2-5-2 คู8มือวิจัย 
4.2-5-3  คํ าสั่ งมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
ลํ าปาง ท่ี  452/2554 เรื่ อ งแต8 ง ต้ั ง
คณะทํางานประสานงานด(านทรัพย*สิน
ทางปRญญา 
4.2-5-4 หนั ง สื อ ท่ี  ศ ธ . 0534.8/026 
เชิญตัวแทนจากสํานักงานพาณิชจังหวัด
ลําปาง  
4. 2-5-5 รายงานสรุปกิจกรรมเท่ียงวัน
สรรมาคุย  
4.2-5-6 ตั วอย8 าง เอกสาร เ ก่ียว กับ
ทรัพย*สินทางปRญญาท่ีนํามาแจกให(
อาจารย* นักวิจัยท่ีเข(าร8วมอบรม 
4.2-5-7 ตัวอย8างของแบบฟอร*มการยืน
ขอทรัพย*สินทางปRญญา จาก Web 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.2-5-8 ป ระกาศสถา บันวิ จั ย และ
พัฒนา เ รื่ อ ง  ก า ร ดํ า เนิ น ง านด( า น
ทรัพย*สินทางปRญญา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        นอกจากนั้นแต8ละคณะยังมีระบบและกลไกเพ่ือช8วยใน
การคุ(มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(
ประโยชน* และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินงาน ดังนี้ 
 
        คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร* มีแนวทาง ข้ันตอน หลักเกณฑ*ท่ีเก่ียวข(อง
กับการจดทะเบียนสิทธิบัตร เพ่ือช8วยในการคุ(มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค* โดยระบุในคู8มือการวิจัย (4.2-5-9) 
ท้ังนี้สถาบันวิจัยเป9นสื่อกลางในการติดต8อประสานงานเพ่ือ
อํานวยความสะดวกแก8คณาจารย*กรณีขอจดทะเบียนเป9น
รายบุคคล และ/หรือการขอจดสิทธิบัตรในกรณีเป9นนิติบุคคล 
 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะมีการวางแผน ข้ันตอน หลักเกณฑ*และผู(รับผิดชอบ
ในการสนับสนุนการช8วยคุ(มครองสิทธิ์ผลงานวิจัยหรืองาน
สร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(ประโยชน* (4.2-5-10) 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*  มีเป9นแนวทาง 
ข้ันตอน หลักเกณฑ* ในการการจดสิทธิบัตร ท่ีระบุไว(ในคู8มือการ
วิจัยของคณะฯ (4.2-5-11) โดยมีระบบและกลไกการจัดการ
ความรู(จากงานวิจัยและงานสร(างสรรค*  (4.2-5-12) และมี
บุคลากรของคณะฯ ท่ีร8วมเป9นคณะทํางานประสานงานด(าน
ทรัพย*สินทางปRญญา ทําหน(าท่ีเป9นผู(ประสานงานในการขอ
อนุญาตให(ใช(สิทธิบัตร (4.2-5-13) มีบุคลากรของคณะได(รับการ
ตอบรับการจดลิขสิทธ* (4.2-5-14)  
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร*ได(จัดให(มีกระบวนการเพ่ือช8วยในการ
คุ(มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(ประโยชน*
ของบุคลากรในคณะ (4.2-5-15) และคณะฯ ได(ส8งตัวแทน
บุคลากรเข(าร8วมเป9นคณะทํางานประสานงานด(านทรัพย*สินทาง
ปRญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (4.2-5-16) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4.2-5-9 คู8มือการวิจัย คณะครุศาสตร* 
 
 
 
 
 
 
 
4.2-5-10 คู8มือการวิจัย คณะวิทยาการ
จัดการ พ.ศ.2554 
 
 
 
4 . 2 -5 -1 1 คู8 มื อ ก า ร วิ จั ย ค ณ ะ
มนุษยศาสตร*และสังคมศาสตร*  
4.2-5-12 ระบบและกลไกการจัดการ
ความรู(จากงานวิจัยและงานสร(างสรรค* 
4.2-5-13 คําสั่ งแต8 ง ต้ั งคณะทํางาน
ประสานงานด(านทรัพย*สินทางปRญญา 
4.2-5-14 สําเนาใบตอบรับการขอจด
ลิขสิทธ* 
 
 
4 . 2 -5 -15 คู8 มื อ ง าน วิ จั ย ห รื อ ง า น
สร(างสรรค* คณะวิทยาศาสตร* ประจําป� 
พ.ศ.2554 
4.2-5-16 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 452/2554 เรื่อง แต8ง ต้ัง
คณะทํางานประสานงานด(านทรัพย*สิน
ทางปRญญา 
 



184  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดําเนินการด(านการคุ(มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(ประโยชน* ตาม
แผนงานและนโยบายของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยส8งตัวแทน
คณะคือ ผู(ช8วยศาสตราจารย*ไพจิตร สุขสมบูรณ* และอาจารย*
ปฐมพงษ* พรมมาบุญ เป9นคณะทํางานประสานงานด(านทรัพย*สิน
ทางปRญญา (4.2-5-17)  และมีการประชุมกิจกรรมพัฒนากลไก
การนํางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ไปใช(ประโยชน*ท่ีได(รับการ
คุ(มครองสิทธิทางปRญญา (4.2-5-18) เพ่ือส8งเสริมและเผยแพร8
ความรู(ในการคุ(มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ี
นําไปใช(ประโยชน* 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะมีระบบกลไก เพ่ือช8วยในการคุ(มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ท่ีนําไปใช(ประโยชน*และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด คณะได(เข(าร8วมเครือข8ายงานประกัน
คุณภาพเพ่ือสร(างแนวทาง ข้ันตอนและหลักเกณฑ*ในการ
คุ(มครองสิทธิ  งานวิ จั ยหรืองานสร( า งสรรค*  โดยได( ระ บุ
รายละเอียดในคู8 มืองานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*ประจําป�
การศึกษา 2553 (4.2-5-19) และได(เข(าร8วมกิจกรรมเท่ียงวันสรร
มาคุย ครั้งท่ี 3 (4.2-5-20) 

 
4.2-5-17 คําสั่ งแต8ง ต้ังคณะทํางาน
ประสานงานด(านทรัพย*สินทางปRญญา 
4.2-5-18 การประชุมกิจกรรมพัฒนา
กลไกการนํางานวิจัยหรืองานสร(างสรรค*
ไปใช(ประโยชน*ท่ีได(รับการคุ(มครองสิทธิ
ทางปRญญา 
 
 
 
 
 
 
4.2-5-19 คู8มือนักวิจัย 
4.2-5-20 รายชื่อผู(เข(าร8วมกิจกรรม
เท่ียงวันสรรมาคุย ครั้งท่ี 3 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปAาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปAาหมาย คะแนน 
5  ข(อ มีการดําเนินการได(  5  ข(อ � 5  คะแนน 

 



 185 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ตัวบ�งช้ีท่ี 4.3              :  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ต�อจํานวนอาจารย�ประจําและ
นักวิจัยประจํา 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  ป!จจัยนําเข$า 
การคิดรอบป(    :  ป�งบประมาณ 
เกณฑ�การประเมิน  : โดยการแปลงจํานวนเงินต*อจํานวนอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจําเป,น
คะแนนระหว*าง 0 – 5 
 เกณฑ�เฉพาะสถาบันกลุ�ม ข และ ค2 จําแนกเป0น 3 กลุ�มสาขาวิชา 

1. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให$เป,นคะแนนเต็ม 5 =  60,000 บาทข้ึนไปต*อคน 
   2. กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให$เป,นคะแนนเต็ม 5  =  50,000 บาทข้ึนไปต*อคน 
   3. กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
   จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
กําหนดให$เป,นคะแนนเต็ม 5  =  25,000 บาทข้ึนไปต*อคน 
 
สูตรการคํานวณ  
 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายในและภายนอกสถาบันต*อ
จํานวนอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจํา 
 

 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
ะจํานักวิจัยปรย+ประจําและจํานวนอาจาร

นอกายในและภายวิจัยฯจากภนับสนุนงานจํานวนเงินส
 

 2. แปลงจํานวนเงินท่ีคํานวณได$ในข$อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 คะแนนท่ีได$ = 5
5นคะแนนเต็มำหนดให$เป,วิจัยฯที่กนับสนุนงานจํานวนเงินส

นและภายนอก ัยฯจากภายในับสนุนวิจจํานวนเงินส
×  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายในสถาบัน 11,822,411 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+จากภายนอกสถาบัน 8,173,532 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ) 289 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ) - 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีลาศึกษาต*อ 17 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต*อ - 

 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร$างสรรค+จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน  8,173,532  บาท 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร� จํานวน  744,668 บาท    

1 รศ.ดร.วิลาศ พุ*มพิมล 
ผู$วิจัยร*วม 
อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 
อ.ดร.เครือวัลย+  
 วงษ+ไพบูลย+ (วจ.) 
อ.ดร.สุวรัฐ  
 แลสันกลาง (มน.) 

การ จัดการความรู$ด$ านภูมิป!ญญา
ท$องถ่ินไทยในการใช$สมุนไพรรักษา
โรค ท่ี เ กิด กับช$ า งและการ พัฒนา
ผลิ ตภัณฑ+ อ าหาร เ ส ริ มสมุ น ไพร 
สําหรับช$าง 

595,000 
(700,000) 

สํานักงานการอุดม 
ศึกษา (โครงการ 
ส*งเสริมการวิจัยใน 
อุดมศึกษา) 

7 ก.ค. 2554 

2 อ.ดร.ถิรนันท+  
สอนแก$ว 
 

การวิเคราะห+ความแปรเปลี่ยนในรอบ
ป�และแนวโน$มการก*อตัวของเมฆในช้ัน
สตราโตสเฟ�ยรบริเวณข้ัวโลก จากการ
วัดการกระเจิงของแสงอาทิตย+โดย
เครื่องมือ  SCIAMACHY ในแนวระดับ 

149,668 
 

ทุนอาจารย+รุ*นใหม* 
ทุนร*วมของ มรภ.
ลําปาง สกอ. และ 
สกว. งบประมาณ
รวมท้ังสิ้น 449,000 
บาท ระยะเวลา  2 ป� 

15 มิ.ย. 2554 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน 220,000  บาท    
3 อ.ทิพรัตน+ ติฆะป!ญญา การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน

การผลิตเอทานอลจาการหมักกาก
สับปะรด 

220,000 สํานักงานการอุดม 
ศึกษา (โครงการ 
ส*งเสริมการวิจัยใน 
อุดมศึกษา) 

23 มี.ค. 2554   

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1,955,650 บาท    
4 อ. อาทิตย+  วังนัยกูล 

อ.ธชนม+    ก$าวสมบูรณ+ 
อ. ศรายุทธ  มาลัย 
อ. ธรรมรัฐ  ปานคํา 

แนวทางการสร$างการเรียนรู$เพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสม
สําหรับอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน
ตําบลบ$านดง อําเภอแม*เมาะ จังหวัด
ลําปาง 
 

105,650 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

1 ก.พ. 54 
และประกาศ 

มรภ.ลป. ลว. 7 
ส.ค.54 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
5 ผศ.นพนันท+ สุขสมบูรณ+ การจัดการเรยีนรู$เพ่ือพัฒนาระดับ

สนับสนุนการตัดสินใจสาํหรับผู$บรหิาร
มหาวิทยาลยัราชภฏัด$วยการใช$ฐานตัว
แบบการชักเหตผุล(Knowledge 
Management Research Develop 
the Decision Support System for 
Rajabhat University 
Administrator Using Model-
Based Reasoning) 

1,850,000 สํานักงานการอุดม 
ศึกษา (โครงการ 
ส*งเสริมการวิจัยใน 
อุดมศึกษา) 

15 มี.ค. 54 

กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 คณะครุศาสตร� จํานวน 2,124,880 บาท    

6 อ.ประนอมวงศ+หม่ืนรัตน+
ผศ.ดร.บุษยากร   

ตีระพฤติกุลชัย 
ผศ.ดร.ปองปรารถน+ 

สุนทรเภสัช 
อ.สุคนธ+ทิพย+ สุภาจันทร+ 

กระบวนการสื่อสารแบบมสี*วนร*วม
เพ่ือสร$างเครือข*ายเยาวชนในการสืบ
ทอดวัฒนธรรมท$องถ่ิน 

175,000 
 

( 700,000 / 4 
* 1 ) 

 
 

สํานักงานการอุดม 
ศึ ก ษ า  ( โ ค ร ง ก า ร
ส* ง เสริมการ วิ จัยใน
อุดมศึกษา) 

ประกาศ
มหาวิทยาลยั         
ราชภัฏลําปาง 
ลว. 7 ก.ค. 
2554 

7 ผศ.ดร.จรรีัตน+ สุวรรณ+ 
อ.ดร.เจือจันทร+  
   วงศ+พลกานันท+ 
อ.อรทัย  เลาอลงกรณ+ 
อ.ปุณรดา  เช้ือมหาวัน 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาครู
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ด$วย       
ภูมิป!ญญาการศิลปวัฒนธรรม 

725,816 สํานักงานการอุดม 
ศึกษา (โครงการ 
ส* ง เสริมการ วิ จัยใน
อุดมศึกษา) 

ประกาศ
มหาวิทยาลยั         
ราชภัฏลําปาง 
ลว.7ก.ค. 
2554 

8 ผศ.ดร.ดวงจันทร+ 
เดี่ยววิไล 
ผศ.ดร.จักรกฤษณ+ 
สําราญใจ 
ผศ.บุปผา  สมมะโน 
อ.ดร.วิไลลักษณ+ จั่นวงษ+ 
อ.ธนาพร หมูคํา (มน.) 

การพัฒนาสมรรถนะการอ*านของ
นักเรียนประถมศึกษาช้ันป�ท่ี 4 – 6 
ด$วยเครือข*ายหนุนเสริมการเรียนรู$ 
(ดําเนินการ 2 ป� ๆ ละ 1,530,800 
บาท ป� 2553 – 2554) 

1,224,064                          
( 1,530,080 

/5* 4 ) 
 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 

17 ก.ย. 2552 – 
16 ก.ย. 2554 

 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 2,066,184 บาท     
9 ผศ.จําลอง  คําบุญชู 

ผศ.ดร.ธนวิทย+  
บุตรอุดม 
อ. ดร. ดวงใจ ป�เย* 
อ.ชุติมา คําบุญชู 
อ.ดร.กังสดาน กนกหงส+ 

โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร+
มหภาค สสส. ด$านข$อมลูเฝwาระวังและ
การขับเคลื่อนงานด$านเด็กและ
เยาวชนระดับชาติและท$องถ่ิน: 
ภาคเหนือ 

645,000 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสร$าง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

4 พฤษภาคม 
2555 

10 ผศ.พรสวรรค+ มณีทอง กระบวนการถ*ายทอดภูมิป!ญญา
ท$องถ่ินด$านดนตรีพ้ืนบ$านวงสะล$อ  
ซอ ซึง 
 

380,184 สํานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

ประกาศ 
มรภ.ลป. 
ลว. 15 มี.ค. 
2554 
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รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
11 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร+ 
การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลท*าผา จังหวัดลาํปาง  

20,000 
กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

 

12 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านค*า 
อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301279 
ส.ค.2554 

13 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านบอม 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301348 
ส.ค.2554 

14 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลหัวเมือง 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301391 
ส.ค.2554 

15 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลหัวเสือ 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301454 
ส.ค.2554 

16 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลปงเตา 
อําเภองาว จังหวัดลําปาง 

15,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301458 
ส.ค.2554 

17 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลทุ*งผึ้ง 
อําเภอแจ$ห*ม จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301499 
ส.ค.2554 
 

18 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลเสรมิขวา 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301505 
ส.ค.2554 

19 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลวังเงิน 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301509 
ส.ค.2554 

20 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลห$างฉัตรแม*ตาล อําเภอ
ห$างฉัตร จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301555 
ส.ค.2554 
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รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
21 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร+ 
การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301565 
ส.ค.2554 

22 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลพิชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301583  
ส.ค.2554 

23 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลปงยางคก อําเภอ        
ห$างฉัตร จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301618 
ส.ค.2554 

24 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลป{าตันนาครัว อําเภอ 
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

20,000 
 
 
 

กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301619 
ส.ค.2554 

25 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลเมืองปาน  อําเภอ     
เมืองปาน จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ
54301689 
ส.ค.2554 

26 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลทุ*งงาม อําเภอเสรมิงาม 
จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301690 
ส.ค.2554 

27 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านขอ 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301756 
ส.ค.2554 

28 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลสบปราบ อําเภอ       
สบปราบ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302000 
ส.ค.2554 

29 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลตาํบลนํ้าโจ$ อําเภอแม*ทะ 
จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน 

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302009 
ส.ค.2554 

30 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านก่ิว
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302017 
ส.ค.2554 
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รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
31 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร+ 
การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลแม*กัวะ 
อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302129 
ก.ย.2554 

32 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
เทศบาลป{าตันนาครัว อําเภอแม*ทะ  
จ.ลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302208 
ก.ย.2554 

33 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลต$นธงชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302263 
ก.ย.2554 

34 ผศ.ดร.ปองปรารถน+   
สุนทรเภสัช 
ผศ.ดร.บุษยากร   
ตีระพฤติกุลชัย 
อ.สุคนธ+ทิพย+ สุภาจันทร+ 
อ.ประนอมวงศ+หม่ืนรัตน+ 

กระบวนการสื่อสารแบบมสี*วนร*วม
เพ่ือสร$างเครือข*ายเยาวชนในการสืบ
ทอดวัฒนธรรมท$องถ่ิน 

175,000 
 

( 700,00 0/ 4 
* 1 ) 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

1 ก.ย.2554 

35 อ.ดร.ดวงใจ  ป�เย* การประเมินผลโครงการท่ีได$รบัทุน 
อุดหนุนจากกองทุนพัฒนาการเมือง
ภาคพลเมืองประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.  2554      

21,000 สถาบันพระปกเกล$า 25 สิงหาคม 
2554 

36 อ.ดร.ดวงใจ  ป�เย* การศึกษาทัศนคติของประชาชนท่ีมีต*อ
การไฟฟwาฝ{ายผลิตแห*งประเทศไทย 
(กฟผ.)  แม*เมาะ 

50,000 เครือข*ายบริหาร
งานวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน 

1 ตุลาคม 
2554 

37 อ.ป|ยดา  
ชัชวาลย+ปรีชา   

การพัฒนาหลักสูตรท$องถ่ิน การ
สร$างสรรค+ศิลปะการแสดงพ้ืนบ$าน
ภาคเหนือ :  ฟwอนสไบ  สําหรับ
นักเรียนช*วงช้ันท่ี 4 จังหวัดลําปาง 

300,000 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

ประกาศ 
มรภ.ลป. 
ลว. 15 มี.ค. 
2554 

38 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลแม*สัน 
จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน 

เลขท่ีใบเสร็จ 
54302003 
ส.ค.2554 

39 คณาจารย+สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีต*อการให$บริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลเวียงตาล
จังหวัดลําปาง 

20,000 กรมส*งเสรมิการ
ปกครองส*วนท$องถ่ิน  

เลขท่ีใบเสร็จ 
54301730 
ส.ค.2554 

 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,062,150  บาท    
40 ผศ.กาญจนา  คุมา 

อ.อวัสดา บินโซดาโอะ 
การพัฒนาผลิตภณัฑ+ของกลุ*มวิสาหกิจ
ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ$านสวน  
แม*วะ อําเภอแม*ทะ  จังหวัดลําปาง 

100,000 
 

เครือข*ายบริหารการ
วิจัยภาคเหนือตอนบน 

ป� 2554 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
41 อ. สุดจินดา ปานคํา 

อ.อัจฉรา  มลิวงค+ 
อ.อาทิตย+  วังนัยกูล 
อ.ธรรมรัฐ  ปานคํา 
อ.ดร.ธนกรน$อยทองเล็ก 

แนวทางการจัดการป!ญหาสุขภาวะ
ของชุมชนท่ีได$รับผลกระทบจาก
โรงไฟฟwาแม*เมาะ  โดยการมีความส*วน
ร*วมของคนในชุมชนตําบลบ$านดง  
อําเภอแม*เมาะ  จังหวัดลําปาง  

87,510 
 
 

(145,850/5 
29,170 X3 ) 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ฝ{ายวิจัยเพ่ือ
ท$องถ่ิน 

ประกาศ
มหาวิทยาลยั 

42 ผศ.ดร.บุษยากร  
   ตีระพฤติกุลชัย  
อ.สุคนธ+ทิพย+  
   สุภาจันทร+ 
ผศ.ดร.ปองปรารถน+  
   สุนทรเภสัช (มน.) 
อ.ประนอม   
  วงศ+หมื่นรัตน+(คร.) 

กระบวนการสื่อสารแบบมีส*วนร*วม
เพ่ือสร$างเครือข*ายเยาวชนในการสืบ
ทอดวัฒนธรรมท$องถ่ิน 

350,000 
 
 
 

(700,000/4 
x2) 
 

ทุนอุดหนุนการวิจัย
ตามโครงการส*งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษา  
ประจําป�  2554    

 

43 อ.ขจรศักดิ์ วงศ+วิราช 
อ.อัจฉราภรณ+ มลิวงค+ 
 

การสร$างการเรียนรู$ด$านการสื่อสาร
เพ่ือเป,นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาศักยภาพกลุ*มฮ*วมใจ� ตาํบล
แม*ทะ อ.แม*ทะจ.ลําปาง 

152,140 สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)  ฝ{ายวิจัยเพ่ือ
ท$องถ่ิน 

 

44 อ.ดร.เครือวัลย+  
  วงษ+ไพบูลย+   
อ.บัณฑิต  บุษบา 

กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑ+แก$ว
โป{งข*ามเพ่ือการท*องเท่ียว 
โดยชุมชนแม*ถอด 

50,000 เครือข*ายบริหารการ
วิจัยภาคเหนือตอนบน 
(สกอ.) 

 

45 อ.ดร.เครือวัลย+  
  วงษ+ไพบูลย+  
รศ.ดร.วิลาศ พุ*มพิมล 
(วท.) 
อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
(วท.) 
อ.ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 
(มน.) 

การจัดการความรู$ด$านภมูิป!ญญา
ท$องถ่ินไทยในการใช$สมุนไพรรักษาโรค
ท่ีเกิดกับช$างและการพัฒนาผลติภณัฑ+
อาหารเสริมสมุนไพรสําหรับช$าง 

52,500 
 

งบรวม 
(700,000) 

52,500(วจ.) 
52,500(มน.) 

595,000 
(วท.) 

ทุนอุดหนุนการวิจัย
โครงการวิจัยร*วมเชิง
บูรณาการตาม
โครงการส*งเสริมการ
วิจัยในอุดมศึกษา 
(สกอ.) ประจําป� 
2554 

 

46 อ.ขจรศักดิ์ วงศ+วิราช การรวมกลุ*มอาชีพในชุมชนของ
ผู$สูงอายุเพ่ือเสรมิสร$างคุณภาพชีวิต
ของประชาชนตําบลแม*เมาะ อําเภอ
แม*เมาะ จังหวัดลําปาง 

100,000 เครือข*ายบริหารการ
วิจัยภาคเหนือตอนบน 

(สกอ.) 

 

47 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
เทศบาลตาํบลแม*ทะ 

20,000 เทศบาลตาํบลแม*ทะ  

48 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
เทศบาลตาํบลหลวงใต$ 

15,000 เทศบาลตาํบล 
หลวงใต$ 

 

49 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านอ$อน 

15,000 องค+การบริหาร 
ส*วนตําบลบ$านอ$อน 

 

50 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านแหง 

15,000 องค+การบริหาร 
ส*วนตําบลบ$านแหง 

 

51 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลแจ$ซ$อน 

20,000 องค+การบริหาร 
ส*วนตําบลแจ$ซ$อน 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( ท่ี

ทําสัญญา 
52 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 

วิงวอน 
ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
เทศบาลตาํบลพระบาทวังตวง 

15,000 เทศบาลตาํบล 
พระบาทวังตวง 

 

53 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านหวด 

15,000 องค+การบริหาร 
ส*วนตําบลบ$านหวด 

 

54 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลทุ*งกว�าว 

15,000 องค+การบริหาร 
ส*วนตําบลทุ*งกว�าว 

 

55 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความพึงพอใจของผู$รับบริการของ
องค+การบริหารส*วนตําบลวิเชตนคร 

15,000 องค+การบริหารส*วน
ตําบลวิเชตนคร 

 

56 รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน (นักวิจัยร*วม
ของสํานักบริการ
วิชาการ มช.) 

โครงการพัฒนาผลติภณัฑ+ใหม*ของ
สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษเชียงใหม*ไนท+
ซาฟาร ี

25,000 สํานักงานงานพ้ืนท่ี
พิเศษเชียงใหม*ไนท+
ซาฟาร ี

 

 
- เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร$างสรรค+จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน  11,822,411 บาท 

 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 คณะวิทยาศาสตร� จํานวน 3,484,833  บาท    

1 อ.สุขี  สุขด ี ผลของสารสกัดจากพืชต*อเช้ือรา 
Colletotrichum  capsici  สาเหตุ
โรคแอนแทรคโนสของพริก 

45,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

2 อ.วีรศักดิ ์ ฟองเงิน 
อ.อนุกิจ  เสาร+แก$ว 
 

ระบบสมองกลฝ!งตัวรายงานข$อมลู
นํ้าหน$าเข่ือนก่ิวลมผ*านอินเทอร+เน็ต 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

3 อ.ชัยวุฒิ  โกเมศ การสร$างตัวกลางเพ่ือบูรณาการข$อมูล
ด$วยเว็บเซอร+วิส 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

4 อ.ดร.ถิรนันท+ สอนแก$ว การหามวลของแก�สโอโซนท่ีสูญเสยี
ด$วยปฏิกิรยิาเคมีในช้ันสตราโตสเฟ�ยร+
จาการวัดด$วยเครื่องมือ  SCIAMACHY  
ในแนวระดับ 

30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

5 อ.ศาสตรา  ลาดปะละ 
อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ 

ความผันแปรทางพันธุกรรมของข$าว
เหนียวดําในจังหวัดลําปาง 

46,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 
 

17 ธ.ค. 2553 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

6 อ.พิบูลย+  หม*องเชย 
อ.ดลฤด ี งามสม 

การศึกษาประสิทธิภาพฉนวนกับความ
ร$อนสําหรับวัสดุท$องถ่ิน 

40,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

7 ผศ.วันทนา สุวรรณอัตถ+ 
 

เง่ือนไขจําเป,นสําหรับการลู*เข$าของ
วิธีการประมาณค*าจุดตรึงโดยวิธีใหม*
สําหรับฟ!งก+ชันต*อเน่ืองบนช*วงใดๆ 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

8 อ.มนัสชนก  คนเฉลียว การประมาณค*าในช*วงโดยใช$พหุนาม
เซบิเซพ และพหุนามเชิง  ตั้งฉาก  
โปรแกรมสําเร็จรูป  MS Exel 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

9 อ.พิฐชญาณ+ ก่ิงกํ้า การศึกษาข้ันตอนกระบวนการทําซํ้า
โดยระเบียบวิธีภาพฉายผสมสําหรบั
ป!ญหาจุดตรึง 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

10 อ.พูนฉวี สมบัติศิร ิ การหาคุณค*าทางโภชนาการและ
สารเติมแต*งอาหารจากธรรมชาติต$าน
อนุมูลอิสระ  
ในเค$กลําไย 

30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

11 ผศ.สมศักด์ิ ศรีสวการย+ 
อ.พงษ+พร  พันธ+เพ็ง 

ระบบจัดการกองทุนหมู*บ$านประตมู$า
วิลล*า 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

12 ผศ.สมัย  ศรีสวย ระบบงานบุคลากรองค+การบริหารส*วน
ตําบลหนองกลับ 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

13 อ.ปกรณ+  สันตกิจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
ควบคุมดูแลการประกอบกิจการ
ภาพยนตร+และวิดีทัศน+ 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

14 อ.พิกุล  แสงงาม การพัฒนาต$นแบบระบบจัดการเรยีนรู$
ระบบออนไลน+สําหรับโรงเรยีน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 

20,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 
 

17 ธ.ค. 2553 

15 อ.ชนันกาญจน+  
 สุวรรณเรือง 

การพัฒนาระบบฐานข$อมูลความรู$การ
ท*องเท่ียวเชิงนิเวศ ชุมชนบ$านสามขา  
ตําบลหัวเสือ อําเภอแม*ทะ จังหวัด
ลําปาง 

40,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 
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ท่ีทําสัญญา 

16 อ.เยาวลักษณ+  
 งามแสนโรจน+ 
อ.อนุกิจ  เสาร+แก$ว 

การประยุกต+ใช$คิวอาร+โค$ตกับ 
สวนพฤกษศาสตร+โรงเรียน  

30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

17 อ.เยาวลักษณ+  
 งามแสนโรจน+ 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส+เพ่ือ
เผยแพร*ธรรมะในพุทธศาสนา 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

18 อ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ 
อ.ศาสตรา ลาดปะละ 

การคัดแยกเช้ือจุลินทรีย+สาเหตุโรค
หลังการเก็บเก่ียวของกระเทียมเพ่ือหา
แนวทางการจัดการโรค 

39,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

19 อ.ณรงค+  คชภักด ี การสร$างชุดตรวจวัดสําหรับหา
ปริมาณแก�สซัลเฟอร+ไดออกไซด+ใน
ตัวอย*างอากาศ 

30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

20 อ.เยาวเรศ  ชูศิริ 
อ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
อ.ธีราภรณ+ พรหมอนันต+ 
 

การศึกษาคุณภาพนํ้าประปาหมู*บ$าน
กล$วยแพะและหมู*บ$านกล$วยม*วง 
ตําบลกล$วยแพะ  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

50,000 
 

งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

21 อ.ธีราภรณ+  
 พรหมอนันต+ 

การผลิตเครื่องดื่มชนิดชงจาก
ผลิตภณัฑ+ลําใยต$านอนุมลูอิสระ 

30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

22 อ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
อ.เยาวเรศ  ชูศิริ 
อ.พูนฉวี  สมบัติศิร ิ

การใช$นํ้าเสียจากบ*อบําบัดนํ้าเสียแบบ
ปรับเสถียรในการเกษตรกรรม 

60,000 
 

งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

23 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร
ผศ.พวงน$อย แสงแก$ว                

การจัดการความรู$ :  
การจัดการสุขภาพชุมชนเพ่ือผู$สูงอายุ 

42,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

24 ผศ.พวงน$อย แสงแก$ว
ผศ.ยุพา อภิโกมลกร 

การส*งเสริมสุขภาพด-ีวิถีไทย 30,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

17 ธ.ค. 2553 

25 อ.ดร.นงลักษณ+  
สายเทพ 

ผลยับยั้งของสารสกัดหยาบจากเห็ด
หมื่นป� (Ganodermn lucidum (W. 
Curt.Fr) ต*อ Staphylococcus 
(MRSA) ท่ีดื้อยา Methecillin 
 

10,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

21 มี.ค. 2554 
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วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

26 อ.อภิศักดิ์  จักรบุตร ป!จจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต*อการ
เกิดดินถล*ม บริเวณตําบลแจ$ซ$อน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

10,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

21 มี.ค. 2554 

27 นางสาวอังคณา  
  เช้ือเจ็ดตน 
นายสุทธพงษ+  ขวดแก$ว 

การศึกษาคุณภาพนํ้าดืม่ชุมชนทาง 
จุลชีววิทยา เขตอําเภอเมืองเขลางค+
นคร จังหวัดลําปาง 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

21 มี.ค. 2554 

28 อ.ดร.สิริพิศ  พิศชวนชม 
นายภูวดล  เช้ือผู$ดี 
นายสุทธพงษ+  ขวดแก$ว 

การศึกษาปริมาณโลหะหนักในนํ้าดื่ม
ชุมชนบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค+
นคร จังหวัดลําปาง 

15,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

21 มี.ค. 2554 

29 ผศ.ดร.อภิรักษ+ ชัยเสนา การศึกษาความเป,นไปได$ในการพัฒนา
เซลล+เช้ือเพลิงชนิดแอลคาไลเมมเบรน 
แลกเปลีย่นไอออนแบบไร$แพลตินัม
สําหรับเซลล+เช้ือเพลิงท่ีปwอนด$วย 
เอทานอลโดยตรงสําหรับใช$ใน
รถจักรยานยนต+ขนาดเล็ก 

1,580,900 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

15 พ.ย. 2553 

30 รศ.ดร.วิลาศ  พุ*มพิมล การศึกษาพัฒนาสารสกัดและสาร
บริสุทธ์ิจากต$นกระท*อมเลือดเพ่ือการ
บําบัดโรคมะเร็งเมด็เลือดขาว 

729,100 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

15 พ.ย. 2553 

31 อ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
  
  

ชุดโครงการการวิจัยและพัฒนาระบบ
การจัดการขยะมลูฝอยเพ่ือนําไปสู*การ
จัดแผนปฏิบัติการด$านสิ่งแวดล$อม
เทศบาลนครลําปาง 

50,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

1 ต.ค. 2554 

32 อ.อภิศักดิ์   จักรบุตร 
อ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
 

การกระจายตัวของสารปนเป��อน
อินทรีย+ในนํ้าชะขยะในกรณีรั่วซึมหรือ
รั่วไหลสู*สิ่งแวดล$อม 

50,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

1 ต.ค. 2554 

33 อ.ดร.เยาวเรศ  ชูศิร ิ
อ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา 
 

การวิเคราะห+สารพิษในนํ้า     ชะขยะ
จากสถานฝ!งกลบมลูฝอยเทศบาลนคร
ลําปาง อ.เมือง  จ.ลําปาง 

50,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

1 ต.ค. 2554 

34 อ.สุขี  สุขด ี
อ.ศาสตรา  ลาดปะละ 
อ.ณรงค+ คชภักดี 
อ.ธีราภรณ+ พรมอนันต+ 

การศึกษาฤทธ์ิทางขีวภาพของสาร
สกัดจากสมุนไพรและพืชในท$องถ่ิน 
เพ่ือยับยั้งเช้ือรา Pyricularia oryzae 
พ้ืนท่ีอําเภอแม*ทะ ท่ีก*อให$เกิดโรค 
ในข$าว (ระยะท่ี 1) 
 
 

50,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

1 ต.ค. 2554 
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35 อ.ดร.นงลักษณ+  
สายเทพ 

การแยกและคัดเลือกแลคติคแอสดิ
แบคทีเรีย ท่ีสามารถสร$างสารแบคเทอริ
โอซิน ในการยับยั้งการเจรญิเติบโตของ 
Escherichia coli เพ่ือใช$บําบัดนํ้าท้ิง
จากชุมชนบ$านหนองหัวหงอก ตําบล
ชมพู  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

50,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

1 ต.ค. 2554 

36 อ.ดร.ถิรนันท+ สอนแก$ว 
(อาจารย+รุ*นใหม* ทุน
ร*วมของ มรภ.ลําปาง 
สกอ. และสกว. 
งบประมาณรวมท้ังสิ้น 
449,000 บาท
ระยะเวลา 2 ป�) 

การวิเคราะห+ความแปรเปลี่ยนในรอบ
ป�และแนวโน$มการก*อตัวของเมฆในช้ัน 
สตราโตสเฟ�ยรบริเวณข้ัวโลก จากการ
วัดการกระเจิงของแสงอาทิตย+โดย
เครื่องมือ  SCIAMACHY ในแนวระดับ 

74,833 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัย มหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง ประจํา 
ป�งบประมาณ 2554 

15 มิ.ย. 2554 

37 อ.ศาสตรา  ลาดปะละ การหาช*วงเวลาท่ีเหมาะสมของการ
แบ*งเซลล+แบบไมโทซีส 

5,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร+
ศึกษา  

11 ก.ค. 2554 

38 อ.ศาสตรา  ลาดปะละ การศึกษาไลเคนบริเวณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

3,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร+
ศึกษา  

11 ก.ค. 2554 

39 อ.ดลฤด ี สุขใจ การใช$ชุดกิจกรรมเรื่องการเกิด 
ปรากฏการณ+ทางดาราศาสตร+
เสรมิสร$างการเรียนรู$ สําหรบันักศึกษา
สาขาวิทยาศาสตร+ศึกษา (วิทยาศาสตร+
ท่ัวไป)  ช้ันป�ท่ี 2 

3,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร+
ศึกษา  

11 ก.ค. 2554 

40 อ.พิบูลย+  หม*องเชย การเพ่ิมความรู$  ความเข$าใจโดยอาศัย
การมีส*วนร*วมของนักศึกษาในวิชา
อิเล็กทรอนิกส+และเครื่องมือวัด  

3,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร+
ศึกษา  

11 ก.ค. 2554 

41 อ.เยาวลักษณ+  
 งามแสนโรจน+ 

การบูรณาการงานด$านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน กรณีศึกษารายวิชาการ
พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส+เพ่ือการเรยีน 

4,200 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

20 ก.ค. 2554 

42 อ.อนุกิจ  เสาร+แก$ว การศึกษาผลสมัฤทธ์ิของการสอนโดย
ใช$ E-learning  วิชาเทคโนโลยี
อินเทอร+เน็ต 

4,200 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 
 
 

20 ก.ค. 2554 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

43 อ.ชนันกาญจน+   
 สุวรรณเรือง 

การพัฒนาการเรียนการสอนด$วย                   
E-learning ของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศช้ันป�ท่ี 3 วิชา
บริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4,200 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

20 ก.ค. 2554 

44 อ.พงษ+พร  พันธ+เพ็ง เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
ของนักเรียนระหว*างการทํางานแบบ
กลุ*มและการทํางานแบบรายบุคคลใน
รายวิชาระบบมัลติมีเดีย  

4,200 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

20 ก.ค. 2554 

45 อ.ปกรณ+  สันตกิจ การเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
การวิเคราะห+และออกแบบระบบโดยใช$ 
E-Learning 

4,200 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

20 ก.ค. 2554 

46 อ.ชัยวุฒิ  โกเมศ การพัฒนาทักษะการทํางานแบบมี
ส*วนร*วมโดยกระบวนการบูรณาการ
ความรู$เชิงโครงการ 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร+ 

22 ก.ค. 2554 

47 อ.สุรพงษ+  เพ็ชร+หาญ ความสัมพันธ+ระหว*างคะแนนสอบ 
Microsoft word, Microsoft Excel 
และ Microsoft Powerpoint  

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร+ 

22 ก.ค. 2554 

48 อ.พิกุล  แสงงาม การพัฒนาการเรียนรู$เรื่องการใช$
โปรแกรม Microsoft Excel 2007 
ของนักศึกษาสาขาการจัดการท่ัวไป 
ด$วยแบบฝ�กปฏิบัต ิ

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร+ 

22 ก.ค. 2554 

49 อ.วีรศักดิ์  ฟองเงิน ความพึงพอใจของนักศึกษา 
ในการปฏิบัติการวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือชีวิต 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร+ 

22 ก.ค. 2554 

50 ผศ.สมศักดิ์   
 ศรีสวการย+ 

ผลสัมฤทธ์ิของการสอนรายวิชา
ระบบปฏิบัติการโดยการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร+ 

22 ก.ค. 2554 

51 ผศ.วันทนา   
 สุวรรณอัตถ+ 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง การพิสูจน+ทางคณิตศาสตร+โดยใช$
แบบฝ�กทักษะสําหรับนักศึกษาช้ันป�ท่ี 
1 วิชาเอกคณิตศาสตร+ 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาคณติศาสตร+ 

20 ก.ค. 2554 

52 อ.รัชนี  คะระวาด การบันทึกผลการเรียนรู$เพ่ือสะท$อน
ผลหลังการเรียนรู$ในรายวิชาการ
วิเคราะห+เน้ือหาเรขาคณิตในระดบั
โรงเรียน 
 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาคณติศาสตร+ 

20 ก.ค. 2554 
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53 อ.คมคาย  ไพฑูรย+ การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร+ช้ันป�ท่ี 1  ท่ีได$รับการสอน
แบบปฏิบัติกับการสอนแบบบรรยาย
ในรายวิชาการคิดและการตดัสินใจ 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาคณติศาสตร+ 

20 ก.ค. 2554 

54 อ.มนัสชนก คนเฉลยีว การพัฒนาผลสมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่อง ระบบเลขฐานโดยใช$วิธีการสอน
แบบเพ่ือนช*วยเพ่ือน 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาคณติศาสตร+ 

20 ก.ค. 2554 

55 อ.พิฐชญาณ+  ก่ิงกํ้า ผลสัมฤทธ์ิของการใช$แบบฝ�กทักษะ
การหาค*าปริพัทธ+ในรายวิชาสมการเชิง
อนุพันธ+สามัญ 

3,600 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาคณติศาสตร+ 

20 ก.ค. 2554 

56 ผศ.ยุพา อภิโกมลกร การเสริมสร$างจิตอาสาในนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร+ศึกษา 

2,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร+ 

14 มี.ค. 2554 

57 รศ.ดร.วิลาศ พุ*มพิมล รายงานผลการใช$แบบฝ�กทักษะการ
เขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย+
ข้ันสูง 

5,000 งบประมาณสนับสนุน
งานวิจัยในช้ันเรียน 
คณะวิทยาศาสตร+ 

30 มิ.ย. 2554 

 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน 837,820 บาท    
58 อ.วริษฐา ภักด ี ผลของระยะเวลาการตากแห$งต*อการ

พองตัวของข$าวเกรียบฟ!กทอง 
เสรมิธาตุเหล็กด$วยตับหม ู

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 

59 อ.รัตนภัทร มะโนชัย ป!จจัยท่ีมีผลต*อการบริโภคน้ําผัก
ก$อน เพ่ือใช$เป,นแนวทางในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ+อาหารเชิง
พาณิชย+ 

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 

60 อ.ดร.เกษริน  
วะนะวิเชียร 

ผลของการผสมเทียมสุกรโดยใช$
น้ําเชื้อสดในสองครั้งต*อวันโดย 
ไม*แช*เย็น 

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 

61 ผศ.ดร.ปริเยศ 
สิทธิสรวง 

การศึกษาสูตรอาหารเสริมจากพืช
สมุนไพรต*อการเจริญเติบโต 
ของไก*เนื้อ 

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 

62 อ.ดร.จําเนียร  
วงษ+โม$ 

ความหลากหลายของไส$เดือน
ฝอย รากปมในแปลงปลูกพริก
ของเกษตรกรตําบลป{าตัน 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 
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63 อ.วุฒิรัตน+ 
พัฒนิบูลย+ 

ผลของการบรรจุหีบห*อและสภาวะ
การเก็บรักษาต*อคุณภาพเมล็ดพันธุ+
ผักหวานป{า 

25,000 คณะเทคโนโลยี การ 
เกษตร (ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและบริการ
วิชาการ) 

15 
พฤศจิกายน 
2553 

64 อ.ดร.เกษริน 
วะนะวิเชียร 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดตั้ง
และดําเนินงานวิสาหกิจชุมชน ตําบล
แม*ทะตําบลสันดอนแก$วและตําบล
ดอนไฟ อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง
(สัดส*วนงานวิจัย70% จาก
งบประมาณท้ังหมด 982,600) 

687,820 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง (งบประมาณ
แผ*นดิน) 

19 
พฤศจิกายน 
2553 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 854,558  บาท    
65 ผศ.นิลวัฒน+   

พัฒนพงษ+ 
การสร$างเครื่องย*อยขวดพลาสติก 20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั

ลําปาง 
20 มิ.ย. 54 

66 อ.ศุภวุฒิ  ผากา การพัฒนาสื่อการเรียนรู$ออนไลน+            
วิชานิวเมติกส+และไฮดรอลิกส+ 1 หัวข$อ
การควบคุมระบบนิวแมติกส+และ             
ไฮดรอลิกส+อัตโนมัต ิ 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

67 อ.ศุภวุฒิ  ผากา การออกแบบและสร$างเครื่องต$นแบบ
เครื่องดูดนํ้าลายอัตโนมตัิสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

20 มิ.ย. 54 

68 อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย การสร$างชุดทดลองเช่ือมต*อผ*านการ
ควบคุมด$วยโปรแกรม LABVIEW ใน
รายวิชา คอมพิวเตอร+ในงานไฟฟwา 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

69 อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย การพัฒนาเครื่องผนึกวาล+วระบาย
ความร$อนสําหรับบรรจุภัณฑ+เมล็ด
กาแฟสดค่ัว 

25,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

20 มิ.ย. 54 

70 อ.ฐานันดร+  โต�ะถม การพัฒนาสื่อการเรียนรู$ออนไลน+ วิชา
คอมพิวเตอร+และการบํารุงรักษา 
หัวข$อระบบปฏิบัติการ 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

71 อ.สันต ิ วงศ+ใหญ* การสร$างและการหาประสิทธิภาพชุด
สาธิต เรื่อง การต*อวงจรไฟฟwา
เครื่องปรับอากาศ  3 เฟส 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

72 อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ ชุดสาธิตการเช่ือมต*อไมโครคอนโทรล 
เลอร+ ผ*าน RS - 485 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

26 ม.ค. 54 

73 อ.ยุทธนา ไวประเสริฐ การพัฒนาระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส+ สําหรับคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ลําปาง 

29,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

5 เม.ย. 54 

74 อ.นราธิป  วงษ+ป!น การแก$ป!ญหาการเรียน เรื่อง การ
ติดตั้งและการดูแลเครื่องคอมพิวเตอร+
แม*ข*าย รายวิชา 5584705 เครือข*าย

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 
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ไมโครคอมพิวเตอร+โดยใช$หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส+ 

75 อ.นราธิป  วงษ+ป!น การประยุกต+ระบบทรัพยากรองค+กร
แบบเป|ดเผยรหัส สําหรับ
ผู$ประกอบการ อุตสาหกรรมชําแหละ
เน้ือสุกรบ$านย*าเปwา ตําบลชมพู อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

27,500 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

3 มี.ค. 54 

76 อ. ธนวรกฤต  
โอฬารธนพร 
(ประทิน ภูมิทิพย+สุวรรณ+) 

การศึกษาพฤติกรรมการค$นหาข$อมูล
ใน Search Engine ของนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร+
อุตสาหกรรม 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

77 อ. ธนวรกฤต  
โอฬารธนพร 
(ประทิน ภูมิทิพย+สุวรรณ+) 

การใช$คอมพิวเตอร+เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจ
ออนไลน+โรงงานรามา  เซรามิกส+   

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

22 เม.ย. 54 

78 อ.จินตนา  
อํานาจกิติกร 

การสร$างแรงจูงใจใฝ{สัมฤทธ์ิในการ
สอบโดยการใช$คะแนนความ ก$าวหน$า
ของการสอบซํ้าในรายวิชาดจิิตอล 1 
ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส+ ช้ันป�ท่ี 1 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

79 อ.จินตนา  
อํานาจกิติกร 

การสร$างและพัฒนาเครื่องเขย*าขวดยา
สําหรับโรงพยาบาลในจังหวัดลาํปาง
มหาวิทยาลยั 

30,274 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

11 มิ.ย. 54 

80 อ.จินตนา  
อํานาจกิติกร 

การพัฒนาความก$าวหน$าในการทํางาน
ด$วยการเรียนรู$แบบร*วมมือด$วย
กระบวนการแบบเพ่ือน ช*วยสอน 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

81 อ.ณรงค+   
เครือกันทา 

การสร$างชุดทดลองวงกรองความถ่ี 
ด$วยวงจรขยายความนําถ*ายโอน ใน
รายวิชาปฏิบัติวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส+ 2 รหัสวิชา 5583109 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

26 ม.ค. 54 

82 อ.ณรงค+   
เครือกันทา 

การแก$ป!ญหาการเรียนรู$ เรื่อง วงจร      
เรโซแนนซ+ โดยใช$บทเรยีนเสริมศึกษา
แบบออนไลน+ 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

83 อ.ณรงค+   
เครือกันทา 

การพัฒนาเครือข*ายวิทยสุื่อสารระบบ
อินเตอร+เนต เพ่ือใช$ในการแจ$งข*าวสาร
และการเตือนภยัแก*ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัด
ลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

22 เม.ย. 54 

84 อ.สกล  จิโนสวัสดิ ์ ศึกษาการออกแบบ สร$างชุดเก็บลม 
เพ่ือใช$ประกอบการทดลองในรายวิชา 
5583402 
 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

26 ม.ค. 54 
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85 อ.สกล  จิโนสวัสดิ ์ เครื่องช*วยฟ!งจังหวะการเต$นหัวใจด$วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส+ 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 พ.ค. 54 

86 อ.พงษ+ศักดิ์  อยู*มั่น การแก$ป!ญหาเรื่องการเขียนเส$นใน
รายวิชาเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส+และ
การออกแบบวงจรพิมพ+ รหัสวิชา 
5581107 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

26 ม.ค. 54 

87 อ.พงษ+ศักดิ์  อยู*มั่น โครงการสร$างและพัฒนาประสิทธิภาพ
เครื่องอบแห$งเมลด็กาแฟพลังงาน
แสงอาทิตย+แบบผสมผสานชนิดอุโมงค+
ของชุมชนบ$านใหม*พัฒนา จังหวัด
ลําปาง 

45,084 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

22 เม.ย. 54 

88 อ.ดอนสัน  ปงผาบ เครื่องวัดระดับซีเมนต+ในไซโล 
 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

3 มี.ค. 54 

89 อ.พงษ+ศักดิ์  อยู*มั่น การสร$างและหาประสิทธิภาพชุดสื่อ
การสอน วิชาเทคโนโลยเีครื่องมือกล 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

90 อ.พงษ+ศักดิ์  อยู*มั่น การออกแบบและสร$างเครื่องนวดข$าว
อัตโนมัติแบบรักษาฟางข$าว 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 พ.ค. 54 

91 อ.เอกรัฐ   อินต�ะวงศา การพัฒนาเครื่องอัดถ*านจากเปลือกใน
เมลด็แมคคาเดเมีย 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

 

5 เม.ย. 54 

92 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล การปรับปรุงกระบวนการกะเทาะ
เปลือกในเมล็ดแมคคาเดเมีย 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

5 เม.ย. 54 

93 อ.ปฐมพงศ+                
พรมมาบุญ 

การศึกษาหาป!จจัยท่ีเหมาะสมในการ
พัฒนารถต$นแบบประหยัดเช้ือเพลงิ 
ประเภทเครื่องยนต+สันดาปภายใน 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

11 มิ.ย. 54 

94 อ.ประสงค+  หน*อแก$ว การผลิตตัวเรือนช้ินทดสอบด$วย
พลาสติกจากเศษขวดนมเปรีย้ว 

29,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

20 มิ.ย. 54 

95 อ.ดร.รวิภา ยงประยูร การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาฟ|สิกส+ช*างอุตสาหกรรมของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง ด$วย
นวัตกรรมรถต$นแบบประหยัด
เช้ือเพลิง “SPEED ONE” 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

96 อ.ดร.รวิภา ยงประยูร การประเมินวัฏจักรชีวิตของรถไฟฟwา
จากพลังงานแสงอาทิตย+เปรียบเทียบ
กับรถไฟฟwาพลังงานไฟฟwา 

30,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

3 มี.ค. 54 

97 อ.จักรฤษณ+   ฮั่น
ยะลา 

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิตกางเกงเวสในโรงงานอุตสาหกรรม
เสื้อผ$าสําเร็จรูป กรณีศึกษาบริษัท 
นอร+ธเทิร+น แอทไทร+จํากัด 
 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 พ.ค. 54 



202  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

98 อ.ดร.ธานินทร+            
คูพูลทรัพย+ 

แนวทางการเพ่ิมผลิตภาพกลุ*ม ผลติ 
ภัณฑ+กะลามะพร$าว ตาํบลปงยางคก 
อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

11 มิ.ย. 54 

99 ผศ. ศรายุทธ มาลัย  การวางแผนการตัดเหล็กแผ*นด$วย
โปรแกรมเชิงเส$นตรง  

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

7 ก.พ. 54 

100 ผศ. ศรายุทธ มาลัย การสอนโดยการฝ�กและปฏิบัติเพ่ือ
เ พ่ิมทักษะการใช$กล$องระดับแบบ
อัตโนมัติ 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

101 อ. อาทิตย+ วังนัยกูล 
 

พฤติกรรมการรับนํ้าหนักบรรทุกและ
อายุการใช$ งานโครงสร$างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก(กรณีศึกษา :
สะพานรั ชดาภิ เษก อํา เภอเมื อง 
จังหวัดลําปาง) 

29,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

20 มิ.ย. 54 

102 อ. อาทิตย+ วังนัยกูล 
 

ป!จจัยท่ีมีความ สัมพันธ+กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบ
โครงสร$างคอนกรีตเสริมเหล็ก  

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

103 อ. อาทิตย+ วังนัยกูล 
 

การสั ง เคราะห+ งานค$นคว$ า พิ เศษ
เทคโนโลยีก*อสร$าง  เก่ียวกับการแก$ไข
ป!ญหาทางการเรียน 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

26 ม.ค. 54 

104 อ.ชยานนท+                 
ทิพย+วังเมฆ 

ก า ร ศึ ก ษ า ป! จ จั ย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต* อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  รายวิชา
กําลังวัสดุ  

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 

105 อ.ชยานนท+                 
ทิพย+วังเมฆ 

เสถียรภาพฐานรากแผ*ซ่ึงลอยนํ้าได$
กรณีประสบภัยพิบัติ 

25,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

20 มิ.ย. 54 
 

106 อ. ธชนม+ ก$าวสมบูรณ+ ความคาดหวังของนักศึกษาท่ีเข$าศึกษา
ต*อในสาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

107 อ. ธชนม+ ก$าวสมบูรณ+ การประยุกต+ใช$ เทคนิค Backward 
Design ในการออกแบบและจัด
กิจกรรมการสอน  

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

108 อ. อาทิตย+  วังนัยกูล 
อ.ธชนม+    ก$าวสมบูรณ+ 
อ. ศรายุทธ  มาลัย 
อ. ธรรมรัฐ  ปานคํา 

แนวทางการสร$างการเรียนรู$เพ่ือการ
บริหารจัดการคุณภาพนํ้าท่ีเหมาะสม
สําหรับอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน
ตําบลบ$านดง อําเภอแม*เมาะ จังหวัด
ลําปาง 

24,700 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

1 ก.พ. 54 
และประกาศ 
มรภ.ลป. ลว. 

7 ส.ค.54 
 

109 อ.อดุลย+  ทรายตัน การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ผสมผสานรายวิชาเรขศิลป�เบ้ืองต$น
ร*วมกับการสอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส+ 
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง
โครงสร$างดิน 
 
 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

3 มิ.ย. 54 
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110 อ.อดุลย+  ทรายตัน การเปรียบเทียบผลของช่ัวโมงการบด
ต*อปริมาณการรานตัวของเคลือบแตก
ลายงา เพ่ือการเรียนการสอนใน
รายวิชาวัสดุ เซรามิกส+ 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

111 อ.อดุลย+  ทรายตัน การใช$กากดินขาวลําปางเป,นส*วนผสม
ในการผลิตผลิตภัณฑ+เครื่องป!�นดินเผา
ชุมชนบ$านม*อนเขาแก$ว จังหวัดลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

4 พ.ค. 54 

112 อ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู$ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี    เซรา
มิกส+ ช้ันป��ท่ี 2 จากกิจกรรมการทํา
แผนท่ีความคิด รายวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ+ เซรามิกส+ 1 ภาคเรียน  ท่ี 
2/2553              

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

30 มิ.ย. 54 
 

113 อ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง การทดลองเปรียบเทียบลักษณะทาง
กายภาพหลังเผาระหว*างการใช$กาก
ดินขาว กับหินเข้ียวหนุมานในเคลือบ
ใส อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศออกซิเดช่ัน 

5,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

4 ส.ค. 54 

114 อ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง การทดลองเ น้ือดินสําหรับเตรียม
อุปกรณ+กรองนํ้าเซรามิก เพ่ือกรองนํ้า
บ ริ โ ภค  โ ดย ใช$ ก า กดิ น ร วม เป, น
ส*วนผสมเพ่ือเพ่ิมรูพรุนในเน้ือดิน 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 ก.พ. 54 

115 อ.ศิริมา  เอมวงษ+ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของเน้ือ
ดินพ้ืนบ$านท่ีผสมดินเบาในอุณหภูมิ
ต*างกันระหว*าง 700-1100 องศา
เซลเซียส 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

4 ส.ค. 54 

116 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ+ ระบบประมวลกฎหมายอาญาฉบับ
ประชาชนบน iPad 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

3 มี.ค. 54 

117 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ+ ระบบเผยแพร*ผลงานสัมมนานักศึกษา
วิศวกรรมซอฟต+แวร+เพ่ือเป,นศูนย+กลาง
การเรยีนรู$ 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 ม.ค. 54 

118 อ.ญาดา เข่ือนใจ 
(ดวงฤทัย เขื่อนใจ) 

ระบบสารสนเทศการให$ข$อมลู
ร$านอาหารและสถานท่ีท*องเท่ียวบน
โทรศัพท+ เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

3 มี.ค. 54 

119 อ.ญาดา เข่ือนใจ 
(ดวงฤทัย เขื่อนใจ) 

การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับการ
เรียนการสอน รายวิชา 5072501  
การวิเคราะห+และออกแบบเชิงวัตถุ 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 ม.ค. 54 

120 อ.ณิชา นภาพร  
จงกะสิกิจ 

การพัฒนาระบบการเงินสาํหรับ
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดลาํปาง 
 
 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

3 มี.ค. 54 
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121 อ.ณิชา นภาพร  
จงกะสิกิจ 

การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับการ
เรียนการสอน รายวิชา 5674601 การ
จัดการโครงการซอฟต+แวร+ เรื่องการ
คํานวณ PERT และ CPM 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 ม.ค. 54 

122  อ.สลิล โทไวยะ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสินค$า
ผลิตภณัฑ+ชุมชน(OTOP) บนโทรศัพท+ 
เคลื่อนท่ีเขตอําเภอเมืองลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

3 มี.ค. 54 

123  อ.สลิล โทไวยะ 
 

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร+ช*วยสอน
การร$างรูปทรงเลขาคณิต สําหรับ
รายวิชา 5672102 คอมพิวเตอร+
กราฟฟ|กพ้ืนฐาน 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 ม.ค. 54 

124 อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ+ การพัฒนาระบบสารสนเทศบนแผนท่ี
ออนไลน+ของหอพักเครือข*าย
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

3 มี.ค. 54 

125 อ.ศกดิ์ชัย ศรีมากรณ+ การพัฒนาบทเรียนโมดลู รายวิชา 
5672402 การวางแผนและการจัดการ
เครือข*ายในองค+กร  เรื่อง  การตั้งค*า
สวิตซ+และเร$าเตอร+ 

5,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 ม.ค. 54 

กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
 คณะครุศาสตร� จํานวน 837,000   บาท    
126 อ.ภาวิตา  

วัฒนาภิรมย+สกุล 
ป!จจัยท่ีมีผลต*อการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ   
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

127 อ.สายชล เพียรผดุงพร การพัฒนาทักษะการพูดโดยใช$
สถานการณ+จําลองของนักศึกษา
ปริญญาตรี 2 ป�ต*อเน่ือง สาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลําปาง 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

128 อ.สุจิตรา  ป!นด ี การพัฒนาความสามารถออกแบบ
แผนการจัดการเรียนรู$แบบย$อนกลับ
(Backward Design) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ของนักศึกษาฝ�กประสบการณ+
วิชาชีพครู ประจําป�การศึกษา 2554 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

129 อ.ดารณุี  นิพัทธิศานต+ โครงร*างงานวิจัยเรื่องหมอเมืองกับ
ความเช่ือในการรักษาโรคในยุคโลก  
ไร$พรหมแดน 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

130 อ.สมชาย บุญศิริเภสัช การใช$กระบวนการคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู$ของครูในสถานศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน 
 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 
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131 อ.ชุติมา  คําบุญชู โครงการยุววิจยัพลังป!ญญาการอ*าน
เพ่ือพัฒนาการเขียนเชิงสร$างสรรค+
สําหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาป�
ท่ี 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห+จิตต+อารี 
ในพระอุปถัมภ+ของสมเด็จพระศรนีค
รินทราบรมราชชนนี 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

132 สาขาวิชาภาษาไทย วิธีวิทยาการถ*ายทอดจิตสํานึกต*อ
คุณค*าของมนุษย+จากวรรณกรรมท่ี
นักศึกษาสาขาภาษาไทย เพ่ือบูรณา
การ สู*การจัดค*ายภาษาไทยและการ
บริการวิชาการแก*ชุมชน 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

133 รศ.ไพทูรย+  เวทการ บทบาทของนักศึกษาต*อการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในมหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

134 อ.เกษทิพย+ ศิริชัยศิลป� การพัฒนารูปแบบการนิเทศเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู$ตามแนวคิด 
จิตตป!ญญาสําหรับนักศึกษาฝ�ก
ประสบการณ+วิชาชีพครู  คณะ            
ครุศาสตร+ มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง  

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 

135 อ.ปุณรดา เช้ือมหาวัน การเปรยีบเทียบองค+ประกอบและ
ภาพสะท$อนทางสังคมเพ่ือการศึกษา
การแปลงนวนิยายเรื่อง ค*าของคน    
สู*ละครโทรทัศน+ 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 

136 อ.ดร.ปราโมทย+  
พรหมขันธ+ 

ผลการพัฒนาความสามารถของครู
ด$านการออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม การศึกษาโดยใช$โครงงาน
เป,นฐาน 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 

137 อ.มะยุรยี+  พิทยเสนีย+ การพัฒนาหลักสูตระยะสั้นเรื่องการ
ออกแบบและสร$างบทเรียน
คอมพิวเตอร+ช*วยสอนของครูในสังกัด
การศึกษานอกโรงเรียน อําเภอ        
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 

138 อ.สมชาย  เมืองมลู การสํารวจความต$องการและ
พัฒนาการใช$งานเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาสาขา
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 
 
 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 
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139 อ.บุษราคัม  อินทะสุก การสร$างสื่อการสอนในการสอนเสริม
วิชาภาษาอังกฤษช*วงช้ันท่ี 1- 2 โดย
มุ*งเน$นภูมิป!ญญาของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูร 
ครุศาสตรบัณฑิต ช้ันป�ท่ี 3 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ 
ลว. 4 พ.ค. 
2554 

140 อ.ไพรินทร+  บุหลัน การพัฒนาสื่อการเรียนรู$ระดับปฐมวัย
จากภูมิป!ญญาท$องถ่ินในจังหวัดลําปาง 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

141 อ.พงศ+วัชร ฟองกันทา การวิจัยประเมินความต$องการจําเป,น
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน$าท่ี
ของคณาจารย+มหาวิทยาลัยราชภฏั
ลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

142 อ.ไพรินทร+  บุหลนั การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตครู
ปฐมวัยท่ีพึงประสงค+ตามความ
ต$องการของผู$ประกอบการใน
สถานศึกษา 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

143 อ.พิชชา  ถนอมเสียง การศึกษาจิตสาธารณะของนักศึกษา
หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

144 อ.ปริตต+  สายส ี การศึกษาการแสดงประจําชนเผ*าของ
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนเพ่ือจัดทําหลักสตูร
สถานศึกษา 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

145 อ.อนงรัตน+ รินแสงป|น ความคาดหวังของผู$ใช$บริการห$อง
ศึกษาค$นคว$าและแหล*งเรียนรู$คณะครุ
ศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ีมี
ต*อคุณภาพการบริการ 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

146 อ.นภาลัย  ขัติยะ การศึกษาทักศนคติของนักศึกษาท่ีมี
ต*ออาจารย+ใหม*ในคณะครุศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

147 อ.พงศ+ฐิติ  พัสอ�อง แนวทางการส*งเสริมการปฏิบัตตินตาม
จรรยาบรรณครูของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย คณะครุศาสตร+ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

148 อ.พวงพิศ  เรืองศิริกุล ป!ญหาการบริหารจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ของครูผู$สอนในระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนรัฐบาลสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1 
 
 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 
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149 อ.ชรัญรักษ+   
ป!ญญามลูวงษา 

ความฉลาดทางอารมณ+กับระดับ
ความเครยีดของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 
คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ลําปาง 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

150 ผศ.ศิรินารถ  วัฒนกุล การศึกษาความต$องการของผู$ปกครอง
ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค+นคร
เก่ียวกับรูปแบบการจัดกิจกรรมใน
ระดับปฐมวัย 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

151 อ.ประนอม   
วงศ+หมื่นรัตน+ 

การเสริมทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสาร
ผ*านกิจกรรมค*ายภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

152 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

ศึกษาป!ญหาทางการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชา
ปฐมวัย 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

153 อ.อรทัย  เลาอลงกรณ+ การศึกษาการจัดการช้ันเรียนระดบั
ปฐมวัยของผู$ดูแลเด็กในศูนย+พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลเมืองเขลางค+นคร 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

154 อ.ธนาพันธุ+  
ณ เชียงใหม* 

สื่อการสอนสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การทํางานโดยใช$  E-Learning เทป
คลาสเซ็ท และวีดีทัศน+ ของนักศึกษา
มหาวิทาลัย  ราชภัฏลําปางป�ท่ี 1-4 
ภาคการศึกษา 1/2554 

15,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

155 อ.อัมเรศ  เนตาสิทธ์ิ รูปแบบการเรียนการสอนท่ีส*งเสรมิ
การมีภาวะผู$นําสําหรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

20,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 พ.ค. 2554 

156 อ.ดร.ฟ|สิกส+ ฌอณ  
บัวกนก 

การพัฒนาการสอนผลติสื่อระบบ
ดิจิตอลในรูปแบบมิวสิควีดิโอเพ่ือ
พัฒนาความคิดสร$างสรรค+ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

157 อ.ดร.กนิษฐ+กานต+   
ป!นแก$ว 

การพัฒนารูปแบบการอบรมโดยใช$
กระบวนการจัดการความรู$เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการผลติสื่อการสอน
ของครู 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

158 อ.ดร.อัมเรศ  
   เนตาสิทธ์ิ 
อ.พงศ+วัชร ฟองกันทา 

การพัฒนาเกณฑ+การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค+ของ
นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

159 สาขาวิชาภาษาไทย การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู$ของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 
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160 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู$ของ
นักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษ 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

161 สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู$ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

162 ศูนย+ฝ�กประสบการณ+ 
วิชาชีพครู 

การศึกษาสภาพป!ญหาและแนว
ทางการพัฒนาการฝ�กประสบการณ+
วิชาชีพครูเต็มรูปแบบนักศึกษา ครุศา
สตรบัณฑิต 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

163 สาขาวิชาการวัด 
ประเมิน และวิจยั
ทางการศึกษา 

การเปรยีบเทียบความเท่ียงของแบบ
วัดท่ีมีมาตรวัดแตกต*างกัน 

25,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว. 
4 ส.ค. 2554 

164 อ.สุภาภรณ+ มาชัยวงศ+ การใช$กิจกรรมกลุ*มเพ่ือพัฒนา
พฤติกรรมความรับผิดชอบของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 

165 อ.วิมพ+วิภา  ถาสกุล การใช$ชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความเช่ือ
อํานาจในตนของนักศึกษา 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 

166 อ.อดุลย+  ป!ญญา การใช$ชุดฝ�กจิตลักษณะท่ีมีต*อลักษณะ
มุ*งอนาคตและควบคุมตนของ
นักศึกษา 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 

167 อ.ปณตนนท+   
เถียรประภากุล 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการคิดเชิง
บวกของนักศึกษาในรายวิชา
พฤติกรรมมนุษย+กับการพัฒนาตนท่ี
มีอัตมโนทัศน+ต*างกัน 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 

168 อ.อภิรดี  จีนคร$าม การเพ่ิมขีดความสามารถในการพูด
นําเสนอผลงานเป,นภาษาอังกฤษ โดย
ใช$บทความในหนังสือเรียนและ
กระบวนการทํางานกลุ*ม 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+  ลว.
15 ก.ค. 2554 

169 อ.วินิชยา  วงศ+ชัย การแก$ป!ญหาการไม*รู$คําศัพท+พ้ืนฐาน
ของนักศึกษาช้ันป�ท่ี 1 รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน (1500107) โดยใช$การ
เรียนแบบ Numbered - Heads 

2,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 

170 อ.มะยุรยี+  พิทยาเสนีย+ 
อ.ตุลาภรณ+  แสนปรน 

กระบวนการเรียนรู$ตํารายาพ้ืนบ$าน
จากผู$เฒ*าสู*เยาวชน ต.หัวเสือ อ.แม*ทะ 
จังหวัดลําปาง 
 
 

25,000 
 

(50,000/2) 
 

มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศคณะ 
ครุศาสตร+ ลว.
15 ก.ค. 2554 
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 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� จํานวน 4,130,200 บาท    
171 ผศ.ธวัชไชย  

ปานดํารงค+   
การ พัฒนาสินค$ าของ ท่ีระลึ ก เ ชิ ง
วัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัด
พระธาตุ   ลําปางหลวง 

539,500 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 
งบประมาณแผ*นดิน 

15 
พฤศจิกายน
2553 

172 ผศ.สมชาย เยี่ยง
พฤกษาวัลย+ 

การศึกษาอัตลักษณ+ในงานจิตรกรรม
ฝาผนัง สกุลช*างลําปาง 

408,300 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 
งบประมาณแผ*นดิน 

15 
พฤศจิกายน
2553 

173 รศ.ชุติมา  เวทการ 
  

การ พัฒนารู ปแบบการฝ� กอบรม
ออนไลน+แบบมีส*วนร*วมตามแนวคิด
การเรียนรู$ด$ วยการนําตนเองเ พ่ือ
พัฒนาความรู$ ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู$ด$านทัศนศิลป� ของครู
ศิลปะระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ลําปาง 

648,200 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 
งบประมาณแผ*นดิน 

15 
พฤศจิกายน
2553 

174 ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
  

ก า ร ศึ ก ษ า ก ร ะ บ ว น ก า ร พั ฒ น า
ผลิตภัณฑ+  จากวัสดุเซรามิกส+อย*างมี
ส*วนร* วมของชุมชนบ$านหนองห$ า  
ตําบลพระบาท  อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

959,900 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 
งบประมาณแผ*นดิน 

15 
พฤศจิกายน
2553 

175 อ.นันทิยา  สมสรวย การอนุรักษ+และส*งเสริมศิลปะการทํา
รถม$าจําลอง  ชุมชนบ$านต$นธงชัย         
อ.เมือง  จังหวัดลําปาง 

628,300 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 
งบประมาณแผ*นดิน 

15 
พฤศจิกายน
2553 

176 ผศ.สมชาย  
เยี่ยงพฤกษาวัลย+ 

ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม*อนปู{ยักษ+ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

177 ผศ.ธวัชไชย  
ปานดํารงค+ 

ศึกษาลายคําวิหารพระพุทธ  วัดพระ
ธาตุลําปางหลวง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

178 ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา พัฒนาผลิตภัณฑ+ของท่ีระลึกกาด
กองต$า อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

179 อ.ชลาพันธ+  อุปกิจ การศึกษาความพึงพอใจของผู$อ*านใน
การออกแบบหน$า 1 หนังสือพิมพ+
ท$องถ่ิน จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2554 

180 รศ.ชุติมา  เวทการ การ ศึกษาการรั บรู$ ใน คุณค* าทา ง
ประวัติศาสตร+และความต$องการของ
ป ร ะ ช า ชน ท่ี พั ก อ า ศั ย แ น ว ถ น น

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 

26 พฤษภาคม 
2554 



210  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

ประสานไมตรี ตําบลสบตุ�ย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

ราชภัฏลําปาง 

181 อ.วิเชิด  ทวีกุล การเติบโตของกลุ*มทุนโทรคมนาคม
กับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองในประเทศไทย : กรณีศึกษา
กลุ*มทุนชินคอร+ปอเรช่ัน พ.ศ. 2530 – 
2540 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2554 

182 อ.อํานาจ  สงวนกลาง การศึกษาวิเคราะห+กระบวนการเรียนรู$
ในพระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาคน 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2554 

183 อ.ดร.สุวรัฐ  
แลสันกลาง 

การจัดการและพัฒนาระบบฐานข$อมูล
แหล*งเรียนรู$ชุมชน  กรณีศึกษา
เทศบาลตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา 
จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

184 อ.รัชฎาภรณ+  
ทองแปwน 

การประเมินศักยภาพแหล*งท*องเท่ียว
เชิงเกษตรของบ$านแม*แจ�ม  ตําบลแจ$
ซ$อน อําเภอเมืองปาน  จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

185 อ.พงศธร  คําในหนัก ภูมิป!ญญานิเวศท$อง ถ่ินของความ
หลากหลายพืชผักพ้ืนบ$าน บ$านลี้หลวง 
ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2554 

186 อ. Cui Bing การเปรียบเทียบสํ านวนไทยและ
สํานวนจีนท่ีเก่ียวข$องกับอวัยวะต*าง ๆ  
บนศีรษะและใบหน$าเป,นส*วนประกอบ 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

บันทึก
ข$อความ ลว. 
11 พ.ย.2553 

187 อ.สิริรตัน+  วาวแวว โครงการส*งเสริมการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพการเรียนการสอน  เรื่อง
วิเคราะห+ข$อผิดพลาดการออกเสียง
วรรณยุกต+ภาษาจีนของศึกษาไทย 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

 

188 อ.สิริรตัน+  วาวแวว ป!จจัยท่ีทําให$นักเรียนเลือกเรียนวิชา
ภ าษา จี นขอ ง นั ก เ รี ย น ร ะดั บ ช้ั น
มั ธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัด
ลําปาง 

20,000 
 

คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

189 อ.บัณศิกาญจ    
ตั้งภากรณ+ 

การพัฒนาด$านทักษะการฟ!งและการ
พูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4  
นครลําปาง 
 
 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 
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วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

190 อ.จิรภัทร  จอมพล การใช$ เทคนิคการสอนการเ ขียน
ภาษาจีนเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาจีนของนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษา
ป�ท่ี 6 โรงเรียนวังเหนือวิทยา จังหวัด
ลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 พฤษภาคม 
2554 

191 อ.สุประวีณ+  
แสงอรุณเฉลิมสุข 

การเปรียบเทียบองค+ประกอบและ
ภาพสะท$อนทางสังคม  เพ่ือศึกษาการ
แปลงนวนิยายเรื่อง  ด$วยแรงอธิษฐาน  
สู*ละครโทรทัศน+ 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

192 อ.นิตยา  มูลป|นใจ การเปรียบเทียบองค+ประกอบและ
ภาพสะท$อนทางสังคม  เพ่ือศึกษาการ
แปลงนวนิยายเรื่อง มาลัยสามชายสู*
ละครโทรทัศน+ 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

193 อ.วิไลลักษณ+ พรมเสน แนวทางพัฒนาบทบาทขององค+กร
ปกครองส*วนท$องถ่ินด$านการจัดระบบ
ส วั ส ดิ ก า ร แ ก* ป ร ะ ช า ช น ก ลุ* ม
เกษตรกรรม 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

194 อ.ปวีณา  
งามประภาสม 

แนวทางฟ��นฟูประเพณีตานตอด 20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

195 อ.ดร.ชุติกานต+   
รักธรรม 

แรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษหลัง
จบการศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

196 อ.วิธธวัช ป|นทะสาย คุณลักษณะท่ีพึงประสงค+ของการเป,น
ครูสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางของ2ผู$ปกครองนักเรียน
นักศึกษาในเขตเทศบาลเมืองลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

197 Mr.Oliver Dilley Acceptance-based  Coping and 
Psychological  Adjustment of 
Buddhists and Non-Buddhists  
Positive Effects  of  Buddhism 
and Mindfulness  Practice  on 
Psychological Health 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 

198 อ.เกวลิน  จันทะเดช การใช$เหตุการณ+เชิงวิพากษ+ในบริบท
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ พั ฒ น า ค ว า ม
ตระหนักรู$ทางวัฒนธรรมสากล  แก*
นักเรียนโรงเรียนศึกษาคนตาบอด
จังหวัดลําปาง 
 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554 
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วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

199 อ.พชรวลี  กนิษฐเสน การใช$ภาษาอังกฤษของคนขับรถม$าใน
จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

200 อ.วรญา  รอดพินิจ ป!ญหาการใช$ภาษาอังกฤษศูนย+ฝ�ก
ลูกช$างในจังหวัดลําปาง : กรณีศึกษา
ชาวต*างชาติท่ีฝ�กเป,นควาญช$าง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

201 อ.อัจฉริยา  คําม ี การศึกษาความต$องการใช$ภาษา 
อังกฤษในธุรกิจการท*องเท่ียวท่ีชุมชน
กาดกองต$า จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

26 พฤษภาคม
2554  

202 อ.ทัตพิชา  ชลวิสูตร การเปรียบเทียบองค+ประกอบและ
ภาพสะท$อนทางสังคม  เพ่ือศึกษาการ
แปลงนวนิยายเรื่องวนิดา สู*ละคร
โทรทัศน+ 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

203 อ.ธนพร หมูคํา การใช$ภูมิป!ญญาท$องถ่ิน  “เพลงคล$อง
ช$าง” บูรณาการสู*การเรียนการสอน    
ในเขตพ้ืนท่ีอําเภอสบปราบ  จังหวัด
ลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

204  อ.ตุลาภรณ+   
แสนปรน 

การศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร+ใบ
ลานล$านนาเขตชุมชนวัดบ$านกล$วย 
หมู* 1 – 5  ตําบลชมพู  อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

205 ผศ.พรสวรรค+   
มณีทอง 

เส$นทางการดํ ารงของวงป��พาทย+
พ้ืนเมืองในจังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

206 อ.อัญธิชา  มั่นคง ภาวะผู$นําของผู$บริหารองค+กรปกครอง
ส*วนท$องถ่ินศึกษาเฉพาะกรณีตําบลต$น
ธงชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

207 อ.วิศท+ เศรษฐกร การจัดการความขัดแย$งระหว*างรัฐกับ
ชุมชนในการใช$ทรัพยากรท$อง ถ่ิน 
ศึกษาเฉพาะกรณีเชียงใหม*ไนท+ซาฟารี 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

208 อ.ดร.ชัยวัชน+   
หน*อรัตน+ 

การบริหารยุทธศาสตร+พัฒนาตําบล
โดยการมี ส* วนร* วมของ ชุมชนใน
เทศบาลตําบลป{าตันนาครัว  อําเภอ
แม*ทะ  จังหวัดลําปาง 
 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

209 อ.พัชรสฤษดิ ์ 
 กนิษฐเสน 

เครือข*ายความสัมพันธ+ทางการเมืองใน
จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

15 สิงหาคม 
2554 

210 อ.ประภาพร   
แสงบุญเรือง 

การสร$างแนวทางในการส*งเสริมการมี
ส*วนร*วมในการยับยั้งและแก$ไขป!ญหา
การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล+ของ
นักศึกษาเพ่ือให$สอดคล$องกับกฎหมาย
และแนวนโยบายภาครัฐ 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

7 กุมภาพันธ+ 
2554  

211 อ.ดร.ชัยนันท+ธรณ+  
ขาวงาม 

การพัฒนากระบวนการมีส*วนร*วมของ
ประชาชนในการจัดทําแผนแม*บท
ชุมชนกับการพัฒนาชุมชน กรณีศึกษา
บ$านทุ*ง อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

20,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

14 สิงหาคม 
2554 

212 อ.พงศธร  คําใจหนัก การวิเคราะห+ภูมิศาสตร+เชิงวิทยาศาสตร+
ความอ*อนไหวต*อนํ้าใต$ดินท่ีได$รับการ
ปนเป��อนจากนํ้าชะขยะในพ้ืนท่ีสถาน
ฝ!งกลบมูลฝอยเทศบาลนครลําปาง 

50,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

15 ตุลาคม 
2554 

213 อ.รัชฎาภรณ+   
ทองแปwน 

การจัดการขยะมูลฝอยอย*างมีส*วนร*วม
ของชุมชน : กรณีชุมชนการเคหะนคร
ลําปาง เทศบาลนครลําปาง 

50,000 มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

15 ตุลาคม 
2554 

214 อ.นิตยา  ปูนป|นใจ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
วิชาประโยคและระบบประโยค
ภาษาไทยโดยใช$ Mind Map 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

215 อ.ปวีณา   
งามประภาสม 

การพัฒนาศักยภาพการสรุปความคิด
รวบยอดและความจําด$ วยการใช$
เทคนิคแผนผังความคิด 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

216 อ.ปวีณา 
งามประภาสม 

การพัฒนาทักษะและการแก$ไขป!ญญา
การคํานวณของนักศึกษาช้ันป�ท่ี  1  
โดยใช$แบบฝ�กทักษะ 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

217 อ.วิไลลักษณ+  พรม
เสน 

การแก$ไขป!ญญาพฤติกรรมการคุยใน
ช้ันเรียนโดยวิธีการสรุปเน้ือหาจากการ
บรรยายโดยกระบวนการกลุ*ม 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

218 อ.ขัตติยา  ขัตติยวรา การแก$ไขป!ญหาพฤติกรรมความไม*
รับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษา 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

219 อ.อลินดา  อินทร+อยู* การศึกษาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษโดยใช$กระบวนการกลุ*ม 

3,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

 ประกาศ 
คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

220 อ.วิธธวัช  ป|นทะสาย กา รสอน เ สริ ม ก า ร ใ ช$ ไ ว ย าก รณ+
ภาษาอังกฤษเรื่องป!จจุบันกาล 

3,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

221 อ.ทัตพิชา  ชลวิสูตร การสอนเขียนเชิงอธิบายในรายวิชา 
พัฒนากา รว รรณกร รม ไทยด$ ว ย
กระบวนการ MTES 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

222 อ.ตุลาภรณ+  แสนปรน นักอ*านเครือข*ายพ่ีป�สองน$องป�หน่ึง
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาพัฒนาการอ*าน 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

223 อ.ตุลาภรณ+  แสนปรน   การปริวรรตเอกสารโบราณล$านนา
เ พ่ื อ ก า ร ศึ ก ษ า เ รี ย น รู$ ร า ย วิ ช า
วรรณกรรมไทยท$องถ่ิน 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

224 อ.วาท่ี ร.ต.นิรันดร+ 
ภักด ี

ป!ญหาการอ*านโน$ตดนตรีสากลของ
นักศึกษา รายวิชาปฏิบัติรวมวง  1 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

225 อ.ชลาพันธ+  อุปกิจ การแก$ไขป!ญหาการเขียนโครงร*าง
ศิลปนิพนธ+ด$วยการให$คําปรึกษาแบบ
ตัวต*อตัว 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 
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วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

226 อ.ชลาพันธ+ อุป|จ การแก$ไขป!ญหาการเรียนแบบมีส*วน
ร*วมของนักศึกษาในการนําเสนองาน
ออกแบบประยุกต+ศิลป� 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

227 รศ.ชุติมา  เวทการ แก$ไขป!ญหาการเขียนรายงานศิลปะ
นิพนธ+ด$วยการใช$ไฟล+เอกสารต$อแบบ 
(Document template) 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

228 อ.รัชฎาภรณ+   
ทองแปwน 

การประเมินผลวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล$อม  
หมวดการศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลยั
ราชภัฏลําปาง  โดยใช$รูปแบบ  CIPP 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

229 อ.วิเชิด ทวีกุล ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู$รายวิชาวิชา
ท$องถ่ินศึกษาของนักศึกษาช้ันป�ท่ี  2  
สาขาวิชาสังคมศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  
มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปางโดยการ
จัดการเรียนการสอนด$วยกระบวนการ
กลุ*มสมัพันธ+ 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

230 อ.อํานาจ  สงวนกลาง การประเมินผลรายวิชาพุทธธรรมด$วย
รูปแบบการเรียนการสอนแบบมีส*วน
ร*วม 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

231 ผศ.พรสวรรค+   
มณีทอง 

การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติในรายวิชา
ทองเหลือง 2 

5,000 
 
 

คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

232 ผศ.จินตนา   
กระแสชัย 

การพัฒนาแบบฝ�กทักษะการเขียน
บรรณานุกรมในรายงานทางวิชาการ
ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาสารสนเทศ
และการศึกษาค$นคว$า 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

233 อ.พงศธร คําใจหนัก ผลการจัดการเรยีนรู$แบบบูรณาการ
รายวิชาชีวิตกับสิ่งแวดล$อม 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
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วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

15 ต.ค.2553 
234 อ.บัณศิกาญจ   

ตั้งภากรณ+ 
การศึกษาสไตล+ในการเรียนรู$  
(Learning Style) เป,น
ภาษาต*างประเทศ ของผู$เรยีนรายวิชา
ภาษาจีน  2 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

235 อ.สิริรตัน+  วาวแวว ป!จ จัย ท่ี ทําให$ นักศึกษาเลือกเรียน
สาขา วิชาภาษา จีนมหา วิทยาลั ย            
ราชภัฏลําปาง 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

236 อ.จิรภัทร  จอมพล การเปรียบเทียบคําบุพบทท่ีใช$บ*อยใน
ภาษาจีนและภาษาไทยเพ่ือนํามา
ประยุกต+ใช$ในการสอนในรายวิชาการ
อ*านภาษาจีน  2 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

237 อ.จิรภัทร  จอมพล การใช$วิธีการสอนหลักภาษาจีนแบบ
บูรณาการโดยใช$การเปรียบเทียบกับ
หลักภาษาไทยเพ่ือส*งเสริมความรู$ด$าน
หลักภาษาจีนของนักศึกษาในรายวิชา
ภาษาจีนระดับต$น  4 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 
 

238 อ.สุประวีณ+  
แสงอรุณเฉลิมสุข 

การ วิ เคราะห+ข$ อผิดพลาดการใช$
ภาษาไทยในการเขียนของนักศึกษา
ชาวต*างประเทศเพ่ือการพัฒนาการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพ่ือ
การประชาสัมพันธ+ 

5,000.- คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

239 อ.นิตยา  มูลป|นใจ การ พัฒนา ศักยภาพการ พูดของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยและการ
สื่อสารทางธุรกิจด$วยกระบวนการ 
PDCA 

5,000 คณะมนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

ประกาศ คณะ
มนุษยศาสตร+
และ
สังคมศาสตร+  
15 ต.ค.2553 

 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1,678,000 บาท    
240 อ. สุดจินดา ปานคํา 

อ.อัจฉรา  มลิวงค+ 
อ.ดร.ธนกร  
    น$อยทองเล็ก 
อ.อาทิตย+  วังนัยกูล 
อ.ธรรมรัฐ  ปานคํา 
 
 

แนวทางการจัดการป!ญหาสุขภาวะ
ของชุมชน ท่ีได$รับผลกระทบจาก
โรงไฟฟwาแม*เมาะ ตาํบลบ$านดง 
อําเภอแม*เมาะ จังหวัดลําปาง 

15,000  
 

งบรวม 
25,000/5x

3 
 

งบประมาณจาก
กองทุนวิจัย
มหาวิทยาลยั 
ราชภัฎลําปาง 

ประกาศ   
มรภ. ลป. 

ลว. 9 ก.พ.54 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

241 อ.สุดจินดา ปานคํา การสื่อสารเพ่ือการสร$างสุขภาวะโดย
พลังชุมชน ตําบลชมพู อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

32,000  ประเด็นยุทธศาสตร+ 
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ
ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 

ประกาศคณะ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

242 อ.สุดจินดา ปานคํา การศึกษาความพึงพอใจและการ
นําไปใช$ประโยชน+ด$านการพัฒนา
บุคลิกภาพของนักศึกษาหลังการเรียน
การสอนในห$องเรียน :กรณี ศึกษา
ราย วิ ชา  3031103  ก าร พัฒนา
บุคลิกภาพเพ่ืองานนิเทศศาสตร+ 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

243 รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี พฤติกรรมการเป|ดรับสื่อและการใช$
ประโยชน+จากข*าวสารประชาสัมพันธ+ 

26,000  ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศคณะ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

244 รศ.สุวรรณี  โพธิศร ี งานวิจัยในช้ันเรียนเรื่อง สภาพการใช$
และความพึงพอใจของนักศึกษาต*อ
การจัดการเรียนการสอนในห$องเรียน
เ ส มื อ น  : ก ร ณี ศึ ก ษ า ร า ย วิ ช า 
3051101 หลักการโฆษณา 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

245 อ.กนกพร  
  เอกกะสินสกุล 

การศึกษาพฤติกรรมการเป|ดรับสื่อ
วิทยุชุมชน และความต$องการใช$
ประโยชน+จากสื่อวิทยุชุมชนของ
ประชาชนจังหวัดลําปาง 

20,000  ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศคณะ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

246 อ.กนกพร   
  เอกกะสินสกุล 

การปรับพฤติกรรมนักศึกษาขาดความ
รับผิดชอบต*อการเรียนในรายวิชาการ
ผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบ้ืองต$น 
ภาคเรยีนท่ี 1/2554 โดยการสอนแบบ
ร*วมแรงร*วมใจ และปรับพฤติกรรม
แบบยอมรับ 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

247 อ.อัจฉราภรณ+ มลิวงค+ สิ่งท่ีนักศึกษาได$เรียนรู$และนําไปใช$
ประโยชน+ในการปฏิบัติงาน จาก
กระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Project Based Learning : 
กรณีศึกษารายวิชา 3043405 การ
ผลิตรายการวิทยุโทรทัศน+ข้ันสูง ภาค
เรียนท่ี 2/2553 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

248 อ.อัจฉราภรณ+ มลิวงค+ 
อ.ขจรศักดิ์  วงศ+วิราช 
 
 

การศึกษาศักยภาพและความพร$อมใน
การพัฒนาผลิตภณัฑ+ของ
ผู$ประกอบการผลิตภัณฑ+ชุมชน 
กรณีศึกษา : กลุ*มฮ*วมใจ� ต.แม*ทะ  
อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 
 

20,000  ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศคณะ 
ลว. 6 พ.ย. 53 
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รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

249 รศ.ดร.บุญฑวรรณ    
  วิงวอน 
ผศ.เบญจวรรณ   
  เลาลลิต 

สภาพแวดล$อม คุณลักษณะและ
แรงจูงใจในการเป,นผู$ประกอบการท่ีมี
ผลต*อความสาํเร็จของธุรกิจขนาดย*อม
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย 

20,000  ประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศคณะ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

250 ผศ.จตรุภัทร  
วงศ+สิริสถาพร 

การพัฒนาโมเดลความสมัพันธ+เชิง
สาเหตุของป!จจัยท่ีส*งผลต*อ 
ความได$เปรียบในการแข*งขันของธุรกิจ
เซรามคิ จังหวัดลําปาง 

349,000 งบประมาณแผ*นดิน  
ป� พ.ศ. 2554 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 19 ต.ค. 53 

251 ผศ.ดร. พรชนก   
  ทองลาด  
อ.จิตรา ลาวัลย+ชัยกุล 
ผศ. นงนุช  สอนสุวิทย+ 

การพัฒนาโมเดลจิตอาสาของ
นักศึกษาในภาคเหนือตอนบน 

20,000 
 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร+ด$านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ2554 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

252 อ.สุขเกษม   
  ลางคุลเสน 

ผลสัมฤทธ์ิการใช$ผังจําลองเพ่ือการจํา
และเข$าใจในรายวิชาการเงินธุรกิจ 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 
253 อ.ณัฐนันท+   

ฐิติยาปราโมทย+ 
การใช$กรณีศึกษาผลิตภัณฑ+ชุมชนเพ่ือ
จัด ทํ า งบประมาณของ นัก ศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 
254 อ.ฐิฏิกานต+ สรุิยะสาร การศึกษาสภาพป!ญหาของนักศึกษา

สาขาวิชาการบัญชีท่ีลงทะเบียนใน
รายวิชาสัมมนาทางการบัญชีภาคเรียน
ท่ี 2 ป�การศึกษา 2553มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 

255 ผศ.กาญจนา คุมา การพัฒนาทักษะการเรียนรู$การจัด 
ระบบความคิดโดยใช$แผนภาพความคิด
ในรายวิชาการเตรียมฝ�กประสบการณ+
วิชาชีพการบัญชีของนักศึกษาช้ันป�ท่ี1 
สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนท่ี 2/2553 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 

256 อ.ณัฐนันท+ 
ฐิติยาปราโมทย+ 

การศึกษาป!ญญาและแนวทางการเสีย
ภาษีของธุรกิจเซรามิคขนาดกลางและ
ขนาดย*อมในจังหวัดลาํปาง 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ2554 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

257 อ.สุขเกษม ลางคุลเสน ความสัมพันธ+ของวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีบริหารประสิทธิภาพทางการ
บัญชีบริหารประสิทธิผลของการ
ควบคุมและประเมินผลต*องาน
ประสิทธิภาพขององค+กร 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

258 ผศ.กาญจนา คุมา 
ผศ.ดร.ไพฑูรย+  
อินต�ะขัน 
อ.ฐิฎิกานต+ สุริยะสาร 
อ.สุพรรณี คําวาส 

สภาพการปฏิบัติประโยชน+ในการใช$
และแนวโน$มการประยุกต+ใช$วิธีปฏบัิติ
ทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย*อมเซรามิก  
จังหวัดลําปาง 

20,000 
 

ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 
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รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

259 อ.ดร.ไพฑูรย+   
อินต�ะขัน 

ป!จจัยเชิงสาเหตุและผลลัพธ+ของ
ความสําเร็จในวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
บริหาร : หลักฐานเชิงประจักษ+จาก
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย*อม
เซรามคิในลําปาง 

20,000 
 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร+ด$านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

260 อ.สุธีรา   
   ทิพย+วิวัฒน+พจนา 

ป!จจัยท่ีส*งผลต*อการปฏิบัติหน$าท่ีของ
ผู$ทําบัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชีพ.ศ. 
2543  ในเขตภาคเหนือ 

20,000 
 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร+ด$านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

261 อ.สุพรรณ ี คําวาส 
ผศ.จตรุภัทร  
  วงศ+สิริสถาพร 
 

การจัดการความรู$ของกลุ*มตมีีดบ$าน
แม*ปุง ตําบลนํ้าโจ$ อําเภอแม*ทะ 
จังหวัดลําปาง 

20,000 
 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร+ด$านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

262 อ.ณัฐนันท+  
  ฐิติยาปราโมทย+ 
นางประภา ไชยมงคล 

สภาพป!ญหาและแนวทางแก$ไขป!ญหา
ศักยภาพงานวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนด$วย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู$ร*วมกัน 

26,000 
 

ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$
ประโยชน+ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

263 อ.ฐิฎิกานต+  สุริยะสาร ต$นทุนและผลตอบแทนในการผลติปุ�ย
ชีวภาพจากมูลช$างและการผลติแก�ช
ชีวภากรณีศึกษา ศูนย+อนุรักษ+ช$างไทย 
อ.ห$างฉัตร  จ.ลําปาง 

26,000 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$
ประโยชน+ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

264 ผศ.ดร.พรชนก   
ทองลาด 

คุณภาพชีวิตท่ีดตีามกรอบแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของประชากรใน
หมู*บ$านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย*าง 

32,000 ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

265 ผศ.ดร.พรชนก   
  ทองลาด 
 

กระบวนการขับเคลื่อนจิตอาสาของ
เยาวชนจิตอาสาบ$านท*าเดื่อ ต.พิชัย  
อ.เมือง จ.ลําปาง 

32,000 
 
 

ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

266 อ.กรรณิการ+  สายเทพ การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ
ความสนใจในวิธีสอนรายวิชาองค+การ
และการจัดการ 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 
267 อ.วัลลภ สิงหราช การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ

ความพึงพอใจในการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
ช้ันป�ท่ี 2 ท่ีได$รับการสอนโดยการใช$
สื่อช*วยสอนในวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว*างประเทศ 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 

268 อ.ศิรญา จนาศักดิ ์ การวิเคราะห+ขีดความสามารถของ
องค+การและการสร$างความได$เปรยีบ
ทางการแข*งขันอย*างยั่งยืน ：
กรณีศึกษากลุ*มธุรกิจข$าวแต�นนํ้า
แตงโม อ.เมือง จ.ลําปาง 

26,000  ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$
ประโยชน+ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

269 อ.อวัสดา บินโซดาโอะ การศึกษาการดําเนินงานป!ญหาและ
แนวทางแก$ไขป!ญหาผลิตภัณฑ+ผ$าทอ
พ้ืนเมืองเพ่ือพัฒนากลุ*มทอผ$าจังหวัด
ลําปาง 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ มรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

270 อ.นุสรา  แสงอร*าม แนวทางการปฏิบัติงานโดยยึดหลกั 
ธรรมาภิบาลท่ัวท้ังองค+กร 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ มรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

271 อ.พรนภา  บุญนํามา การ พัฒนาองค+ กร โดยใช$ แนว คิด
การตลาดสีเขียว 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศมรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

272 อ.นุสรา  แสงอร*าม 
อ.ณัฐวุฒิ ป!ญญา 
อ.พรนภา บุญนํามา 
อ.วิจิตรา  แซ*ตั้ง 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส*วนร*วม
เ พ่ื อก า ร พัฒนาผลิ ตภัณฑ+ ชุ ม ชน          
ต.สันดอนแก$ว อ.แม*ทะ  จ.ลําปาง 

26,000 
 

ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$
ประโยชน+ 

ประกาศ มรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

273 อ.ณัฐวุฒิ  ป!ญญา 
อ.นุสรา  แสงอร*าม 
อ.พรนภา  บุญนํามา 
อ.วิจิตรา  แซ*ตั้ง 

ก า รมี ส* วนร* วม ในการ เ พ่ิ มมู ลค* า
ผลิตภัณฑ+ชุมชนบ$านฮ*องกอกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

32,000  
 

ผลงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ประกาศ มรภ.ลป. 
ลว. 6 พ.ย. 53 

274 อ. พรนภา บุญนํามา เทคนิคการจัดการเรียนท่ีเน$นผู$เรียน
เป,นสําคัญในรายวิชาเทคนิคการนําเสนอ
เพ่ือชนะใจกลุ*มเปwาหมาย 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
275 อ.นุสรา แสงอร*าม การมีส*วนร*วมในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
5,000  งบประมาณจัดสรรให$

คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
276 อ.วิจิตรา แซ*ตั้ง การมีส*วนร*วมในการวิเคราะห+ต$นทุน

ทางการตลาดของนักศึกษาในรายวิชา
การวิเคราะห+เชิงปริมาณกรณีศึกษา 
ประสิทธิภาพของกลุ*มผู$ผลิตภัณฑ+ปุ�ย
อินทรีย+ อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

277 อ.อวัสดา บินโซดาโอะ การพัฒนาทักษะการเรียนรู$ในรายวิชา
การจัดระบบความคิดโดยใช$แผนภาพ
ความคิด การสัมมนาทางการตลาด 

5,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
278 อ.ศรัณยา  สินพาณ ี การลดต$นทุนสินค$าแบบมีส*วนร*วมของ

ผลิตภัณฑ+ข$าวแต�นนํ้าแตงโมผลิตโดย 
กลุ*มแม*บ$านเกษตรกรทุ*งม*านเหนือ 
ตําบลบ$านเปwา อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 

50,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ประกาศ 
ลว. 1 ต.ค.54 

279 อ.เนตรดาว  โทธรัตน+ 
อ.ศรัณยา  สินพาณ ี
อ.พิมาย  วงค+ทา 
 

การพัฒนาและประยุกต+ ใช$ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการผลิตเหมืองหินปูน
ของแผนกเจาะระเบิดกองปฏิบัติการ
เหมืองแม*เมาะ  จังหวัดลําปาง 

26,000 ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$
ประโยชน+ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 
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280 อ.ศรัณยา  สินพาณ ี การประเมินผลงานโดยใช$เกณฑ+การให$
คะแนน (Scoring Rubrics) ชนิด 
Analytic Rubics วิชาซอฟต+แวร+ 
ประยุกต+เพ่ือการพัฒนาระบบงานทาง
ธุรกิจหัวข$อการนําเสนอโครงงานการ
พัฒนาระบบงานทางธุรกิจ สาขาวิชา
คอมพิวเตอร+ ธุรกิจคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

281 อ.บัณฑิต  บุษบา การพัฒนาระบบบริหารโครงการ 
กรณีศึกษา : อบต.แม*ถอด อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง 

20,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

282 อ.ชไมพร  สืบสุโท 
อ.สุคนธ+ทพิย+ สุภาจันทร+ 
อ.จารุวรรณ ลิมป�ไพบูลย+ 
อ.พทิูร  กาญจนพันธุ+ 
อ.กาญจนา   
รัตนธีรวิเชียร 

การบริหารคลังสินค$าด$วยเทคโนโลยี 
RFID สําหรบัโรงงานเซรามิค กรณี
บริษัทอินทราเซรามิค(หัวหน$า
โครงการ) 

20,000 
 
 

 

ตามประเด็น
ยุทธศาสตร+ด$านการ
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

283 อ.สุคนธ+ทิพย+ สุภาจันทร+ 
อ.จารุวรรณ ลิมป�ไพบูลย+ 
อ.ชไมพร  สืบสุโท 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค+ความรู$กรณีโรงพยาบาล   
แม*ทะ 

20,000 
 

ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

284 อ.จารุวรรณ ลิมป�ไพบูลย+ 
อ.ชไมพร  สืบสุโท 
อ.สุคนธ+ทิพย+ สุภาจันทร+ 
อ.พิทูร  กาญจนพันธุ+ 

การใช$ระบบฐานข$อมลูเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของหมู*บ$านทุ*งบ*อแปwน อ.ห$างฉัตร 
จ.ลําปาง  

26,000 
 

ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

285 อ.ชไมพร  สืบสุโท 
 

อุปสรรคการนําระบบ E-Learning 
การ เ รียนการสอนของสาขา วิชา
คอมพิวเตอร+ ธุ ร กิจ  มาใช$ ในคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง (หัวหน$าโครงการ) 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

286 อ.พิรภพ   
  จันทร+แสนตอ 
อ.เนตรดาว  โทธรัตน+ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการนํ้าดื่มชุมชน กรณีศึกษาชุมชน
บ$านบุญเกิด อ.เมือง จ. ลําปาง 

32,000 ตามประเด็นยุทธศาสตร+
ด$านการวิจัยและ
บริการวิชาการ 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

287 อ.พิรภพ   
   จันทร+แสนตอ 

การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยการจัดการเรยีนการสอนบน
เว็บและสอนปกติโดยศึกษาจากหัวข$อ
การสอนเรื่องประยุกต+ใช$ซอฟต+แวร+
เพ่ือพัฒนาเว็บกับการตดัต*อฐานข$อมูล 
วิชาซอฟต+แวร+ประยุกต+เพ่ือการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บทางธุรกิจ 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

288 อ.กาญจนา   
    รัตนธีรวิเชียร 
 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู$ออนไลน+วิชา 
อัลกอริทึมเบ้ือต$น หัวข$อการเขียนผัง
งานสาขาวิชาคอมพิวเตอร+ธุรกิจ  

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
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ท่ีทําสัญญา 

289 รศ.ดร.บุญฑวรรณ    
    วิงวอน 

ภาวะการประกอบการความสามารถ
ขององค+กร  การตัดสินใจเชิงกลยทุธ+
และนวัตกรรมท่ีมีผลกระทบต*อความ
ได$เปรียบในการแข*งขันของวิสาหกิจ 
SMEs   

50,000 แผนปฏิบัติการ
ราชการ ป� 2554 
กศ.บศ 2554 

ป� 2554 
 

290 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
   วิงวอน 

ความสัมพันธ+ระหว*างผู$ประกอบการ
การมีส*วนร*วมของผู$มสี*วนเก่ียวข$อง
และความสามารถทางตลาดต*อการใช$
กลยุทธ+ห*วงโซ*อุปทานในการสร$าง
ความได$เปรียบในการแข*งขันอย*าง
ยั่งยืนของธุรกิจ SMEs ในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

50,000 แผนปฏิบัติการ
ราชการ ป� 2554 
กศ.บศ 2554 

ป� 2554 
 

291 อ.ดร.ชัยยุทธ   
   เลิศพาชิน 
รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
   วิงวอน 
อ.มยุร ี พรหมเทพ 

ผู$ประกอบการและการจัดการเชิงกล
ยุทธ+ท่ีมีผลความสําเร็จของSMEs ใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย 

20,000 แผนปฏิบัติงาน
ราชการ ป� 2554 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

292 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
  วิงวอน 
นางประภา ไชยมงคล 

คุณภาพการบริการ  ความพึงพอใจ
ของผู$ใช$บริการและภาพลักษณ+ท่ีมีผล
ต*อความมีช่ือเสียงองค+กร:กรณีศึกษา
คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

20,000 แผนปฏิบัติงาน
ราชการ ป� 2554 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

293 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
  วิงวอน 

การวิเคราะห+และสังเคราะห+การ
บริการวิชาการแก*สังคมของคณะ
วิทยาการจัดการ 

20,000 แผนปฏิบัติงาน
ราชการ ป� 2554 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

294 รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
   วิงวอน 
อ.อุษา  โบสถ+ทอง 
 

การมีส*วนร*วมของผู$มีส*วนเก่ียวข$องกล
ยุทธ+องค+กรและกลไกการประกัน
คุณภาพ ท่ีส* งผลต* อการยกระดั บ
สมรรถนะของคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

20,000 แผนปฏิบัติงาน
ราชการ ป� 2554 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

295 ผศ.ดร. พรชนก   
   ทองลาด 

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงองค+คุณของ
ผู$ประกอบท่ีมีผลต*อการดําเนินธุรกิจ
อย*างยั่งยืนของผู$ประกอบการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

25,000 แผนปฏิบัติการ
ราชการ ป� 2554 
กศ.บศ 2554 

ป� 2554 
 

296 อ.ดร.สเุทพ ทองคํา ความต$องการด$ านส วัสดิการของ
พนักงานในโรงงานเซรามิก จังหวัด
ลําปาง(MBA.) 

25,000 แผนปฏิบัติการ
ราชการ  ป� 2554 
กศ.บศ 2554 

ป� 2554 
 

297 อ.ดร.เครือวัลย+ 
วงษ+ไพบูลย+ 

การมีส*วนร*วมของชุมชนในการสร$าง
เส$นทางการท*องเท่ียวทางวัฒนธรรม 
อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 

26,000 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 
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298 อ.ดร.เครือวัลย+ 
วงษ+ไพบูลย+ 

รูปแบบการประชาสัมพันธ+อย*างยั่งยืน
ของกลุ* ม ผลิ ตภัณฑ+ แก$ ว โป{ งข* าม       
ต.แม*ถอด อ.เถิน จ.ลําปาง 

32,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

299 อ.ดร.เครือวัลย+   
วงษ+ไพบูลย+ 

ศึ กษาป!ญหากา ร เ รี ย นกา รสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 2 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
300 อ.ฤๅชุตา  เนตรจัด วิจัยในช้ันเรียนป!ญหาและการปรับตัว

ขอ ง นั ก ศึ กษ า ช้ั นป� ท่ี 1ส า ข า วิ ช า
อุตสาหกรรมท*องเท่ียว คณะวิทยาการ
จัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

301 อ.กนกอร    ศิริฐิติ วิจัยในช้ันเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความสามารถในการ
ทํางานร*วมกับผู$อ่ืนของนักศึกษา  ใน
รายวิชาการตลาดเพ่ือการท*องเท่ียว 

4,000  งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

302 อ.จิตรา  ลาวัลย+ชัยกุล วิเคราะห+ต$นทุนและผลตอบแทนผกั
ปลอดสารพิษ อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

26,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

303 อ.จิตรา  ลาวัลย+ชัยกุล 
 

ความต$องการการบริการวิชาการของ
ผู$ประกอบการในเขตจังหวัดลําปาง 

16,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

304 อ.ชิดชนก   วงค+เครือ อุปสงค+การส*งออกผลิตภัณฑ+เซรามิก 
ของไทย กรณีศึกษา : ประเทศญี่ปุ{น
และสหรัฐอเมริกา 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

305 อ.ชิดชนก   วงค+เครือ ป!จจัยท่ีมีผลต*อการติดตามข*าวสารใน
รายวิชาเศรษฐศาสตร+ท่ัวไปของนักศึกษา 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
306 อ.จิระประภา คําราช การ ศึกษาพฤติกรรมการติดตาม

ข* า ว สา รทางด$ าน เศ รษฐ กิจ เ พ่ื อ
ประกอบการเรียน 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ(ต.ค.

53-ก.ย.54) 
307 อ.นภาวรรณ  

  เนตรประดิษฐ+ 
ป!จจัยท่ีส*งผลต*อผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนรายวิชาจัดสภาพแวดล$อมทาง
ธุรกิจของนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

308 อ.จิตรลดา  
  วัฒนาพรรกิตต ิ

การพัฒนาทักษะการ คิดและการ
แก$ป!ญหา โดยใช$กรณี ศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชา ก่ี จัดการ ท่ัวไป 
รายวิชาพฤติกรรมองค+กร 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 

309 ผศ.ปราณี สคัุนธมาลย+ การพัฒนาการเรียนรู$ของผู$เรียนแบบ
การจัดการเรียนการสอนแบบเอกัตภาพ 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
310 อ.พอใจ สิงหเนตร การพัฒนารูปแบบการเรยีนรู$ตามแบบ

การจัดการเรยีนการสอนโดยเน$น
ทักษะกระบวนการสืบสอบ 

5,000 งบประมาณจัดสรรให$
คณะตามแผนปฏิบัติ
งานประจําป� 

ตามแผน
งบประมาณ 

(ต.ค.53-ก.ย.54) 
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ท่ี ผู�วิจัย/งานสร�างสรรค� ชื่องานวิจัย/สร�างสรรค� จํานวนเงิน แหล�งงบประมาณ 
วัน เดือน ป( 
ท่ีทําสัญญา 

311 อ.ดร.รตันา สดี ี บทบาทของกลยุทธ+ธุรกิจต*อการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเป,นเลศิ 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการดาํเนินงานของ
ธุรกิจ 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

312 อ.ดร.อนุรักษ+  
   อาทิตย+กวิน 

การศึกษารูปแบบและระบบการ
จัดการสินค$าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ+
ระดับ 4 ดาว ถึง 5 ดาวท่ีได$รับการ
ยอมรับว*าอยู*ในเกณฑ+ Premium : 
กรณีศึกษาสินค$าหน่ึงตําบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ+ท่ีผ*านการคัดเลือกระดบั 
OTOP Premium จากเขตภาคเ 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

313 อ.ดร.ธนกร  
  น$อยทองเล็ก 

ทุนทางสังคมกับการปรับตัวรับเขต
เศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษา
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลาํปาง 

20,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

314 อ.ป|ยะ วัตถพาณิชย+ การนําทฤษฎีการศึกษางานไปใช$ใน
การพัฒนากลุ*มเย็บผ$า อ.แม*ทะ          
จ.ลําปาง 

26,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

315 อ.สรัญญา บัลลังก+  การศึกษาและอนุรักษ+การประดิษฐ+
โคมล$านนา 

32,000 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง 

ประกาศ 
ลว. 6 พ.ย. 53 

 
สรุปคะแนนท่ีได�ในระดับคณะ 
 
กลุ�มสาขาวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 

คณะ จํานวนอาจารย� จํานวนเงิน คะแนน
เฉล่ีย 

หมายเหตุ 
เงินเฉล่ีย 

คณะวิทยาศาสตร+ 51.5 4,229,501 5 82,126.23 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 12 1,057,820 5 88,151.67 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39.5 2,810,529 5 71,144.51 
สรุปคะแนนเฉล่ียระดับมหาวิทยาลัย 103 8,097,529 5 78,616.79 
 
กลุ�มสาขาวิชามนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

คณะ จํานวนอาจารย� จํานวนเงิน คะแนน
เฉล่ีย 

หมายเหตุ 
เงินเฉล่ีย 

คณะครุศาสตร+ 55.5 2,961,880 5 53,367.21 
คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 70.5 6,196,384 5 87,891.97 
คณะวิทยาการจัดการ 60 2,740,150 5 45,669.17 
สรุปคะแนนเฉล่ียระดับมหาวิทยาลัย 186 11,898,414 5 63,969.97 
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ตารางข�อมูลคิดแบบแบ�งกลุ�ม 
กลุ�ม จํานวนอาจารย� จํานวนเงินเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

กลุ*มสาขาวิชาวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี 103 78,616.79 5 
กลุ*มสาขาวิชามนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 186 63,969.97 5 
สรุปคะแนนเฉล่ียระดับมหาวิทยาลัย 289   
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปDาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปDาหมาย คะแนน 
กลุ*มสาขาวิชาวิทยาศาสตร+
และเทคโนโลยี 

60,000 บาท 78,616.79 บาท บรรลุเปwาหมาย 5 

กลุ*มสาขาวิชามนุษยศาสตร+
และสังคมศาสตร+ 

25,000 บาท 63,969.97 บาท บรรลุเปwาหมาย 5 

 

รายการหลักฐาน 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
4.3-1-1 ประกาศทุนวิจัยคณะวิทยาศาสตร+ 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.3-1-2 สัญญาทุนวิจัยเรื่องการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการผลิตเอทานอลจากการหมักกาก           

สับปะรด 
4.3-1-3 สัญญาทุนวิจัยเรื่องผลของระยะเวลาการตากแห$งต*อการพองตัวของข$าวเกรียบฟ!กทองเสริมธาตุ

เหล็กด$วยตับหมู 
4.3-1-4 สัญญาทุนวิจัยเรื่องป!จจัยท่ีมีผลต*อการบริโภคน้ําผักก$อนเพ่ือใช$เป,นแนวทางในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ+อาหารเชิงพาณิชย+ 
4.3-1-5 สัญญาทุนวิจัยเรื่องการศึกษาสูตรอาหารเสริมจากพืชสมุนไพรต*อการเจริญเติบโตของไก*เนื้อ 
4.3-1-6 สัญญาทุนวิจัยเรื่องความหลากหลายของไส$เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกพริกของเกษตรกร  

ตําบลป{าตัน อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
4.3-1-7 สัญญาทุนวิจัยเรื่องผลของการบรรจุหีบห*อและสภาวะการเก็บรักษาต*อคุณภาพเมล็ดพันธุ+ 

ผักหวานป{า 
4.3-1-8 สัญญาทุนวิจัยเรื่องผลของการผสมเทียมสุกรโดยใช$น้ําเชื้อสดในสองครั้งต*อวันโดยไม*แช*เย็น 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.3-1-9 ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องผลการอนุมัติการจัดทําผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนา     

การเรียนการสอน ประจําป�งบประมาณ 2554 จากงบอุดหนุนงานวิจัยภายใน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

4.3-1-10 ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เรื่องการให$ทุนอุดหนุนการวิจัยสําหรับอาจารย+ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 
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4.3-1-11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการส*งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ประจําป� 2554 

4.3-1-12 สัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย 
  
คณะครุศาสตร� 
4.3-1-13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยร*วมเชิงบูรณาการ 

ตามโครงการส*งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป� 2554 
4.3-1-14 ประกาศ คณะครุศาสตร+ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยสําหรับอาจารย+ คณะครุศาสตร+  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.3-1-15 ประกาศ คณะครุศาสตร+ เรื่อง ทุนอุดหนุนงานวิจัยสําหรับอาจารย+ คณะครุศาสตร+ 
4.3-1-16 ประกาศ ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 1/2554 

คณะครุศาสตร+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
4.3-1-17 สัญญาทุนวิจัยประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 ภายใน 
4.3-1-18 สัญญาทุนวิจัยประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 ภายนอก 
4.3-1-19 ประกาศทุนวิจัยประจํางบประมาณ พ.ศ.2554 คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.3-1-20 ประกาศทุนวิจัยประจํางบประมาณ พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
   
คณะวิทยาการจัดการ 
4.3-1-21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเรื่องรายชื่อผู$ท่ีได$รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
4.3-1-22 ประกาศเรื่องรายชื่อผู$ได$รับทุนอุดหนุนการทําวิจัย 
4.3-1-23 สัญญาทุนอุดหนุนงานวิจัย 
4.3-1-24 รายชื่องานวิจัยและงานสร$างสรรค+ ท่ีได$รับเ งินสนับสนุนท้ังจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 4.4  : งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร� (สมศ.5) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี           : ผลผลิต 
การคิดรอบป(           : การเผยแพร* / ป�ปฏิทิน , จํานวนอาจารย+ / ป�การศึกษา  
เกณฑ�การประเมิน  :        
 กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยท่ีตีพิมพ+ ดังนี้ 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ+ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมี 
การตีพิมพ+ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข$อมูล TCI  

0.50 มีการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู*ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข$อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู*ในควอไทล+ท่ี 3 หรือ 4 
(Q3 หรือ Q4) ในป�ล*าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ+ หรือมีการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยู*ในประกาศของ สมศ.  

1.00 มีการตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข$อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 
(SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู*ในควอไทล+ท่ี 1 
หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในป�ล*าสุด ใน subject category ท่ีตีพิมพ+ หรือมีการตีพิมพ+ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข$อมูลสากล ISI หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร$างสรรค+ท่ีเผยแพร* ดังนี้ 

ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสร�างสรรค�* 
0.125 งานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับสถาบันหรือจังหวัด  
0.25 งานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับชาติ  
0.50 งานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับความร*วมมือระหว*างประเทศ 
0.75 งานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับภูมิภาคอาเซียน  
1.00 งานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับนานาชาติ 

* องค+ประกอบของคณะกรรมการไม*น$อยกว*า 3 คน และต$องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร*วมพิจารณาด$วย 
 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมถ*วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีตีพิมพ+หรือเผยแพร* 
x 100  จํานวนอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑ�การให�คะแนน 

ใช$บัญญัติไตรยางศ+เทียบ โดยกําหนดร$อยละเท*ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ*มสาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ�มสาขาวิชา ร�อยละ 
วิทยาศาสตร+สุขภาพ   20 
วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี   20 
มนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+ 10 
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ผลการดําเนินงาน  

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ) 289  

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ)  - 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีลาศึกษาต*อ 17 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต*อ  - 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ+ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ+ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข$อมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในค*าน้ําหนักนี้ จะต$องไม*ซํ้ากับท่ีนับในค*าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

71 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค*าน้ําหนักนี้ จะต$องไม*ซํ้ากับท่ีนับในค*าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

1 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ+ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีชื่อปรากฎอยู*ใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในค*าน้ําหนักนี้ จะต$องไม*ซํ้ากับท่ีนับในค*า
น้ําหนักอ่ืนๆ) 

2 

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพ+ในวารสารวิชาการท่ีมีชื่อปรากฏในฐาน ข$อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr. com) หรือ ISI หรือ Scopus 
(จํานวนบทความท่ีนับในค*าน้ําหนักนี้ จะต$องไม*ซํ้ากับท่ีนับในค*าน้ําหนักอ่ืนๆ) 

9 

จํานวนผลงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารย+ประจําและนักวิจัยประจํา) 

1 

จํานวนผลงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย+ประจําและ
นักวิจัยประจํา) 

2 

จํานวนผลงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับความร*วมมือระหว*างประเทศ 
(ผลงานของอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- 

จํานวนผลงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารย+ประจําและนักวิจัยประจํา) 

1 

จํานวนผลงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการเผยแพร*ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย+
ประจําและนักวิจัยประจํา) 

- 
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มีงานวิจัยท่ีได$รับการตีพิมพ+เผยแพร* ในป�ปฏิทิน พ.ศ. 2554 จํานวน  82 เรื่อง ดังนี้ 

ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

คณะครุศาสตร�       

1. อ.ดร.เจือจันทร+ 
วงศ+พลกานันท+ 

วัดท่ีมีศิลปะแบบพม*าใน
จังหวัดลาํปางกับการท*องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม 

2554 วิจัยเพ่ือพัฒนา 
เชิงพ้ืนท่ี 

0.25 
   

2. อ.ชุติมา คําบุญชู “บนพ้ืนท่ีแห*งการเรียนรู$  
ยุววิจัยประวัติศาสตร+ท$องถ่ิน
จังหวัดลําปาง”  

2554 วิจัยเพ่ือพัฒนา 
เชิงพ้ืนท่ี 

0.25 
   

3. ผศ.ดร.ดวงจันทร+ 
เด่ียววิไล 
อ.ชุติมา คําบุญชู 
ผศ.ดร.ปองปรารถน+ 
สุนทรเภสัช 
อ.ดร.ดวงใจ ป�เย* 

University Social 
Responsibility : Pathways 
of Lampang Rajabhat 
University 

2554 Proceeding 11th  
Annual SEAAIR 

Conference 

0.25 

   

4. อ.ดร.ฟ|สิกส+ ฌอณ  
บัวกนก  

A comparative study 
British and Thai 
Undergraduates in 
Torrance Test of Creative 
thinking 

2554 ACLL International 
Conference 
Proceeding  

0.25 

   

5. อ.ปณตนนท+            
เถียรประภากุล 

การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ 
การคิดเชิงบวกของนักศึกษา
ในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย+กับ
การพัฒนาตนท่ีมีระดับ 
อัตมโนทัศน+แตกต*างกัน 

28 
ก.ย.
2554 

การเสนอผลงานวิจยัระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข*าย

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยั        
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

0.25 

   

6. อ.ดร.พิมพร ไชยตา ป!จจัยเชิงสาเหตุท่ีส*งผลต*อ 
การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห*งชาติ พ.ศ. 
2552 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
 
 

28-29 
ก.8. 
2554 

การประชุมสัมมนา
เครือข*ายความร*วมมือ
วิชาการ-การวิจัยสาย
มนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+ ครั้งท่ี 5 

0.25 
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�       

7. อ.วิไลลักษณ+ พรมเสน 
 

การศึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการป{าชุมชนโดยกระบวนการ
มีส*วนร*วมของประชาชนบ$าน
แม*ก๊ึด 

2554 มหาวิทยาลัยแม*โจ$แพร* 
เฉลิมพระเกียรติ        

0.25 

   

8. อ.ดร.ชุติกานต+   
รักธรรม 
 
 
 
 

“A Study of Thai Students' 
Motivation to Learn 
English” 

2554 2nd International 
Conference on 
Foreign Language 
Learning and 
Teaching, Conference 
proceedings, 
Language Institute 
of Thammasat, 
University 

0.25 

   

9. อ.ดร.ชุติกานต+ 
รักธรรม 
 
 
 
 

“Factors contributing or 
hindering sociocultural 
adjustment of 
international students 
and the importance of 
intercultural training.” 

2554 วารสารศิลปศาสตร+, 
ม.สงขลานครินทร+,             
วิทยาเขตหาดใหญ* 

0.25 

   

คณะวิทยาการจัดการ       

10. อ.ขจรศักด์ิ  
    วงศ+วิราช 
อ.อัจฉราภรณ+ มลิวงค+ 

รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ+
ชุมชนของกลุ*มวิสาหกิจชุมชน
นวดแผนไทย บ$านแม*ทะ 
ตําบลแม*ทะ อําเภอแม*ทะ 
จังหวัดลําปาง 

1-2 
ก.ย.
2554 

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ แม*โจ$-แพร* 
วิจัย ครั้งท่ี 2 

0.25 

   

11. รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 
อ.ดร.ชัยยุทธ เลิศพาชิน 
อ.ขจรศักด์ิ วงศ+วิราช 

การจัดการห*วงโซ*อุปทานของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ*มผักปลอด
สารพิษของอําเภอห$างฉัตร
จังหวัดลําปาง 
 
 

1-2 
ก.ย. 
2554 

การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ แม*โจ$-แพร* 
วิจัย ครั้งท่ี 2 

0.25 
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

12. อ.ดร.อนุรักษ+ 
อาทิตย+กวิน 

รูปแบบและระบบการจัดการ
สินค$าหนึ่งตําบล หนึ่งผลติภัณฑ+ 
ระดับ 4 ถึง 5 ดาวในเกณฑ+ 
Premium : กรณีศึกษา สินค$า
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ+ท่ี
ผ*านการคัดเลือกระดับ OTOP 
Premium จากภาคเหนือ 

28-29 
ก.ย. 
2554 

การประชุมสัมมนา
วิชาการและการนาํเสนอ
ผลการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข*าย
บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 

0.25    

13. อ.ดร.อนุรักษ+ 
อาทิตย+กวิน 

การปรับปรุงพฤติกรรมการเข$า
ชั้นเรียนให$ตรงต*อเวลา โดย
การใช$สัญญาการเรียนกับ
นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการ
บริหารการผลิตและการ
ดําเนินงาน คณะวิทยาการ
จัดการ ประจําภาคเรียนท่ี 
2/2552 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วิชาการก$าว
ไกล ด$วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ”วันท่ี8-9 
กรกฏาคม  2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลําปาง  

0.25 

   

14. รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 
อ.อุษา โบสถ+ทอง 
 

การมีส*วนร*วมของผู$มีส*วน
เก่ียวข$องกลยุทธ+องค+กรและ
กลไกประกันคุณภาพท่ีมีผล 
ต*อการยกระดับสมรรถนะของ
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

28-29 
ก.ย. 
2554 

การประชุมสัมมนา
วิชาการและการนาํเสนอ
ผลการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาเครือข*าย
บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 

0.25 

   

15. อ.ขจรศักด์ิ   
    วงศ+วิราช 
อ.อัจฉราภรณ+ มลิวงค+ 
อ.ป|ยะ  วัตถพาณิชย+ 

ศักยภาพและความพร$อมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ+ของ
ผู$ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
กลุ*มฮ*วมใจ� ตําบลแม*ทะ 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 

22-23 
พ.ย.
2554 

การนําเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติ 
รูปแบบพลังงานทดแทน
สู*ชุมชนแห*งประเทศ
ไทย”ครั้งท่ี 4  (กลุ*ม
วิสาหกิจชุมชน) 
มหาวิทยาลัย           
ราชภัฏลําปาง 
 

0.25 
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

16. อ.กาญจนา   
รัตนธีรวิเชียร 

การเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนแบบมีส*วนร*วมเพ่ือ
ตอบสนองความต$องการของ
ตลาด กลุ*มน้ําพริก อําเภอ   
แม*เมาะ จังหวัดลําปาง 

2544 การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ แม*โจ$-แพร* 
วิจัย ครั้งท่ี 2  

0.25 
 
 
 
 

   

17. อ.พิมาย วงค+ทา การเพ่ิมช*องทางการจัด
จําหน*ายผ*านระบบพาณิชย+
อิเล็กทรอนิกส+ เพ่ือสร$างโอกาส
ทางธุรกิจ ของกลุ*มกะลาบ$าน
ทุ*งบ*อแปwน ต.ปงยางคก      
อ.ห$างฉัตร จ.ลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ แม*โจ$-แพร* 
วิจัย ครั้งท่ี 2 

0.25 

   

18. อ.พิรภพ   
จันทร+แสนตอ 

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการจัดการเรียน
การสอนบนเว็บและสอนปกติ
โดยศึกษาจากหัวข$อการสอน
เรื่องประยุกต+ใช$ซอฟต+แวร+เพ่ือ
พัฒนาเว็บกับการตัดต*อ
ฐานข$อมูล วิชาซอฟต+แวร+
ประยุกต+เพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาเว็บทางธุรกิจ 

14-17 
ม.ค. 
2554 

การประชุมวิชาการ            
ราชภัฏวชิาการเพ่ือ
ท$องถ่ิน ครั้งท่ี 2  

0.25 

   

19. อ.จารุวรรณ   
ลิมป�ไพบูลย+ 

การพัฒนาระบบฐานข$อมูล
ชุมชนโดยการมีส*วนร*วมของ
ชุมชนบ$านนางแล ต.ปงยางคก  
อ.ห$างฉัตร จ.ลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งท่ี 2 

0.25 

   

20. อ.ชไมพร  สืบสุโท กลยุทธ+การพัฒนากลุ*มอาชีพ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด$านการ
แข*งขัน กรณีศึกษากลุ*มอาชีพ
ทอผ$าลายสายฝน  ต.บ$านก่ิว 
อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 
 
 
 
 

2554 การประชุมทางวิชาการ
และการนําเสนอ
ผลงานวิจัย มสธ. วิจัย
ประจําป� 2554 

0.25 
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

21. อ.เนตรดาว  
โทธรัตน+ 
อ.พิมาย วงศ+ทา 
อ.ชไมพร  สืบสุโท 

การพัฒนาระบบพาณิชย+
อิเล็กทรอนิกส+โดยการมีส*วน
ร*วมของกลุ*มสตรีทอผ$าลาย 
สายฝน ตําบลบ$านก่ิว อําเภอ
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 การประชุมทางวิชาการ 
ป� 2554 สํานักงาน
คณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ร*วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก*น  

0.25 

   

22. อ.ดร.ไพฑูรย+   
อินต�ะขัน 

Influencer of 
Governance practice and 
social learning on 
disclosure Quality and 
accounting sustainability 
of listed firms in Thailand. 

11/01/
2011 

International 
Journal of Business 
Research.  
 
 

  0.75 

 

23. อ.ดร.ไพฑูรย+   
อินต�ะขัน 

Governance practice, 
corporate cilizenship, 
social learning, and 
accounting sustainability 
of listed firms in Thailand 
: moderating effects of 
business ethic.  

09/01/
2011 

Journal of 
International 
Business and 
Economics. 

  0.75 

 

24. ผศ.กาญจนา คุมา การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเชิง
บูรณาการแบบมีส*วนร*วมของ
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

7 ก.ค.
54 

รวมบทคัดย*อการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
“มหาวิทยาลัยบูรพา 
2554” 

0.25   

 

25. อ..สุพรรณี คําวาส 
อ.วิจิตรา   
ลาวัลย+ชัยกุล 
อ.กนกอร  ศิริฐิติ 
อ.กนกพร  
เอกกะสินสกุล 
อ. สยุมภู  อุนยะพันธ+ 
 
 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ*มตีมีดสู*วิสาหกิจชุมชน 
บ$านแม*ปุง ตําบลน้ําโจ$ อําเภอ
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วชิาการก$าวไกล 
ด$วยการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชน ”วันท่ี 8 - 9 
กรกฏาคม 2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

 
0.25 
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

26. อ.ฐิฎิกานต+  
   สุริยะสาร 

ป!ญหาในการตรวจสอบบัญชี
ตามพระราชบัญญัติการบัญชี 
พ.ศ.2543 : กรณีศึกษา    
การตรวจสอบบัญชีของศูนย+
ฝ�กประสบการณ+วิชาชีพ
สหกรณ+ร$านค$า มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วิชาการก$าว
ไกล ด$วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ”วันท่ี8-9 
กรกฏาคม  2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

0.25   

 

27. อ.ดร.ไพฑูรย+  
    อินต�ะขัน 
อ.สุธีรา  
ทิพย+วิวัฒน+พจนา 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการของกลุ*ม
วิสาหกิจชุมชนน้ําด่ืมชุมชน
บ$านสันดอนแก$ว อําเภอ       
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

ป� 
2554 

การประชุมทางวิชาการ       
ป� 2554 สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดม 
ศึกษาร*วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก*น 
อนาคตชนบทไทย : 
ฐานรากท่ีม่ันคงเพ่ือ 
การพัฒนาประเทศ
อย*างยั่งยืน 

0.25   

 

28. อ.ณัฐนันท+   
  ฐิติยาปราโมทย+ 

กรพัฒนาประสิทธิภาพ     
การบริหารการจัดการกลุ*ม
แบบมีส*วนร*วมของวิสาหกิจ
ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ด 
บ$านสวนแม*วะ ตําบลสันดอนแก$ว 
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

ป� 
2554 

การประชุมทางวิชาการ       
ป� 2554 สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดม 
ศึกษาร*วมกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก*น อนาคตชนบท
ไทย : ฐานรากท่ีม่ันคง
เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย*างยั่งยืน 

0.25   

 

29. อ.สุขเกษม   
   ลางคุลเสน 

แนวทางในการพัฒนาระบบ
บัญชีมาประยุกต+ใช$กับกลุ*ม
ร$านค$าชุมชน ตําบลสันดอน
แก$ว อําเภอแม*ทะ จังกวัด
ลําปาง 

ป� 
2554 

การประชุมทางวิชาการ       
ป� 2554 สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา
ร*วมกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก*น อนาคตชนบท
ไทย : ฐานรากท่ีม่ันคง

0.25   

 



 235 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย*างยั่งยืน 

30. อ.อัจฉราภรณ+     
   มลิวงค+ 
อ.ขจรศักด์ิ วงศ+วิราช 

การพัฒนาผลิตภัณฑ+สมุนไพร
สู*มาตรฐานผลิตภัณฑ+ชุมชน
ของกลุ*มวิสาหกิจชุมชนนวด
แผนไทย บ$านแม*ทะ อ.แม*ทะ 
จ.ลําปาง 

27–29
มกราคม 
2554 

การประชุมทางวิชาการ       
ป� 2554 สํานักงานคณะ 
กรรมการการอุดม 
ศึกษาร*วมกับมหาวิทยาลัย 
ขอนแก*น อนาคตชนบท
ไทย : ฐานรากท่ีม่ันคง
เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย*างยั่งยืน 

0.25   

 

31.รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
   วิงวอน 
ดร.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน 
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 

The Affect of Environment, 
Personality Traits, 
Entrepreneurship, Social 
Status, Wealth and 
Motivation toward the 
Success of Small Business 
in the Northern Region, 
THAILAND. 

ป� 
2011 
(ป� 

2554) 
 

27–29 
มกราคม 
2554 

The International 
Conference on 
Sustainable 
Community 
Development 
Future Community : 
Foundation for 
Sustainable 
Development. 

0.25   

 

32. อ.ฤๅชุตา เนตรจัด แนวทางการพัฒนาเส$นทาง
การท*องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และการท*องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ตําบลปงยางคก อําเภอห$าง
ฉัตร จังหวัดลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งท่ี 2 เรื่อง 
“การวิจัยท$องถ่ินเพ่ือ
แผ*นดินไทย : พัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน
ท$องถ่ิน” ระหว*างวันท่ี
14-17 มกราคม2554ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
 
 
 
 
 

0.25   
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

33. อ.ฤๅชุตา เนตรจัด ป!จจัยท่ีนักศึกษาเข$าห$องเรียน
วิชาศิลปะการพัฒนา
บุคลิกภาพและจิตวิทยาบริการ 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วิชาการก$าว
ไกล ด$วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ”วันท่ี8-9 
กรกฏาคม  2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

0.25   

 

34. อ.วิจิตรา แซ*ตั้ง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
และทัศนคติท่ีมีต*อการเรียน
วิชาหลักการตลาด 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วิชาการก$าว
ไกล ด$วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ”วันท่ี8-9 
กรกฏาคม  2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

0.25   

 

35.อ.นุสรา แสงอร*าม การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการแบบมีส*วนร*วม
ของกลุ*มผู$ผลิตปุ�ยอินทรีย+  
ตําบลสันดอนแก$ว  อําเภอ     
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

0.25   

 

36. อ.พรนภา บุญนํามา 
อ.ณัฐวุฒิ  ป!ญญา 

การใช$ภูมิป!ญญาเชิงบูรณาการ
เพ่ือเพ่ิมมูลค*าผลิตภัณฑ+แบบมี
ส*วนร*วมของกลุ*มผลิตน้ํายา
อเนกประสงค+ ต.สันดอนแก$ว  
อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัย
บูรพา 

0.25   
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

37. Associate 
Professor Dr. 
Boonthawan 
Wingwon 

The Relationship among 
Entrepreneur, Particlpatory 
Stakeholders and 
Marketing Capability 
toward the Supply Chain 
Management in Mediating 
the Sustainable Competitive 
Advantage at Northern Region, 
THAILAND 

27-29 
มกราคม 
2554 

The International 
Conference on 
Sustainable 
Community 
Development   

0.25   

 

38. Dr.Chaiyutha 
Lertpachin 

The Affect of 
Environment, Personality 
Traits, Entrepreneuship, 
Social Status, Wealth and 
Motivation toward thd 
Success of Small Business 
in the Northern Region, 
THAILAND 

27-29 
มกราคม 
2554 

The International 
Conference on 
Sustainable 
Community 
Development   

0.25   

 

39. รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ตัวแบบ PLS พหุกลุ*มของ 
การรับรู$ ความรับผิดชอบต*อ
สังคม การรับรู$คุณภาพสินค$า
และบริการพฤติกรรมการเป,น
ลูกค$าท่ีดี และการรับรู$ถึง 
ผลการปฏิบัติงานขององค+กร
ธุรกิจในเขตภาคเหนือตอนบน 

ฉบับท่ี 
2 

พ.ค -ส.ค. 

2554 
น.11-28 

วารสารสมาคมนักวิจัย 
 

 0.50  

 

40. รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

ความรับผิดชอบต*อสังคมใน
ฐานะป!จจัยท่ีเชื่อมโยงสู*ความ
จงรักภักดีต*อตราสินค$าของ
อุตสาหกรรม เซรามิก 

ฉบับท่ี 1 
ป�ท่ี10 
มกราคม
มิถุนายน 
2554 

น.1 - 21 

วารสารวิจัย มข. 
สาขามนุษยศาสตร+และ
สังคมศาสตร+(ฉบับธุรกิจ
และเศรษฐกิจ) 

0.25   

 

41. อ.ดร.สุเทพ  
ทองคํา 

คุณภาพชีวิตในการทํางานกับ
ความผูกพันต*อองค+การของ
พนักงาน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ในเขตภาคเหนือตอนบน 

28 
กันยายน 
2554 

การประชุมสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติการ
นําเสนอผลงาน วิจัย 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

0.25   
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ช่ือเจ�าของบทความ ช่ือบทความวิจัย  
ป(ท่ี

ตีพิมพ� 
ช่ือวารสาร 

ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

เครือข*ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งท่ี 8 
น. 683 

42. อ.ดร.สุเทพ ทองคํา ความสัมพันธ+ระหว*างพฤติกรรม
การเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาความรู$เบ้ืองต$น
เก่ียวกับการประกอบธุรกิจของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

2554 การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 
Management Fair 
ครั้งท่ี 4 “วิสาหกิจ
ก$าวหน$า วิชาการก$าว
ไกล ด$วยการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน ”วันท่ี8-9 
กรกฏาคม  2554 คณะ
วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

0.25   

 

คณะวิทยาศาสตร�       

43. อ.ดร.หฤทัย  
ไทยสุชาติ 

Identification of a novel 
temperature sensitive 
promoter in cho cells 

2011 BMC Biotechnology    1 

44. เอมวิกา   
ป!ญไชยา, Tran Thi 
Ngoc Be, และ  
พิมผกา โพธิลังกา 

ผลจากการใช$น้ําเสียในการ
ปลูกข$าว 
 

2554 รายงานสืบเนื่องจาก
การนําเสนอผลการวิจัย
ระดับชาติ 2554 
(Thailand Research 
Symposium 2011) 

0.25 

   

45. อ.ชัยวุฒิ โกเมศ การเพ่ิมความเข$าใจ Kruskal's 
Algorithm ด$วยโปรแกรม
จําลองสถานการณ+ 

2554 รายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การ
นําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการ 
ระดับ ชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งท่ี 2”  
 
 

0.25 
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46. ผศ.ดร.อภิรักษ+  
ชัยเสนา 

Synthesis of Sodium-type 
fluorophlogopite Mica 
from Perlite and 
Diatomite 

2011 Journal of Ceramic 
Processing Research 

   1 

47. รศ.ดร.วิลาศ  
พุ*มพิมล 

Effect of Pinocembrin 
Isolated from 
Boesenbergia pandurata 
on Xenobiotic 
Xenobiotic-Metabolizing 
Enzymes in Rat Liver. 

2011 Drug Metabolism 
Letters 

   1 

48. รศ.ดร.วิลาศ  
พุ*มพิมล 

4’-
Hydroxycinnamaldehyde 
from Alpinia galangal 
(Linn.) Induces Human 
Leukemic Cell Apoptosis 
via Mitochondrial and 
Endoplasmic Reticulum 
Stress Pathways 

2011 Asian Pacific Journal 
of Cancer 
Prevention 

   1 

49. รศ.จําเนียร  
นันทดิลก 

Convergence of Modified 
Ishikawa Iterative Process  
for Nonself I-
Asymtotically 
Quasi-Nonexpansive 
Mappings in Banach 
spaces 

2011 Thai Journal of 
Mathematics 

   1 

50. รศ.ดร.วิลาศ  
พุ*มพิมล 

Alpinia galanga extracts 
downregulate interleukin-
1β-induced matrix 
metalloproteinases 
expression in human 
synovial fibroblasts 
 
 

2011 In Vitro Cell Dev 
Biol Anim 

   1 
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51. อ.เยาวเรศ ชูศิริ Non-genotoxic mode of 
action and possible 
threshold for 
hepatocarcinogenicity of 
Kojic acid in F344 rats 

2011 Food and Chemical 
Toxicology 

   1 

52. รศ.ดร.วิลาศ  
พุ*มพิมล 

Induction of G1 arrest 
and apoptosis in 
androgen-dependent 
human prostate cancer 
by Kuguacin J, a 
triterpenoid from 
Momordica charantia leaf 

2011 Cancer Letters    1 

53. อ.ถิรนันท+  
สอนแก$ว 

Chemical ozone loss in 
Arctic and Antarctic polar 
winter/spring season 
derived from SCIAMACHY 
limb measurements 
2002-2009 

2011 Atmospheric 
Chemistry and 
Physics Discussions 

   1 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร       

54. อ.ดร.ศรัญญา  
   วัฒนานนท+ 
 

The processing 
of ready to drink 
concentrated  
orange juice by 
freeze concentrartion 

2011 1StInternational 
Conference on 
Agriculture 
Science and 
Technology 

0.25 

   

55. อ.ทิพรัตน+   
   ติฆะป!ญญา 

Quality conteol of 
Dried-herb chili paste 
Produced by snall- 
Medium enterprise 

2011 1StInternational 
Conference on 
Agriculture 
Science and 
Technology 

0.25 

   

56. อ.วริษฐา  ภักดี Development of  
Irion – fortified 
pumpkin crispy rice 
with pig’s liver 

2011 1StInternational 
Conference on 
Agriculture Science 
and Technology 

0.25 
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57. อ.รัตนภัทร   
   มะโนชัย 

Quality Development 
And selection of 
Suitable packaging for 
Thai mulberry topping 

2011 1StInternational 
Conference on 
Agriculture Science 
and Technology 

0.25 

   

58. อ.ทิพรัตน+    
    ติฆะป!ญญา 

การเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจ
ชุมชนแบบมีส*วนร*วมเพ่ือ
ตอบสนองความต$องการของ
ตลาดกลุ*มผลิตน้ําพริก อําเภอ 
แม*เมาะ จังหวัดลําปาง 

2011 งานประชุมวิชาการ 
และนําเสนอผลงาน 
วิจัยระดับชาติ แม*โจ$-
แพร* วิจัย ครั้งท่ี 2 

0.25 

   

59. อ.วุฒิรัตน+  
พัฒนิบูลย+ 

Effects of Chemical 
Solutions on Cut 
Amaryllis’s cv. Red 
Flower Native Vase Life 

2554 รายงานการประชุม 
วิชาการ (Proceeding) 
The First Intenational 
Conference on 
Agricultural Science 
and Technology 

0.25 

   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

60. อ.อดุลย+ ทรายตัน การสร$างสื่อการเรียนการสอน 
ชุดแสดงองค+ประกอบเชิง
กายภาพของดิน 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
ตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554 ISSN 1960-5337 

0.25 

    

61. อ.อาทิตย+  
วังนัยกูล 

การศึกษาความสัมพันธ+
ระหว*างปริมาณน้ําในเข่ือนภูมิ
พลกับป!จจัยท่ีส*งผลกระทบต*อ
ปริมาณการกักเก็บ 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
ตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554 ISSN 1960-5337 

0.25 

    

62. อ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย การออกแบบและสร$าง
เง่ือนไขควบคุม PID สําหรับ
ควบคุมกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมแบบ SCADA 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
ตุลาคม 2553-มีนาคม 

0.25 
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2554 ISSN 1960-5337 

63. อ.ศุภวุฒิ ผากา การออกแบบและพัฒนา
เครื่องดูดน้ําลายแบบอัตโนมัติ 

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
ตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554 ISSN 1960-5337 

0.25 

    

64. อ.ธิติมา คุณยศยิ่ง พฤติกรรมการเรียนรู$ของ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส+ ชั้นป�ท่ี 3 จากการ
ทําสมาธิก*อนเรียนรายวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยเทคโนโลยีเซรา
มิกส+  

2554 วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
ตุลาคม 2553-มีนาคม 
2554 ISSN 1960-5337 

0.25 

    

65. อ.ญาดา  เข่ือนใจ ระบบสารสนเทศการให$ข$อมูล
ร$าน อาหารและสถานท่ี
ท*องเท่ียวบนโทรศัพท+ 
เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง 
 

2554 รายงานสืบเนื่องจาก
โครงการการสัมมนา
วิชาการครั้งท่ี 4”
รูปแบบพลังงานทดแทน
สู*ชุมชนแห*งประเทศไทย” 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง 

0.25 

    

66. อ.สลิล  โทไวยะ ระบบสารสนเทศสินค$า
ผลิตภัณฑ+ชุมชน (OTOP) บน
โทรศัพท+เคลื่อนท่ีเขตอําเภอ
เมืองลําปาง       
 

2554 รายงานสืบเนื่องจาก
โครงการการสัมมนา
วิชาการครั้งท่ี 4”
รูปแบบพลังงานทดแทน
สู*ชุมชนแห*งประเทศ
ไทย” ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลําปาง 

0.25 

    

67. อ.ณิชา นภาพร     
   จงกะสิกิจ 

การพัฒนาสื่อการสอนเรื่อง 
การคํานวณ PERT และ CPM 
 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน2554  
ISSN1960-5337 

0.25 
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68.อ.ญาดา เข่ือนใจ การพัฒนาสื่อการสอนสําหรับ
การเรียนการสอนรายวิชา 
5672501 การวิเคราะห+ และ
ออกแบบเชิงวัตถุ 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน2554  
ISSN1960-5337 

0.25 

    

69.อ.ศักด์ิชัย   ศรีมา
กรณ+ 

การพัฒนาโปรแกรมสําหรับ
เครื่องซีเอ็นซีขนาดเล็กด$วยไม
โครคอน โทรลเลอร+ 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน2554  
ISSN1960-5337 

0.25 

    

70.อ.อดุลย+ ทรายตัน การใช$กากดินขาวลําปางเป,น
ส*วนผสมในการผลิตผลิตภัณฑ+
เครื่องป!�นดินเผา  ชุมชนบ$าน
ม*อนเขาแก$ว จังหวัดลําปาง 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน2554 
ISSN1960-5337 

0.25 

    

71.รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ เทคโนโลยีการลดกําลังงาน
สูญเปล*าในวงจรกรองการ
รบกวนทางสายเมน 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน2554 
ISSN1960-5337 

0.25 

    

72. ผศ.ไพจิตร  
สุขสมบูรณ+ 

การเปรียบเทียบความ
แตกต*างของการจัดการระบบ
ฐานข$อมูลในการประมวลผล
ของซอฟต+แวร+ไคลเอ็นต+เซิฟ
เวอร+ 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554  
- มีนาคม 2555 
ISSN1960-5337 
 
 
 

0.25 
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73. อ. สลิล โทไวยะ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร+
ช*วยสอนการสร$างรูปทรงเลขา
คณิตสําหรับรายวิชา
คอมพิวเตอร+กราฟ|กพ้ืนฐาน 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554  
- มีนาคม 2555 
ISSN1960-5337 

0.25 

    

74. อ.ธิติมา คุณยศยิ่ง เนื้อดินสําหรับเตรียมอุปกรณ+
กรองน้ําเซรามิกเพ่ือกรองน้ํา
บริโภคโดยใช$กากดินรวมเป,น
ส*วนผสมเพ่ือรูพรุนในพ้ืนดิน 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554  
- มีนาคม 2555 
ISSN1960-5337 

0.25 

    

75.รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ เทคโนโลยีการส*งกําลังไฟฟwา
กระแสตรงแรงดันสูงเพ่ือ
ระบบพลังงานท่ียั่งยืน 

2554 วารสารวิชาการ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 4 
ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554  
- มีนาคม 2555 
ISSN1960-5337 

0.25 

    

76. อ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ส*วนผสมเนื้อดินในการเตรียม
ไส$กรองเซรามิกสําหรับกรอง
น้ําอุปโภค 

2554 วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ป�ท่ี 7  
ฉบับท่ี 13 มกราคม – 
มิถุนายน 2554 
ISSN 1686-9974 

0.25 

    

77. ผศ.นพนันท+ 
    สุขสมบูรณ+ 

Knowledge Management 
Research Develop the 
Decision Support System 
for Rajabhat University 
Administrator Using 
Model-Based Reasoning 

2554 Comission on Higher 
Education Congress 
IV - University Staff 
Development 
Concortium และ 
รายงานโครงการจัดสรร
ทุนเครือข*ายเชิงกลยุทธ
ฯ ประจําป� 2554 ของ
สํานักงานคณะกรรมการ 

0.25 
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การอุดมศึกษา 

78. อ.ดอนสัน ปงผาบ เครื่องวัดระดับซีเมนต+ในไซโล 2554 รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏครั้งท่ี 2การวิจัย
พัฒนาท$องถ่ินเพ่ือ
แผ*นดินไทย ISBN 978-
374-9802-15-1 

0.25 

    

79. อ.ชยานนท+  
    ทิพย+วังเมฆ 

การประยุกต+ใช$โปรแกรม 
SketchUp 7.0 ในการพัฒนา 
การเรียนรู$ส*วนประกอบ 

2554 วารสารบทความทาง
วิชาการ (ฉบับพิเศษ) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
44 ป� คณะศึกษาศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.25 

    

80. อ.ธชนม+  
ก$าวสมบูรณ+ 

การประเมินประสิทธิภาพการ
ฝ�กงานของนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

2554 วารสารบทความทาง
วิชาการ (ฉบับพิเศษ) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
44 ป� คณะศึกษาศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.25 

    

81. อ.อาทิตย+  
วังนัยกูล 

การสังเคราะห+งานค$นคว$า
พิเศษเทคโนโลยีก*อสร$าง
เก่ียวกับการแก$ไขป!ญหาทาง 
การเรียน 

2554 วารสารบทความทาง
วิชาการ (ฉบับพิเศษ) 
เนื่องในโอกาสครบรอบ 
44 ป� คณะศึกษาศาสตร+ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.25 

    

82. อ.อาทิตย+   
วังนัยกูล 

การบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
ผลกระทบการขาดแคลนน้ํา
เพ่ือการอุปโภคบริโภค ตําบล
บ$านดง อําเภอแม*เมาะ 
จังหวัดลําปาง 

2554 การนําเสนอผลงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี
กา รประชุ ม วิ ช ากา ร
ระดับชาติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ครั้งท่ี 2 

0.25 

    

ค�าน้ําหนัก   17.75 0.5 1.5 9 

รวมค�าน้ําหนัก   28.75 
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มีงานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการตีพิมพ+เผยแพร* ในป�ปฏิทิน พ.ศ. 2554 จํานวน  4  เรื่อง ดังนี้ 

ช่ือเจ�าของผลงาน
สร�างสรรค� 

ช่ือผลงานสร�างสรรค� 
ป(ท่ีตี

เผยแพร� 
สถานท่ี จังหวัด หรือ
ประเทศท่ีเผยแพร�  

ค�าน้ําหนัก 

0.125 0.25 0.50 0.75 1.00 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�       

1.ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
 

งานโต�ะและเก$าอ้ีชุดช$างไทย กรกฎาคม 
2554-
ป!จจุบัน 

อุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 0.125     

2.ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา 
 

งานสร$างสรรค+ “ออกแบบ
โปสเตอร+รณรงค+การไม*สูบบุหรี”่ 

12 – 16 
กรกฎาคม 
2554 

การนําเสนอในงานศูนย+ 
วิจัยและจัดการความรู$เพ่ือ
ก า ร ค ว บ คุ ม ย า สู บ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
(Tobacco Control Research   
Management Center) ณ 
ประเทศสิงคโปร+ 

   0.75  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม        

3. อ.วินัย ต�ะแสง 
 

ชุดลายเส$นตามจินตนาการ 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏั            
พระนคร กรุงเทพฯ 

ประเทศไทย 

 0.25 
   

4. อ.อดุลย+ ทรายตัน ชุดโต�ะอาหาร 2554 มหาวิทยาลยัราชภฏั                
พระนคร กรุงเทพฯ  

ประเทศไทย 

 0.25 
   

ค�าน้ําหนัก   0.125 0.5 - 0.75 - 

รวมค�าน้ําหนัก   1.375 

 
    สรุปคะแนนท่ีได�ในแต�ละคณะ 

คณะ 
จํานวน
อาจารย� 

จํานวน
งานวิจัย/งาน
สร�างสรรค� 

ผลรวมถ�วง
น้ําหนัก 

ร�อยละการ
ตีพิมพ�
เผยแพร� 

คะแนน
เฉล่ีย 

คณะครุศาสตร+ 57.5 6 1.50 2.61 1.31 

คณะมนุษยศาสตร+และสังคมศาสตร+  74.5 5 1.63 2.19 1.10 

คณะวิทยาการจัดการ 66 34 9.75 14.77 5.00 

คณะวิทยาศาสตร+ 52.5 11 9.50 18.10 4.53 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14 6 1.50 10.71 2.68 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 41.5 25 6.25 15.06 3.77 

สรุปคะแนนเฉล่ีย 306 87 30.13 63.44 3.07 



 247 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

สรุปคะแนนเฉล่ียระดับมหาวิทยาลัย   

 การคิดคะแนนระดับสถาบันให$นําคะแนนท่ีคิดได$ในแต*ละคณะมาหาค*าเฉลี่ย 
 
  
 

 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปDาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปDาหมาย คะแนน 
ร$อยละ 50 ร$อยละ 63.44 � 3.07 

 
รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร� 
4.4-1-1 วารสารวิจัยเพ่ือพัฒนาท$องถ่ิน 
4.4-1-2 Proceeding 11th  Annual SEAAIR Conference 
4.4-1-3 รวมบทความวิจัยการประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเครือข*าย   

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งท่ี 8  
4.4-1-4 ACLL International Conference Proceeding 
4.4-1-5 หนังสือตอบรับการเข$าร*วมการนําเสนอผลงานวิจัยของ ดร.พิมพร ไชยตา 
   
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
4.4-1-6 เอกสารรวมบทคัดย*อการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ“แม*โจ$-แพร* วิจัย 

ครั้งท่ี 2” และประกาศนียบัตรการเสนอผลงานวิจัย “แม*โจ$-แพร*”ครั้งท่ี 2 
4.4-1-7 เอกสารเผยแพร*งานวิจัย2nd International Conference on Foreign Language 

Learning and Teaching, Conference proceedings, Language Institute of 
Thammasat University, March 2011 

4.4-1-8 วารสารศิลปศาสตร+, ม.สงขลานครินทร+, วิทยาเขตหาดใหญ*, ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 กค-ธค 54 
4.4-1-9 ใบประกาศการนําแสดงงานโต�ะและเก$าอ้ีชุดช$างไทย ผศ.ศิริกร อ่ินคํา 
4.4-1-10 ใบตอบรับการส*งงานสร$างสรรค+ออกแบบโปสเตอร+ การนําเสนอในงานศูนย+วิจัยและจัดการ 

ความรู$เพ่ือการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล (Tobacco Control Research   
Management  Center )  ณ  ประเทศสิงคโปร+ 12 – 16 กรกฎาคม 2554 

 
คณะวิทยาการจัดการ 
4.4-1-11 สําเนาบทความวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีได$รับการตีพิมพ+เผยแพร* คณะวิทยาการจัดการ 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
4.4-1-12 สําเนาบทความวิจัยตีพิมพ+อาจารย+คณะวิทยาศาสตร+ 
 
 

ค*าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกคณะ  18.39 
          =   ค*าเฉลี่ย   3.07 

6 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.4-1-13 Proceeding of “The processing of ready to drink concentrated orange juice by 

Freeze concentration technique” in 1StInternational Conference on Agriculture 
Science and Technology, 2011 

4.4-1-14 Proceeding of “Quality control of dried-herb chili paste produced by small- 
Medium enterprise” in 1StInternational Conference on Agriculture Science and             
Technology, 2011 

4.4-1-15 Proceeding of “Development of irion – fortified pumpkin crispy rice with pig’s 
Liver”in 1StInternational Conference on Agriculture Science and Technology, 
2011 

4.4-1-16 Proceeding of “Quality Development and selection of suitable packaging for  
ThaiMutberry topping” in 1StInternational Conference on Agriculture Science 
and Technology, 2011 

4.4-1-17 งานประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ แม*โจ$ – แพร* วิจัยครั้งท่ี 2 
4.4-1-18 รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของสารละลายเคมีต*ออายุการป!กแจกันของดอกว*าสี่ทิศพันธุ+พ้ืนเมือง 

สีแดง (Effects of Chemical Solutions on Cut Amaryllis’s cv. Red Flower Native   
 Vase Life) ฉบับตีพิมพ+ในรายงานการประชุมวิชาการ (Proceeding) The First 
International Conference on Agricultural Science and Technology 

 
คณะเทคโนโลยีการอุตสาหกรรม 
4.4-1-19 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�ท่ี 3 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 
4.4-1-20 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี1 เมษายน 2554 – กันยายน 2554 
4.4-1-21 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 
4.4-1-22 การประชุมวิชาการงานประชุมวิชาการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 4 :  

เครือข*ายเชิงกลยุทธ+เพ่ือการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ร*วมกับโครงการส*งเสริมการวิจัยใน 
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห*งชาติ ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 14-16 กันยายน 2554 ณ 
โรงแรมเดอะซายส+ พัทยา จังหวัดชลบุรี  

4.4-1-23 วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ป�ท่ี 7  ฉบับท่ี 13 มกราคม – มิถุนายน 2554 
4.4-1-24 วารสารบทความทางวิชาการ (ฉบับพิเศษ) เนื่องในโอกาสครบรอบ 44 ป�  คณะศึกษาศาสตร+   

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4.4-1-25 หนังสือ CThai eramic Awards 2011 
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ตัวบ�งช้ี 4.5    : งานวิจัยหรืองานสร�างสรรค�ท่ีนําไปใช�ประโยชน� (สมศ.6) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป(  : ป�ปฏิทิน 

 
วิธีการคํานวณ  

 ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีนําไปใช$ประโยชน+ 
x 100 

 จํานวนอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 
เกณฑ�การให�คะแนน       

ใช$บัญญัติไตรยางศ+เทียบ โดยกําหนดร$อยละ 20 เท*ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ*มสาขาวิชา 
 

 ร$อยละของจํานวนงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีนําไปใช$ประโยชน+ 
x 5 

 20 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ)  289 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ)  - 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีลาศึกษาต*อ 17 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต*อ  - 

จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใช$ประโยชน+ 56 

จํานวนรวมของผลงานสร$างสรรค+ท่ีนําไปใช$ประโยชน+ - 

 
ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ จํานวน 306 

คน งานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีนําไปใช$ประโยชน+ ในป�ปฏิทิน พ.ศ.2554 จํานวน 56 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 
 

- การใช�ประโยชน�ในเชิงสาธารณะ 

ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

คณะครุศาสตร�    

1. อ.ดารุณี  
นิพัทธ+ศานต+ 

โครงการวิจัย “กระบวนการถ*ายทอดภูมิ
ป!ญญาท$องถ่ินด$านดนตรีพ้ืนบ$าน วง สะล$อ 
ซอ ซึง” ภายใต$โครงการส*งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ประจําป� 2554” 

2554 2554 โรงเรียนบ$านแม*ตา 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

2. อ.ชุติมา  คําบุญชู “บทความเรื่อง “จากยุววิจัยประวัติศาสตร+
ท$องถ่ินจังหวัดลําปาง สู*ก$าวแรกของหน่ึง
มหาวิทยาลยัหน่ึงจังหวัด หละอ*อนลําปาง
บ$านเฮา” ในหนังสือเล*มเล็กเพ่ือการ
เผยแพร*ของศูนย+ศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนล$านนา (ศศล.) โครงการยุววิจัย
ประวัติศาสตร+ท$องถ่ินจังหวัดลําปางและ
โครงการยุววิจยัพลังป!ญญาการอ*าน 

2553 2554 โรงเรียนโป{งหลวงวิทยา 
รัชมังคลาภเิษก 

3. ผศ.ศิรินารถ   
วัฒนกุล 

การศึกษาความต$องการของผู$ปกครองใน
เขตเทศบาลเขลางค+นครเก่ียวกับรปูแบบ
การจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย 

2554 2554 เทศบาลเมืองเขลางค+นคร 
 

4. อ.ดร.กนิษฐ+กานต+  
ป!นแก$ว 

การพัฒนารูปแบบการฝ�กอบรมโดยใช$
กระบวนการจัดการความรู$เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการผลติสื่อของครู  

2554 2554 กลุ*มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีประถมศึกษาลาํปาง 

เขต 3 

5. ผศ.ดร.จรีรตัน+  
สุวรรณ+ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู$ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยความร*วมมือของสถานศึกษา
ชุมชนท่ีประสบอุทกภัยและองค+กรท$องถ่ิน 
จังหวัดอุตรดติถ+ 

2553 2554 โรงเรียนบ$านห$วยใต$ 

6. ผศ.ดร.จรีรตัน+  
สุวรรณ+ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู$เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการทําวิจัยแบบบูรณาการของ
ครูเครือข*ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัด
อุตรดิตถ+  

2553 2554 โรงเรียนนํ้าปาดชนูปถัมภ+ 
โรงเรียนวัดวังยาง 

โรงเรียนอนุบาลท*าปลา 
(ชุมชนร*วมจิต) 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน$อม
เกล$าอุตรดิตถ+ 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�    

7. ผศ.ศิริกร  อิ่นคํา การศึกษาลวดลายผ$ากิโมโน 2553 2554 คณะหัตถกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร+ศูนย+ลําปาง 

8. อ.ชลาพันธ+  อุปกิจ 
 

การแก$ไขป!ญหาการเรียนแบบมีส*วนร*วมของ
นักศึกษาในการนําเสนองานออกแบบประยุกต+
ศิลป� 

2554 2554 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ+ 
มหาวิทยาลัยเนช่ัน 

9. ผศ.ศิริกร  อ่ินคํา การพัฒนาของท่ีระลึกกาดกองต$า 2554 2554 -คณะหัตถกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร+ศูนย+ลําปาง 

10. ผศ.สมชาย  
เยี่ยงพฤษาวัลย+ 

ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม*อนปู{ยกัษ+ 
อําเภอเมือง จังหวัดลาํปาง 

2554 2554 -คณะหัตถกรรม มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร+ศูนย+ลําปาง 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

11. ผศ.ดร.ปองปรารถน+ 
สุนทรเภสัช 

ความรู$และการใช$ความรู$ด$านกฎหมายและ
จริยธรรมสื่อสารมวลชนของนักหนังสือพิมพ+
ท$องถ่ิน จ.ลําปาง 

2554 2554 หนังสือพิมพ+ลานนาโพสต+ 
 

12. คณาจารย+สาขา
รัฐประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต*อการให$บริการขององค+การบริหารส*วน
ตําบลหัวเมืองอําเภอเมืองปาน  จังหวัดลาํปาง 

2554 2554 องค+การบริหารส*วนตําบลหัว
เมือง อําเภอเมือง  จังหวัด
ลําปาง 

13. คณาจารย+สาขา
รัฐประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต*อการให$บริการขององค+การบริหารส*วน
ตําบลหัวเสืออําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 2554 องค+การบริหารส*วนตําบลหัว
เสืออําเภอแม*ทะ จังหวัด
ลําปาง 

14. ผศ.พรสวรรค+  
มณีทอง 

กระบวนการถ*ายทอดภูมิป!ญญาท$องถ่ินด$าน
ดนตรีพ้ืนบ$าน วงสะล$อ ซอ ซึง 

2554 2554 โรงเรียนบ$านแม*ตา 
 

15. อ.บัณศิกาญจ  
   ตั้งภากรณ+และ  
อ.สิริรตัน+ วาวแวว 

การทดลองรูปแบบการสอนเสริมทักษะการ
พูดภาษาจีนแบบเข$มข$น 

2553 2554 โรงเรียนเทศบาลป{าตันนาครัว 
อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 
 

16. อ.สิริรัตน+ วาวแวว ป!จจัยท่ีมีผลต*อการเรยีนภาษาจีนกรณีศึกษา
ผู$ต$องขังหญิงในเรือนจํากลางลําปาง 

2553 2554 1) ศูนย+การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมืองลําปาง และ 
2) กองศึกษาเรือนจํากลาง
ลําปาง 

17. อ.เกวลิน  
   จันทะเดช 
 
 

การ ใช$ เหตุ การณ+ เ ชิง วิพากษ+ ในบริบท
ภาษาอังกฤษเพ่ือส*งเสริมความตระหนักรู$
ทางวัฒนธรรม แก* นักเรียนผู$ พิการทาง
สายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง 

2554 2554 โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด 
จ.ลําปาง 

18. อ.ดร. ชุติกานต+   
  รักธรรม 

“A Study of Thai Students' 
Motivation to Learn English” 

2554 2554 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
นครลําปาง 

19. ผ.ศ.จําลอง   
  คําบุญชู 

โครงการยุววิจยัสังคมเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในระดับตําบล 

2554 2554 โรงเรียนโป{งหลวงวิทยา 
รัชมังคลาภเิษก 

20. ผ.ศ.จําลอง   
  คําบุญชู 

โครงการความร*วมมือการตดิตามและพัฒนา
ระบบเฝwาระวังสภาวการณ+เด็กและเยาวชน
(Child Watch):ภาคเหนือ 

2554 2554 สํานักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย+จังหวัด
ลําปาง 

คณะวิทยาการจัดการ    

21. อ.สรัญญา  
บัลลังก+ 

การอนุรักษ+การประดิษฐ+โคมล$านนา
บ$านวังหม$อ ต.ต$นธงชัย อ.เมือง  
จ.ลําปาง  : กรณีศึกษา โคมหูกระต*าย 

2554 2554 โรงเรียนแม*ทะวิทยา 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

22. อ.ฐิฏิกานต+  
สุริยะสาร 

ต$นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ�ย
ชีวภาพจากมูลช$างและการผลิตก�าซ
ชีวภาพกรณีศึกษา ศูนย+อนุรักษ+ช$าง
ไทย อําเภอห$างฉัตร จังหวัดลําปาง 

2554 2554 ศูนย+อนุรักษ+ช$างไทย 

23. อ.นุสรา   
  แสงอร*าม 
อ.พรนภาบุญนํามา 
อ.วิจิตรา  แซ*ตั้ง 
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส*วนร*วม
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ+ชุมชนตําบลสัน
ดอนแก$ว อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 2554 กลุ*มผู$ผลิตปุ�ยอินทรีย+บ$าน
เด*นตําบลสันดอนแก$ว 
อําเภอแม*ทะ จังหวัด
ลําปาง 

24. อ.เนตรดาว   
  โทธรัตน+ 

การพัฒนาและประยุกต+ ใช$ ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการผลิตเหมืองหินปูน
ของแผนกเจาะระเบิดกองปฏิบัติการ
เหมืองแม*เมาะ อําเภอ      
แม*เมาะ จังหวัดลําปาง 

2554 2554 แผนกเจาะระเบิดหิน กอง
ปฏิบัติการเหมืองแม*เมาะ 
การไฟฟwาฝ{ายผลิตแห*ง
ประเทศไทย(กฟผ.) 

25. อ.จารุวรรณ     
  ลิมป�ไพบูลย+ 
อ.สุคนธ+ทิพย+  
 สุภาจันทร+ 
อ.ชไมพร สืบสุโท 
อ.พิฑูรย+  
กาญจนพันธ+ 

การใช$ระบบฐานข$อมูลเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนของหมู*บ$านทุ*งบ*อแปwน   
อ.ห$างฉัตรจ.ลําปาง 

2554 2554 เทศบาลตําบลปงยางคก 

26.อ.สุคนธ+ ทิพย+ 
สุภาจันทร+ 
อ.จารุวรรณ   
  ลิมป�ไพบูลย+ 
อ.ชไมพร  สืบสุโท 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการองค+ความรู$กรณีโรงพยาบาล 
แม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 
 

2554 2554 โรงพยาบาลแม*ทะ 

27.อ.กาญจนา   
รัตนธีรวิเชียร 

การเพ่ิมศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน
แบบมีส*วนร*วมเพ่ือตอบสนองความ
ต$องการของตลาดกลุ*มผลิตน้ําพริก 
อ.แม*เมาะ   จ.ลําปาง 
 
 

2554 2554 วิสาหกิจชุมชนเมาะหลวง
แปรรูปพริก 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

คณะวิทยาศาสตร�    

28. อ.ดร.พิมผกา  
โพธิลังกา 

การใช$น้ําเสียจากบ*อบําบัดน้ําเสียแบบ
ปรับเสถียรในการเกษตรกรรม 

2554 2554 องค+การจัดการน้ําเสีย   
 

29. อ.เยาวลักษณ+  
งามแสนโรจน+ 

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส+เพ่ือ
เผยแพร*ธรรมะในพุทธศาสนา 

2554 2554 
โรงเรียนสุนทรศึกษา   

30.อ.วีรศักดิ์ ฟองเงิน 
   อ.อนุกิจ เสาร+แก$ว 

ระบบสมองกลฝ!งตัวเพ่ือส*งข$อมูล
ระดับน้ําหน$าเข่ือนก่ิวลมแบบเวลาจริง
ผ*านเว็บ 

2554 2554 เข่ือนก่ิวลม จ.ลําปาง 
  
 

31. อ.ณรงค+  
คชภักดี 

การสร$างชุดตรวจวัดสําหรับหาปริมาณ
แก�สซัลเฟอร+ไดออกไซด+ ในตัวอย*าง
อากาศ 

2554 2554 โรงเรียนแม*เมาะวิทยา   

32. อ.ฐิติมา  
  โรจนไพฑูรย+ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ+งานถักโครเชท+ 
บ$านฮ*องกอก จังหวัดลําปาง 

2554 2554 กลุ*มหัตถกรรมชุมชนบ$าน
ฮ*องกอก จ.ลําปาง 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    

33. อ.ป|ยะรัตน+  
  ทองธานี 

การพัฒนาศักยภาพการเพาะ ปลกูพืชใน
ระบบอินทรีย+ภายใต$การมสี*วนร*วมของ
ชุมชน ตําบลป{าตัน อําเภอแม*ทะ 
จังหวัดลําปาง 

2553 2554 สํานักงานเกษตรอําเภอแม*ทะ 
  

34.อ.วุฒิรัตน+   
 พัฒนิบูลย+ 

ผลของการบรรจุหีบห*อและสภาวะการเก็บ
รักษาต*อคุณภาพเมล็ดพันธุ+ผักหวานป{า 

2554 2554 สํานักงานเกษตรอําเภอแม*ทะ 
   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

35. อ.ญาดา  
   เข่ือนใจ 

ระบบสารสนเทศการให$ข$อมูล
ร$านอาหารและสถานท่ีท*องเท่ียวบน
โทรศัพท+ เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง  

2554 2554 งานส*งเสริมการท*องเท่ียว 
เทศบาลนครลําปาง   

36. อ.สลิล โทไวยะ ระบบสารสนเทศสินค$าผลิตภัณฑ+
ชุมชน (OTOP) บนโทรศัพท+ เคลื่อนท่ี
เขตอําเภอเมืองลําปาง 

2554 2554 งานส*งเสริมการท*องเท่ียว 
เทศบาลนครลําปาง   

37. อ.ศุภวุฒิ ผากา การออกแบบและสร$างเครื่องต$นแบบ
เครื่องดูดน้ําลายอัตโนมัติสําหรับ
โรงพยาบาลชุมชน 

2554 2554 ฝ{ายทันตแพทย+  
โรงพยาบาลเสริมงาม 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

38. อ.ดร.รวิภา   
ยงประยูร 

การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช$ของ
กลุ*มอาชีพเพาะเห็ด  ต.ปงยางคก อ. 
ห$างฉัตร จ.ลําปาง ด$วยเทคโนโลยีไพ
โรไลซิส 

2553 2554 เทศบาลตําบลปงยางคก 
  

39. อ.ธนวรกฤต 
โอฬารธนพร 

ระบบรายงาน-ตรวจสอบการเข$าเรียน
ของนักศึกษาโดยบัตรนักศึกษา 

2553 2554 โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี  

40. อ.ยุทธนา  
ไวประเสริฐ 

ชุดการเชื่อมต*อระหว*างคอมพิวเตอร+
และไมโครคอน โทรลเลอร+ 

2553 2554 โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี  

41. อ.ดอนสัน  
 ปงผาบ 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน+วิชา 
การประยุกต+ใช$งานไมโคร 
โปรเซสเซอร+ 

2553 2554 โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
  

42. อ.สันติ  
  วงศ+ใหญ* 

การสร$างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต 
เรื่องการต*อวงจรไฟฟwา
เครื่องปรับอากาศ 

2553 2554 โรงเรียนพาณิชยการและ
เทคโนโลยี 
  

43. อ.ศรายุทธ   
  มาลัย 

การวางแผนการตัดเหล็กแผ*นด$วย
โปรแกรมเชิงเส$น 

2554 2554 บริษัทศิลป�โยธา จํากัด 
  

 
- การใช�ประโยชน�ในเชิงนโยบาย 

ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�    

44. คณาจารย+สาขา
รัฐประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต*อการให$บริการขององค+การบริหารส*วน
ตําบลบ$านขอ อําเภอเมืองปาน  จังหวัด
ลําปาง 

2554 2554 องค+การบริหารส*วนตําบลบ$าน
ขอ อําเภอเมืองปาน  จังหวัด
ลําปาง  
  

45. คณาจารย+สาขา
รัฐประศาสนศาสตร+ 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี
ต*อการให$บริการของเทศบาลตําบลป{าตันนา
ครัว อําเภอแม*ทะ  จังหวัดลําปาง 

2554 2554 เทศบาลตาํบลป{าตันนาครัว 
อําเภอแม*ทะ  จังหวัดลําปาง  
  

46. อ.ดร.ดวงใจ ป�เย* ทัศนคติของประชาประชาชนท่ีมีต*อการ
ไฟฟwาฝ{ายผลติแห*งประเทศไทย (กฟผ.)  
แม*เมาะ 

2554 2554 องค+การบริหารส*วนตําบลบ$านดง  
อ.แม*เมาะ จ.ลําปาง   
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

47. อ.ดร.สุรยิจรสั  
เตชมีสกุล 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการสร$าง
โครงข*ายคุ$มครองทางสังคม 

2552 2554 องค+การบริหารส*วนตําบลร*อง
เคาะ อําเภอร*องเคาะ จังหวัด
ลําปาง  

คณะวิทยาการจัดการ    

48.  รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
  วิงวอน 
อ.อุษา โบสถ+ทอง 
 

การมีส*วนร*วมของผู$มีส*วนเก่ียวข$องกล
ยุทธ+องค+กรและกลไกประกันคุณภาพ 
ท่ีมีผลต*อการยกระดับสมรรถนะของคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

2554 2554-
2555 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 
- การใช�ประโยชน�ในเชิงพาณิชย� 

ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

คณะวิทยาการจัดการ    

49. อ.ขจรศักด์ิ  
  วงศ+วิราช 
อ.อัจฉราภรณ+    
  มลิวงค+ 
อ.ป|ยะ วัตถพาณิชย+ 

การศึกษาศักยภาพและความพร$อมใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ+ขอผู$ประกอบการ
ผลิตภัณฑ+ชุมชน กรณีศึกษา : กลุ*ม
ฮ*วมใจ� ต.แม*ทะ อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 

2554 2554 กลุ*มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรูปสมุนไพร 
(กลุ*มฮ*วมใจ�) 
 

50. อ.ขจรศักด์ิ  
 วงศ+วิราช 
อ.อัจฉราภรณ+  
  มลิวงค+ 

การสร$างการเรียนรู$ด$านการสื่อสาร
เพ่ือเป,นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาศักยภาพกลุ*มฮ*วมใจ� ตําบล
แม*ทะ อ.แม*ทะ จ.ลําปาง 

2554 2554 กลุ*มวิสาหกิจชุมชน  
แปรรูปสมุนไพร 
(กลุ*มฮ*วมใจ�) 
 

51. รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
  วิงวอน 

ภาวการณ+ประกอบการความสามารถของ
องค+กร การตัดสินใจเขิงกลยุทธ+และ
นวัตกรรมท่ี มีผลกระทบต*อความ
ได$เปรียบในการแข*งขันของวิสาหกิจ 
SMEs 
 
 
 

2554 2554 หจก.แอ�ดมินคอนสตรัสชั่น  
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ี

ดําเนินการ
เสร็จ 

ป(ท่ี
นําไปใช�
ประโยชน� 

หน�วยงานท่ีนําไปใช�
ประโยชน� 

52. รศ.ดร.บุญฑวรรณ  
  วิงวอน 

ความสัมพันธ+ระหว*างผู$ประกอบการการมี
ส* วนร* วมของผู$ มี ส* วนเก่ี ยวข$ องและ
ความสามารถทางตลาดต*อการใช$กลยุทธ+
ห*วงโซ*อุปทานในการสร$างความได$เปรียบ
ในการแข*งขันอย*างยั่งยืนของธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

2554 2554 หจก.นิคมพัฒนาเทคนิค  

53. ผศ.กาญจนา  
   คุมา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ+ของกลุ*มวิสาหกิจ
ชุมชนเพาะและแปรรูปเห็ดบ$านสวน
แม*วะ อําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 

2554 2554 เทศบาลตําบลสิริราช 
  

54. อ.ดร.อนุรักษ+    
  อาทิตย+กวิน 

การ ศึกษารูปแบบและระบบการ
จัดการสินค$าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ+
ระดับ 4 ถึง  5  ดาว  ท่ีได$รับการ
ยอมรับว*าอยู*ในเกณฑ+Premium : 
กร ณี ศึ กษาสิ นค$ าหนึ่ ง ตํ าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ+ทีผ*านการคัดเลือกระดับ
OTOP Premium จากเขตภาคเหนือ 

2554 2554 โรงงานเล*าฮ่ัวก่ี  โรงงาน
ประเภท ข. 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร    

55. อ.ดร.ศรัญญา 
  วัฒนานนท+ 

แคบหมูปรุงรสน้ําพริกหนุ*ม 2554 2554 กลุ*มวิสาหกิจชุมชนบ$าน
หม$อ ตําบลปงยางคก 
อําเภอห$างฉัตร จังหวัด 
ลําปาง(4.5-3) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

56. อ.อดุลย+  
  ทรายตัน 

การศึกษาค*าสัมประสิทธิ์การขยายตัว
ทางความร$อนของดินขาวลําปางท่ีมี
ส*วนผสมของวัสดุกลุ*มหลอมต*างกัน
สําหรับใช$ในงานเคลือบ 

2553 2554 ร$านอิญอร เซรามิค โดย
บริษัท อาร+.เอ็ม.แอล.
เซรามิคส+(2007) จํากัด 
(รามาเซรามิค)    

 
ดังนั้นงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ท่ีนําไปใช$ประโยชน+ 
  

 56 
X 100  = ร$อยละ 18.30 306 
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การคิดคะแนน 
ใช$บัญญัติไตรยางศ+เทียบกําหนดร$อยละ 20 เท*ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปDาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปDาหมาย คะแนน 
ร$อยละ  20 ร$อยละ  18.30 � 4.58  คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร� 
4.5-1-1 รายงานวิจัย “กระบวนการถ*ายทอดภูมิป!ญญาท$องถ่ินด$านดนตรีพ้ืนบ$าน วง สะล$อ ซอ ซึง”   

ภายใต$โครงการส*งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ประจําป� 2554” 
4.5-1-2 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนบ$านแม*ตา 
4.5-1-3 บทความเรื่อง “จากยุววิจัยประวัติศาสตร+ท$องถ่ินจังหวัดลําปาง สู*ก$าวแรกของหนึ่งมหาวิทยาลัย

หนึ่งจังหวัด หละอ*อนลําปางบ$านเฮา” ในหนังสือเล*มเล็กเพ่ือการเผยแพร*ของศูนย+ศึกษาเพ่ือ 
การพัฒนาเด็กและเยาวชนล$านนา (ศศล.) โครงการยุววิจัยประวัติศาสตร+ท$องถ่ินจังหวัดลําปาง 
และโครงการยุววิจัยพลังป!ญญาการอ*าน 

4.5-1-4 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนโป{งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก 
4.5-1-5 รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต$องการของผู$ปกครองในเขตเทศบาลเขลางค+นครเก่ียวกับ

รูปแบบการจัดกิจกรรมในระดับปฐมวัย 
4.5-1-6 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากเทศบาลเมืองเขลางค+นคร 
4.5-1-7 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝ�กอบรมโดยใช$กระบวนการจัดการความรู$เพ่ือพัฒนา 

ความสามารถในการผลิตสื่อของครู 
4.5-1-8 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากกลุ*มนิเทศติดตามและประเมินผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

ประถมศึกษาลําปาง เขต 3 
4.5-1-9 รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู$ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยความร*วมมือของ             

สถานศึกษาชุมชนท่ีประสบอุทกภัยและองค+กรท$องถ่ิน จังหวัดอุตรดิตถ+ 
4.5-1-10 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนบ$านห$วยใต$ 
4.5-1-11 รายงานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเรียนรู$เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยแบบบูรณาการ

ของครูเครือข*ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ+ 
4.5-1-12 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนน้ําปาดชนูปถัมภ+ 
4.5-1-13 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนวัดวังยาง 
4.5-1-14 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลท*าปลา (ชุมชนร*วมจิต) 
4.5-1-15 หนังสือตอบขอบคุณจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน$อมเกล$าอุตรดิตถ+ 
 

18.30 
 X  5  =  4.58  คะแนน 20 
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คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
4.5-1-16 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่องการศึกษาลวดลายผ$ากิโมโนไปใช$ประโยชน+ จากสาขา

ศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+ศูนย+
ลําปาง   

4.5-1-17 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่อง การแก$ไขป!ญหาการเรียนแบบมีส*วนร*วมของนักศึกษใน
การนําเสนองานออกแบบประยุกต+ศิลป�ไปใช$ประโยชน+จากคณะสังคมศาสตร+และมนุษยศาสตร+
มหาวิทยาลัยเนชั่น  

4.5-1-18 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาของท่ีระลึกกาดกองต$า ไปใช$ประโยชน+จาก
สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร+ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร+
ศูนย+ลําปาง   

4.5-1-19 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยเรื่อง ศึกษารูปแบบจิตรกรรมวัดม*อนปู{ยักษ+ อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง ไปใช$ประโยชน+ จากคณะวิจิตรศิลป� มหาวิทยาลัยเชียงใหม* 

4.5-1-20 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+ จากหนังสือพิมพ+ลานนาโพสต+   
4.5-1-21 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใช$ประโยชน+ จากองค+การบริหารส*วนตําบลหัวเมือง 

อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
4.5-1-22 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใช$ประโยชน+ เทศบาลตําบลหัวเสือ อําเภอแม*ทะ จังหวัด

ลําปาง 
4.5-1-23 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใช$ประโยชน+ องค+การบริหารส*วนตําบลพิชัย อําเภอเมือง 

จังหวัดลําปาง 
4.5-1-24 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใช$ประโยชน+ เทศบาลตําบลป{าตันนาครัว อําเภอแม*ทะ 

จังหวัดลําปาง 
4.5-1-25 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากศูนย+การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

อําเภอเมืองลําปาง ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ+ 2554 และหนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+  
จากกองศึกษาเรือนจํากลางลําปาง ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ+ 2554 

4.5-1-26 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ลําปาง 
4.5-1-27 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง 
4.5-1-28 หนังสือขอบคุณและแจ$งผลการนํางานวิจัยไปใช$ประโยชน+จากโรงเรียนโป{งหลวงวิทยา 

รัชมังคลาภิเษก  
4.5-1-29 หนังสือขอบคุณและแจ$งผลการนํางานวิจัยไปใช$ประโยชน+จากสํานักงานพัฒนาสังคม และ

ความม่ันคงของมนุษย+จังหวัดลําปาง  
4.5-1-30 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากองค+การบริหารส*วนตําบลบ$านขอ อําเภอเมืองปาน  

จังหวัดลําปาง 
4.5-1-31 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากเทศบาลตําบลป{าตันนาครัว อําเภอแม*ทะ จังหวัด

ลําปาง  
4.5-1-32 หนังสือตอบรับการใช$ประโยชน+จากองค+การบริหารส*วนตําบลบ$านดง 
4.5-1-33 หนังสือตอบรับการใช$ประโยชน+จากองค+การบริหารส*วนตําบลร*องเคาะ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
4.5-1-34 รายงานวิจัยท่ีนําไปใช$ประโยชน+ จํานวน 14 เรื่อง 
4.5-1-35 หนังสือตอบรับการนําผลงานวิจัยไปใช$ประโยชน+ 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
4.5-1-36 รายงานวิจัย เรื่อง การใช$น้ําเสียจากบ*อบําบัดน้ําเสียแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม 
4.5-1-37 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากองค+การจัดการน้ําเสีย 
4.5-1-38 รายงานวิจัย เรื่องระบบสมองกลฝ!งตัวรายงานข$อมูลหน$าเข่ือนก่ิวลมผ*านอินเทอร+เน็ต 
4.5-1-39 เอกสารการรับรองการใช$ประโยชน+งานวิจัย โครงการส*งน้ําและบํารุงรักษาก่ิวลม-ก่ิวคอหมา 
4.5-1-40 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส+เพ่ือเผยแพร*ธรรมะในพุทธศาสนา 
4.5-1-41 แบบรับรองการใช$ประโยชน+จากผลงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.5-1-42 รายงานวิจัย เรื่อง ระบบสมองกลฝ!งตัวเพ่ือส*งข$อมูลระดับน้ําหน$าเข่ือนก่ิวลมแบบเวลาจริงผ*าน

เว็บ 
4.5-1-43 แบบรับรองการใช$ประโยชน+จากผลงานวิจัยหรืองานสร$างสรรค+ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
4.5-1-44 รายงานวิจัย เรื่อง การสร$างชุดตรวจวัดสําหรับหาปริมาณแก�สซัลเฟอร+ไดออกไซด+ในตัวอย*าง

อากาศ 
4.5-1-45 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากโรงเรียนแม*เมาะวิทยา 
4.5-1-46 รายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ+งานถักโครเชท+ บ$านฮ*องกอก จังหวัดลําปาง 
4.5-1-47 หนังสือตอบรับการนําไปใช$ประโยชน+จากองค+การบริหารส*วนตําบลบ*อแฮ$ว จ.ลําปาง 
   
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
4.5-1-48 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+จากกลุ*มวิสาหกิจชุมชนบ$านหม$อ อําเภอห$างฉัตร จังหวัด

ลําปาง 
4.5-1-49 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+จากสํานักงานเกษตรอําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
4.5-1-50 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+จากสํานักงานเกษตรอําเภอแม*ทะ จังหวัดลําปาง 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.5-1-51 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+งานส*งเสริมการท*องเท่ียว เทศบาลนครลําปาง 
4.5-1-52 วิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการให$ข$อมูลร$านอาหารและสถานท่ีท*องเท่ียวบนโทรศัพท+เคลื่อนท่ี

จังหวัดลําปาง ของอาจารย+ญาดา เข่ือนใจ 
4.5-1-53 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+งานส*งเสริมการท*องเท่ียว เทศบาลนครลําปาง 
4.5-1-54 วิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศสินค$าผลิตภัณฑ+ชุมชน (OTOP) บนโทรศัพท+เคลื่อนท่ี 

เขตอําเภอเมืองลําปาง  ของอาจารย+สลิล  โทไวยะ 
4.5-1-55 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+ฝ{ายทันตแพทย+  โรงพยาบาลเสริมงาม 
4.5-1-56 วิจัยเรื่องการออกแบบและสร$างเครื่องต$นแบบเครื่องดูดน้ําลายอัตโนมัติสําหรับโรงพยาบาล

ชุมชนของอาจารย+ศุภวุฒิ  ผากา 
4.5-1-57 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+เทศบาลตําบลปงยางคก 
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4.5-1-58 วิจัยเรื่องการบริการจัดการเศษวัสดุเหลือใช$ของกลุ*มอาชีพการเพาะเห็ด ต.ปงยางคก อ.ห$างฉัตร 
จ.ลําปาง ด$วยเทคโนโลยีไพโรไลซีส ของ ดร. รวิภา ยงประยูร 

4.5-1-59 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี 
4.5-1-60 วิจัยเรื่องระบบรายงาน-ตรวจสอบ การเข$าเรียนของนักศึกษาโดย RFID ของอาจารย+ธนวรกฤต 

โอฬารธนพร 
4.5-1-61 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี 
4.5-1-62 วิจัยเรื่องชุดสาธิตเชื่อมต*อระหว*างคอมพิวเตอร+และไมโครคอนโทรลเลอร+ ของอาจารย+ยุทธนา  

ไวประเสริฐ 
4.5-1-63 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี 
4.5-1-64 วิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียออนไลน+วิชา 5584704 การประยุกต+ใช$งานไมโครโปรเซสเซอร+ 

ของอาจารย+ดอนสัน ปงผาบ 
4.5-1-65 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+โรงเรียนพาณิชยการและเทคโนโลยี 
4.5-1-66 วิจัยเรื่องการสร$างและหาประสิทธิภาพชุดสาธิต เรื่อง การต*อวงจรไฟฟwาเครื่องปรับอากาศของ

อาจารย+สันติ วงศ+ใหญ* 
4.5-1-67 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+บริษัทศิลป�โยธา จํากัด 
4.5-1-68 วิจัยเรื่องการวางแผนการตัดเหล็กแผ*นด$วยโปรแกรมเชิงเส$น ของ อาจารย+ศรายุทธ มาลัย 
4.5-1-69 หนังสือรับรองการนําไปใช$ประโยชน+ร$านอิญอร เซรามิค โดยบริษัท อาร+.เอ็ม.แอล.เซรามิคส+  

(2007) จํากัด (รามาเซรามิค) 
4.5-1-70 วิจัยเรื่อง การศึกษาค*าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร$อนของดินขาวลําปาง ท่ีมีส*วนผสม

ของวัสดุกลุ*มหลอมต*างกันสําหรับใช$ในงานเคลือบ  ของอาจารย+อดุลย+  ทรายตัน 
   
ตัวบ�งช้ีท่ี  4.6   : ผลงานวิชาการท่ีได�รับการรับรองคุณภาพ (สมศ.7) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป(   : ป�ปฏิทิน 
เกณฑ�การประเมิน   : 
 
 กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี้ 
ค�าน้ําหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

0.25 บทความวิชาการท่ีได$รับการตีพิมพ+ในวารสารระดับชาติ  
0.50 บทความวิชาการท่ีได$รับการตีพิมพ+ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ*านตามเกณฑ+โดยผู$ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือท่ีใช$ในการขอผลงานทางวิชาการและผ*านการพิจารณาตามเกณฑ+การขอ

ตําแหน*งทางวิชาการแล$ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูง มีผู$ทรงคุณวุฒิตรวจอ*านตาม
เกณฑ+การขอตําแหน*งทางวิชาการ  
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วิธีการคํานวณ 
ผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได$รับรองคุณภาพ 

x 100 
จํานวนอาจารย+ประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
เกณฑ�การประเมิน 
 ใช$บัญญัติไตรยางศ+เทียบ โดยกําหนดร$อยละ 10 เท*ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ*มสาขาวิชา 
 

ร$อยละของผลรวมถ*วงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีได$รับรองคุณภาพ 
x 5 

10 
 
ผลการดําเนินงาน 

ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ)  289 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไม*นับรวมผู$ลาศึกษาต*อ)  - 

จํานวนอาจารย+ประจําท่ีลาศึกษาต*อ 17 

จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาต*อ  - 

บทความวิชาการท่ีได$รับการตีพิมพ+ในวารสารระดับชาติ 3 

บทความวิชาการท่ีได$รับการตีพิมพ+ในวารสารระดับนานาชาติ 2 

ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผ*านตามเกณฑ+โดยผู$ทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษากําหนด 
(ผลงานจะต$องเกินร$อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

3 

ตําราหรือหนังสือท่ีใช$ในการขอผลงานทางวิชาการและผ*านการพิจารณาตามเกณฑ+การขอ
ตําแหน*งทางวิชาการแล$ว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผู$ทรงคุณวุฒิตรวจอ*าน
ตามเกณฑ+ขอตําแหน*งทางวิชาการ (ผลงานจะต$องเกินร$อยละ 50 ของชิ้นงาน) 

8 

 
ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีอาจารย+ประจําท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต*อ จํานวน 306

คน ผลงานวิชาการท่ีได$รับการรับรองคุณภาพ จํานวน 16 เรื่อง รายละเอียด ดังนี้ 

ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ีได�รับรอง

คุณภาพ 
ช่ือวารสาร/

หน�วยงานท่ีรับรอง 
ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ+ 
ตํารา “สถิติธุรกิจ” 

2554 สภาสมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

   1.00 

รศ.วันทนา สุวรรณอัตถ+ The necessary and sufficient 
conditions for the uniform 
convergence of a new fixed 
point approximation method 

2554 Thai Journal of 
Mathematics 
(Volume 8 , 

Number3 ,2010) 

 0.50   
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ีได�รับรอง

คุณภาพ 
ช่ือวารสาร/

หน�วยงานท่ีรับรอง 
ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

for continuous functions on 
an arbitrary interval 

ผศ.พวงน$อย แสงแก$ว ตํารา เร่ือง สวัสดิศึกษาสําหรับ
เด็กปฐมวัย 

2554 สภามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

  0.75  

รศ. บุญชัด เนติศักด์ิ ทฤษฎีและปฏิบัติเครื่องรับ
โทรทัศน+ เล*ม 5  

2554 ตําราเรื่อง ทฤษฎี
และปฏิบัติเครื่องรับ
โทรทัศน+ เล*ม 5 /
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

  0.75  

รศ.บุญชัด  เนติศักด์ิ เทคโนโลยีการลดกําลังงาน       
สูญเปล*าในวงจรกรองการ
รบกวนทางสายเมน 

2554 วารสารวิชาการ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 
4 ฉบับท่ี 1 เมษายน 
2554–กันยายน
2554 ISSN1960-
5337 

0.25    

รศ.บุญชัด เนติศักด์ิ เทคโนโลยีการส*งกําลังไฟฟwา
กระแสตรงแรงดันสูงเพ่ือระบบ
พลังงานท่ียั่งยืน 

2554 วารสารวิชาการ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
ประจําป� 2554 ป�ท่ี 
4 ฉบับท่ี 2  ตุลาคม 
2554–มีนาคม2555 
ISSN1960-5337 

0.25    

ผศ. ดอนสัน ปงผาบ ไมโครคอนโทล เลอร+และการ
ประยุกต+การใช$งาน 1  

2554 ตํารา เรื่อง
ไมโครคอนโทลเลอร+
และการประยุกต+การ
ใช$งาน 1 (ฉบับ
ปรับปรุง พิมพ+ครั้งท่ี 
11) / มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
 
 

   1.00 
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ช่ือเจ�าของผลงาน ช่ือผลงาน  
ป(ท่ีได�รับรอง

คุณภาพ 
ช่ือวารสาร/

หน�วยงานท่ีรับรอง 
ค�าน้ําหนัก 

0.25 0.50 0.75 1.00 

ผศ.ดอนสัน ปงผาบ ไมโครคอนโทล เลอร+และการ
ประยุกใช$งาน PIC 
Microcontroller Pic & 
Application 

2554 ตําราเรื่อง 
ไมโครคอนโทลเลอร+
และการประยุกใช$
งาน PIC 
Microcontroller 
Pic & Application 
พิมพ+ครั้งท่ี 7 

   1.00 

ผศ.ศรายุทธ มาลัย การวางผังอาคารและการ
ก*อสร$าง 

2554 ตําราเรื่อง การวางผัง
อาคารและการ
ก*อสร$าง / 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

   1.00 

ผศ.พจน+ปรีชา  คํามี นวัตกรรมการสอนเพ่ือการพัฒนา
เด็กท่ีมีป!ญหาทางการเรียนรู$  

2554 สภามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลําปาง 

   1.00 

อ.ดร.เจือจันทร+ 
  วงศ+พลกานันท+ 

Identity Contruction of 
Marginalized Mon Women 
at Thai Burma Border 

2554 จุฬาลงกรณ+
มหาวิทยาลัย  0.50   

อ.ดร.ชัยยุทธ         
เลิศพาชิน 

บทความวิชาการกลยุทธ+การเป,น
ผู$ประกอบการใหม* 

2554 วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก*น 
(1685-2532) ตอบรับ 
19 ก.ค. 2664 

0.25    

รศ.ดร.บุญฑวรรณ 
วิงวอน 

หนังสือการเป,นผู$ประกอบการ 
เชิงกลยุทธ+ 

2554 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ลําปาง (พิมพ+ท่ี
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
9 ก.ค.55) 

  0.75  

ผศ.สุขเกษม  
  ลางคุลเสน 

ตําราวิชาการวางระบบบัญชี 2554 สภามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

   1.00 

ผศ.ณัฐนันท+   
   ฐิติยาปราโมทย+ 

ตําราวิชา การบัญชี2 2554 สภามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

   1.00 

ผศ.ดร.ไพฑูรย+  
อินต�ะขัน 

ตําราวิชา การบัญชีเพ่ือการจัดการ 2554 สภามหาวิทยาลยั 
ราชภัฏลําปาง 

   1.00 

ค�าน้ําหนัก   0.75 1 2.25 8 

รวมค�าน้ําหนัก   12 
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ดังนั้น ผลงานวิชาการท่ีได$รับรองคุณภาพ 
  

 
 
 
การคิดคะแนน 
ใช$บัญญัติไตรยางศ+เทียบกําหนดร$อยละ 10 เท*ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปDาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปDาหมาย คะแนน 
ร$อยละ 6 ร$อยละ 3.92 � 1.96 

 
รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตร� 
4.6-1-1 ตํารา “สถิติธุรกิจ” 
4.6-1-2 บทความ “The necessary and sufficient conditions for the uniform convergence  

of a new fixed point approximation method for continuous functions on an 
arbitrary interval” 

4.6-1-3 ตํารา เรื่อง สวัสดิศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
   
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
4.6-1-4 ตําราเรื่องทฤษฎีและปฏิบัติเครี่องรับโทรทัศน+  ของ รศ. บุญชัด  เนติศักด์ิ 
4.6-1-5 หนังสือภายนอก จากซีเอ็ด  เรื่องขออนุญาตพิมพ+หนังสือเพ่ิมเติม 
4.6-1-6 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 1 เมษายน 2554 – กันยายน 2554 
4.6-1-7 วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ป�ท่ี 4 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2554 – มีนาคม 2555 
4.6-1-8 ตําราเรื่อง ไมโครคอนโทรลเลอร+และการประยุกต+ใช$งาน 1  ของ ผศ. ดอนสัน ปงผาบ 
4.6-1-9 ตําราเรื่อง ไมโครคอนโทลเลอร+และการประยุกใช$งาน PIC Microcontroller Pic & 

Application พิมพ+ครั้งท่ี 7 ของ ผศ. ดอนสัน ปงผาบ 
4.6-1-10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 685/2555  เรื่อง การแต*งต้ังและการให$ได$รับเงินเดือน 

ประจําตําแหน*ง ตามมาตร 18 (ก)   
4.6-1-11 ตําราเรื่อง  การวางผังอาคารและการก*อสร$าง  ของ ผศ. ศรายุทธ  มาลัย 
4.6-1-12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 1746/2555 เรื่อง การแต*งต้ังการให$ได$รับเงินเดือน

ตําแหน*งตามมาตรา 18 (ก) 
  
  

12 
X 100  = ร$อยละ 3.92 306 

3.92 
 X  5  =  1.96 คะแนน 10 
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 คณะครุศาสตร�      
4.6-1-13 หนังสือนวัตกรรมการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กท่ีมีป!ญหาทางการเรียนรู$ 
4.6-1-14 บทความ Identity Construction of Marginalized Mon Women at Thai Burma 

Border  วารสารจุฬาลงกรณ+มหาวิทยาลัย   
   
คณะวิทยาการจัดการ 
4.6-1-15 บทความวิชาการกลยุทธ+การเป,นผู$ประกอบการใหม* วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก*น  

(1685-2532) 
4.6-1-16 หนังสือการเป,นผู$ประกอบการเชิงกลยุทธ+  โรงพิมพ+มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
4.6-1-17 ตําราวิชาการวางระบบบัญชี 
4.6-1-18 ตําราวิชาการบัญชี 2 
4.6-1-19 ตําราวิชาการบัญชีเพ่ือการจัดการ 
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 องค�ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.1   :  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก�สังคม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป"    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก&สังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอน 
 3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน   
การสอน และการวิจัย 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย 
 

หมายเหตุ  เกณฑ4มาตรฐานข6อท่ี 4 ต6องมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ4ข6อ 2  
 และข6อ 3 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข6อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข6อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข6อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข6อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข6อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข/อ 1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก&สังคม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก การบริการทางวิชาการแก&สังคม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด ดังนี้ 
     1. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร4การบริการทางวิชาการแก&สังคม 
ไว6ในแผนยุทธศาสตร4การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ป� พ.ศ.
2551–2560 (5.1-1-1) และแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552–2554 
ฉบับปรับปรุง (5.1-1-2)   
     2. มีคู&มือบริการทางวิชาการ เพ่ือให6หน&วยงานของมหาวิทยาลัย
นําไปใช6เปCนแนวทาง ข้ันตอน และหลักเกณฑ4ด6านการบริการทาง
วิชาการแก&สังคม (5.1-1-3) 
     3. กําหนดภาระงานของอาจารย4และบุคลากรให6ชัดเจน โดยมี
ระบบการเทียบเคียงและทดแทนระหว&างภาระงานด6านต&างๆ ซ่ึงจะ
เปCนการสร6างแรงจูงใจให6บุคลากรสนใจการให6บริการแก&สังคมสังคม

5.1-1-1 แผนยุทธศาสตร4การพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ 10 ป�  พ.ศ .
2551– 2560 (หน6า 4, 5, 21, 31)  
5.1-1-2 แผนปฏิ บั ติราชการ พ.ศ.
2552–2554 ฉบับปรับปรุง  
5.1-1-3 คู&มือการให6บริการวิชาการ 
5.1-1-4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเรื่องเกณฑ4ภาระงานของ
คณาจารย4และผู6บริหาร พ.ศ.2553 
5.1-1-5 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554    
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตามความถนัดและจุดเน6นของมหาวิทยาลัย (5.1-1-4)   
      4. กําหนดให6สถาบันวิจัยและพัฒนา เปCนหน&วยงานหลักในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร4ด6 านการบริการทางวิชาการแก&สั งคม 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได6ถอดประเด็นยุทธศาสตร4ของมหาวิทยาลัย
พร6อมท้ังวิเคราะห4ผลของการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ประจําป� 2553 ผลของการประเมินตามตัวชี้วัดของกพร. สกอ. และ 
สมศ. นํามาเปCนข6อมูลในการจัดทําแผนปฏิ บั ติงานประจําป�
งบประมาณ 2554 เพ่ือให6แผนการดําเนินงานด6านการวิจัยให6
สอดคล6องกับยุทธศาสตร4 ตัวชี้วัดด6านบริการทางวิชาการแก&สังคมท่ี
เก่ียวข6อง (5.1-1-5) โดยกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล&าว 
มหาวิทยาลัยได6แต&งต้ังคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการดังนี้ 
      1. มีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี
กรรมการผู6ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย และตัวแทน
คณาจารย4 (5.1-1-6)  
      2. มีคณะกรรมการส&งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ (5.1-1-7) 
ซ่ึงกรรมการเปCนตัวแทนจากทุกหน&วยงานของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ร&วมกันหาแนวทางดําเนินโครงการตามท่ีได6จัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให6บริการ  
     3. มีแผนการดําเนินงานด6านบริการวิชาการ (5.1-1-8)   
     4. มีการดําเนินกิจกรรมท่ีสนับสนุนด6านการบริการทางวิชาการ
แก&สังคม โครงการส&งเสริมสนับสนุนให6อาจารย4บริการทางวิชาการแก&
สังคม (รายงานประจําป� 2554 หน6า 24) (5.1-1-9) ในส&วนของคณะมี
การดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ (5.1-1-10) 
     5. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานด6านบริการทาง
วิชาการแก&สังคมเพ่ือให6สามารถดําเนินการได6อย&างมีประสิทธิภาพ 
(5.1-1-11) 

5.1-1-6 คําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.1-1-7 คําสั่งแต&งต้ังคณะกรรมการ
ส&งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ 
5.1-1-8 แผนการดําเนินงานด6าน
บริการวิชาการ 
5.1-1-9 รายงานประจําป� 2553 
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
5.1-1-10 รายงานประจําป� 2553 
ของมหาวิทยาลัย 
5.1-1-11 แผนปฏิบัติงานประจําป� 
พ.ศ.2553 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข/อ 2 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมี           
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได6มีการสร6างความเข6าใจเก่ียวกับการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก&สังคมกับการจัดการเรียนการสอนให6แก&
หน&วยงานระดับคณะโดยผ&านเครือข&ายการประกันคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย (5.1-2-1) และพบว&ามีลักษณะของการบูรณาการ 2 
ลักษณะ คือ การนําองค4ความรู6ท่ีมีมาฝMกฝนให6นักศึกษาสามารถ
ถ&ายทอดและเปCนผู6ช&วยวิทยากรก&อนนําองค4ความรู6นั้นไปบริการ

5.1-2-1 คํ าสั่ ง แต& ง ต้ั ง เครื อข& าย
ประกันคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิชาการ และการนําองค4ความรู6หรือผลท่ีได6จากการบริการวิชาการ
มาเปCนเนื้อหาหนึ่งของรายวิชาท่ีเก่ียวข6อง พร6อมกันนี้ได6การระบุ
รายละเอียดการบูรณาการใน มคอ.3 ของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการ 
และระบุผลการบูรณาการใน มคอ.5 ของรายวิชานั้นๆ โดย
กําหนดให6เปCนตัวบ&งชี้ท่ีทุกสาขาวิชาจําเปCนต6องมีการบูรณาการงาน
บริการวิขาการแก&สังคมกับการเรียนการสอน 
 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�าง ๆ รวม 6 คณะ 
1. คณะครุศาสตร� 
    คณะครุศาสตร4มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับ
การเรียนการสอน จํานวน 3 โครงการ ดังนี้ 
    สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได6นําผลจากการบริการวิชาการ 
“โครงการอบรมครูปฐมวัยเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ระดับปฐมวัย” (5.1-2-2) บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
โครงการเอกเทศ (5.1-2-3) และได6นําผลจาการบริการวิชาการ 
“โครงการค&ายอาสาพัฒนา” บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ (5.1-2-4) 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได6นําผลจากการบริการวิชาการ”
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร6างข6อทดสอบแบบบูรณาการและ
การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” (5.1-2-5) 
บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา การวัดและประเมินผล
สําหรับครูภาษาอังกฤษ (5.1-2-6) โดยเพ่ิมเนื้อหาเรื่องการวัดและ
ประเมินผลมากข้ึน  และได6นําผลจากการบริการวิชาการ”กิจกรรม
ค&ายภาษาอังกฤษ” (5.1-2-7) บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา ค&ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ (5.1-2-8) 
 
 
 
 
2.  คณะวิทยาศาสตร� 
    คณะวิทยาศาสตร4มีการบูรณาการงานบริการทางด6านวิชาการแก&
สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 โครงการ ดังนี้ 
     อาจารย4ในคณะวิทยาศาสตร4 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางด6านวิชาการแก&สังคมกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-2-2 รายงานโครงการอบรมครู
ปฐมวัยเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัยบูรณา
การกับการเรียนการสอน 
5.1-2-3 มคอ.3 รายวิชาโครงการ
เอกเทศ 
5.1-2-4 รายงานโครงการค&ายอาสา
พัฒนา (บูรณาการกับการวิจัย การเรียน
การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการ)  
5.1-2-5 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิ บั ติการสร6างข6อทดสอบแบบ
บูรณาการและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5.1-2-6 มคอ. 3 รายวิชาการวัดและ
ประเมินผลสําหรับครูภาษาอังกฤษ 
5 . 1 -2 -7 ร า ย ง า น โ ค ร ง ก า ร ค& า ย
ภาษาอังกฤษ 
5.1-2-8 มคอ. 3 รายวิชาค&ายภาษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ 
 
5.1-2-9 มคอ.3 รายวิชาการบริหาร
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ          
5.1-2-10 รายงานโครงการอบรม
คอมพิวเตอร4ให6แก&บุคคลภายนอก 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  ได6นําผลจากการ
บริการวิชาการ “โครงการอบรมคอมพิวเตอร4ให6แก&บุคคลภายนอก” 
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (5.1-2-9) (5.1-2-10) 
      2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได6นําผลจากการบริการ
วิชาการ “โครงการจัดอบรมด6านคอมพิวเตอร4ให6แก&บุคลากร
ภายนอก เรื่อง ความรู6เบ้ืองต6นเก่ียวกับฮาร4ดแวร4และพ้ืนฐานการ
ซ&อมบํารุงคอมพิวเตอร4 และ เรื่อง การสร6าง E–Book ด6วยโปรแกรม 
Desktop Author ” มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
การบริหารโครงการ (5.1-2-11) (5.1-2-12) 
     3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา  ได6นําผลจากการบริการ
วิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร4มหัศจรรย4ในชั้น
เรียน สําหรับครูผู6สอนวิทยาศาสตร4 ช&วงชั้นท่ี 3 ในจังหวัดลําปาง” 
มาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เบ้ืองต6น (5.1-2-13) (5.1-2-14) 
 
3.  คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
     คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มีการบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
         1) คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียน
การสอน ในโครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษากับ
รายวิชาประติมากรรมประยุกต4 (5.1-2-15)  โดยนํานักศึกษาท่ีเรียน
ในรายวิชา ร&วมเปCนผู6ช&วยวิทยากรในการอบรมแก&สําหรับครู
ประถมศึกษาเก่ียวกับการทําผลไม6จําลอง การดุนโลหะ การทํา
ตุ_กตาจากเศษผ6า (5.1-2-16) โดยสาขาวิชาออกแบบประยุกต4ศิลป̀ 
     2) คณะมีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมโครงการ
ดนตรีสร6างสรรค4 ชุมชนเข6มแข็งกับการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติรวมวง 2 (5.1-2-17) โดยนํานักศึกษาท่ีเรียน มาเปCนผู6ช&วย
วิทยากรในการถ&ายความรู6ให6แก&เยาวชนบ6านฮ&องกอก โดยสาขาวิชา
ดนตรี (5.1-2-18) 
 
4.  คณะวิทยาการจัดการ 
     คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานบริการทางด6าน
วิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 10 โครงการ ดังนี้ 
(5.1-2-19) (5.1-2-20) (5.1-2-21) 
 

5.1-2-11 มคอ.3 รายวิชาการบริหาร
โครงการ 
5.1-2-12 รายงานโครงการจัดอบรม
ด6านคอมพิวเตอร4 ให6แก& บุคลากร
ภายนอก    
5.1-2-13 มคอ.3 รายวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพเบ้ืองต6น                
5.1-2-14 รายงานโครงการโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร4
มหั ศจ ร รย4 ใ นชั้ น เ รี ยน  สํ าห รั บ
ครูผู6สอนวิทยาศาสตร4 ช&วงชั้นท่ี 3 
ในจังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
5.1-2-15 รายละเอียดของรายวิชา
ประติมากรรมประยุกต4 (มคอ.3)  
5.1-2-16 รายงานสรุปผลโครงการ
อบรม ศิลปะ  3  มิ ติ  สํ าห รั บค รู
ประถมศึกษา    
5.1-2-17 รายละเอียดของรายวิชา
ปฏิบัติรวมวง 2 (มคอ.3) 
5.1-2-18 สรุปผลโครงการดนตรี
สร6างสุข ชุมชนเข6มแข็งบูรณาการกับ
การเรียนการสอนรายวิชาวิวัฒนาการ
อักษรไทย 
 
 
 

 

 

5.1-2-19 โครงการบริการวิชาการท่ี
นําความรู6ไปจัดทําโครงการท่ีเปCน
ประ โ ยชน4 ต& อสั ง คมจํ านวน  10 
โครงการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
         สาขาวิชาการบัญชี ได6ให6นักศึกษานําเอาความรู6ไปจัดทํา
โครงการบริการวิชาการแก&สังคม ดังนี้ 
         - โครงการอบรมความรู6ต&อเนื่องทางการบัญชี (CPD) เรื่อง 
“ประเด็นความแตกต&างของมาตรฐานฐานการบัญชี (TFRS) กับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม&มีส&วนได6เสีย
สาธารณะ (NPAEs)”  
         - โครงการอบรมความรู6ต&อเนื่องทางการบัญชี เรื่อง 
“เจาะลึก 22 บท  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ท่ีไม&มีส&วนได6เสียสาธารณะ (NPAEs)” 
         สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ ได6ให6นักศึกษานําเอาความรู6ไป
จัดทําโครงการบริการวิชาการแก&สังคม “โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร4เพ่ือการผลิตสื่อดิจิทัล ด6วยโปรแกรม 
Desktop Author” 
         สาขาวิชานิเทศศาสตร�ได6ให6นักศึกษานําเอาความรู6ไปจัดทํา
โครงการบริการวิชาการแก&สังคม “โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “การบริหารภาพลักษณ4องค4กรอย&างมืออาชีพ” 
         สาขาวิชาการจัดการท่ัวไปได6ให6นักศึกษานําเอาความรู6ไป
จัดทําโครงการบริการวิชาการแก&สังคม “โครงการทําโคมหูกระต&าย” 
         สาขาวิชาอุตสาหกรรมท�องเท่ียวได6ให6นักศึกษานําเอา
ความรู6ไปจัดทําโครงการบริการวิชาการแก&สังคมดังนี้ 
         - การจัดอบรมการเตรียมความพร6อมสู&ท่ีพักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบทหรือโฮมสเตย4 Home Stay ตําบลพิชัย 
         - โครงการอบรมการท&องเท่ียวอย&างยั่งยืนในมิติเศรษฐกิจ
พอเพียง 
         สาขาวิชาการตลาดได6ให6นักศึกษานําเอาความรู6ไปจัดทํา
โครงการบริการวิชาการแก&สังคม ดังนี้ 
         - โครงการได6แก& โครงการการตลาดเชิงปฏิบัติการ Practical 
Marketing 
         - โครงการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริบ6านฮ&องกอก    
         สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศได6ให6นักศึกษา
นําเอาความรู6ไปจัดทําโครงการบริการวิชาการแก&สังคม “โครงการ
อบรมให6ความรู6ทางด6านการจัดการธุรกิจระหว&างประเทศ แก&
ผู6ประกอบการ”  
 
 
 

5.1-2-20 มคอ.3 รายวิชาท่ีบูรณาการ
กับงานบริการวิชาการ 
- มคอ.3 รายวิชาการบัญชีชั้นสูง  
- มคอ.3 รายวิชาการตรวจสอบบัญชี
ด6วยคอมพิวเตอร4 
- มคอ.3 รายวิชาการวิเคราะห4ข6อมูล
ทางธุรกิจ 
- มคอ.3 รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร4  
- มคอ.3 รายวิชาวิชาการบริหารการ
ผลิตและการดําเนินงาน 
- มคอ.3 รายวิชาหลักตลาดบริการ   
- มคอ.3 รายวิชาหลักการตลาด 
- มคอ.3 รายวิชาการเจรจาต&อรอง
ทางธุรกิจ   
5.1-2-21 มคอ.5 รายวิชาท่ีบูรณาการ
กับงานบริการวิชาการ 
- มคอ.5 รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 
- มคอ.5 รายวิชาการตรวจสอบบัญชี
ด6วยคอมพิวเตอร4 
- มคอ.5 รายวิชาการวิเคราะห4ข6อมูล
ทางธุรกิจ 
- มคอ.5  รายวิ ชาสัมมนานิ เทศ
ศาสตร4  
- มคอ.5 รายวิชาการท&องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
- มคอ.5 รายวิชาเตรียมฝMก
ประสบการณ4วิชาชีพอุตสาหกรรม
ท&องเท่ียว 
- มคอ.5 รายวิชาหลักตลาดบริการ   
- มคอ.5 รายวิชาหลักการตลาด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได6บูรณาการงานบริการวิชาการแก& 
สังคมเข6ากับการเรียนการสอน ตามโครงการท่ีได6ระบุไว6ในแผนด6าน
บริการวิชาการประจําป�งบประมาณ 2554 (5.1-2-22) จํานวน 2 
โครงการดังนี้ 
       สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหารมีการบรูณาการ
งานบริการวิชาการแก&สังคม “โครงการการบริการตรวจวัดคุณภาพ
อาหารท6องถ่ินจังหวัดลําปาง”กับการเรียนการสอนในรายวิชาปsญหา
พิเศษวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (5.1-2-23) ท่ีจะ
กําหนดให6นักศึกษาทําการศึกษาค6นคว6าและทดลองในหัวข6อท่ีตนเอง
สนใจ โดยนางสาวสลิลรัตน4อุทธิยา และนางสาวอนุธิดา สิงห4ชัย ได6
ศึกษาในหัวข6อเรื่องการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ4อาหารพ้ืนบ6าน 
อําเภอแม&ทะ จังหวัดลําปาง ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยี การเกษตรท่ี 
36/2554 เรื่อง แต&งต้ังอาจารย4ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษนักศึกษา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (5.1-2-24) 
       สาขาวิชาเกษตรศาสตร�มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก&สังคม “โครงการอบรมเทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวานปuาด6วย
เมล็ด”เข6ากับการเรียนการสอนในรายวิชาปsญหาพิเศษ (5.1-2-25) 
ท่ีกําหนดให6นักศึกษาทําการศึกษาค6นคว6าและทดลองในหัวข6อท่ี
ตนเองสนใจ โดยใช6เปCนหัวข6อศึกษาค6นคว6าและทําการทดลอง นาย
วัชรพงษ4 สุทธหลวง ภายใต6การดูแลของ อาจารย4วุฒิรัตน4 พัฒนิบูลย4 
อาจารย4ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษ ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี 06/2553 เรื่องแต&งต้ังอาจารย4ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 (5.1-2-26) 
 
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได6มีการบูรณาการงานบริการวิชาการ
แก&สังคมร&วมกับการเรียนการสอน จํานวน 4 โครงการ ได6แก& 
     1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�  มีโครงการเรื่องการสัมมนา
เชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&ในเครื่องวัดเซรามิก” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2555 (5.1-2-27) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา 5521501 วัสดุเซรามิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554  โดย
มีการให6นักศึกษาได6เตรียมความพร6อมในการทดลองเครื่องวัดเซรามิกส4 
ในสัปดาห4ท่ี 14 (5.1-2-28) 
 
 

5.1-2-22 แผนด6านบริการวิชาการ 
5.1-2-23 มคอ.3 รายวิชาปDญหา
พิเศษวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร  
5.1-2-24  คําสั่ งคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรท่ี 22/2553 เรื่องแต&งต้ัง
อ าจ า ร ย4 ท่ี ป รึ กษาปsญห า พิ เ ศษ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยา 
ศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.1-2-25 มคอ.3 รายวิชาปsญหาพิเศษ  
5.1-2-26  คํ าสั่ งคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ท่ี 06/2553 เรื่องแต&งต้ัง
อาจารย4ท่ีปรึกษาปsญหาพิเศษนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรศาสตร4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1-2-27 สรุปโครงการเรื่องการ
สัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&
ในเครื่องวัดเซรามิก”เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2555 
5.1-2-28  มคอ.3 รายวิชาวัสดุเซรา
มิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
5.1-2-29 สรุปโครงการบริการ
วิชาการค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6าน
ปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร�  มีโครงการบริการวิชาการ
ค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6านปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 (5.1-2-29) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
5674801 ค&ายฝMกพัฒนาซอฟต4แวร4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 (5.1-2-30) 
     3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มีโครงการอบรม Sketch up          
เพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 ธันวาคม 
2554 (5.1-2-31) ซ่ึงได6 บูรณาการกับการเรียนการสอนใน 
5562704 การสํารวจและการประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554 
(5.1-2-32)  
      4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ดด6วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม–ตุลาคม 2554 (5.1-2-33) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียน 
การสอนในรายวิชา ฟwสิกส4ช&างอุตสาหกรรม (5.1-2-34) 

5.1-2-30 มคอ.3 รายวิชาค&ายฝMก
พัฒนาซอฟต4 แ ว ร4  ภ าค เ รี ย น ท่ี 
2/2554 
5 .1 -2 -31  สรุ ป โครงการอบรม 
Sketch up เพ่ือการบูรณาการการ
เรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 
ธันวาคม 2554 
5.1-2-32 มคอ.3 รายวิชาการสํารวจ
และการประมาณราคาภาคเรียนท่ี 
1/2554 
5.1-2-33 สรุปโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ด
ด6 วยรู ปแบบการบริ หารจั ดการ 
มีนาคม–ตุลาคม 2554 
5.1-2-34 มคอ.3 รายวิชาฟwสิกส4ช&าง
อุตสาหกรรม 

 
เกณฑ�มาตรฐานข/อ 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย มหาวิทยาลัยมี           
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยได6มีการสร6างความเข6าใจเก่ียวกับการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก&สังคมกับการจัดการวิจัยให6แก&หน&วยงานระดับ
คณะโดยผ&านเครือข&ายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย   
(5.1-3-1) ท่ีมีข6อสรุปว&าจะต6องเปCนโจทย4หรือปsญหาท่ีพบจากงาน
บริการวิชาการนํามาสู&กระบวนการวิจัยท่ีสามารถต&อยอดไปสู&
งานวิจัยได6 พร6อมท้ังได6โดยกําหนดให6เปCนตัวบ&งชี้ท่ีทุกสาขาวิชา
จําเปCนต6องมีการบูรณาการงานบริการวิขาการแก&สังคมกับการวิจัย 
 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�าง ๆ รวม 6 คณะ  
 
1. คณะครุศาสตร� 
    คณะครุศาสตร4มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับ
การวิจัย ดังนี้ 
 
 

5.1 -3-1 คํ าสั่ งแต& ง ต้ั ง เครื อข& าย
ประกันคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       1. โครงการค&ายอาสาพัฒนา (บูรณาการกับการวิจัย การเรียน
การสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ) 
(5.1-3-2) บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาการถ&ายทอด
จิตสํานึกต&อคุณค&าของเพ่ือนมนุษย4จากวรรณกรรมท่ีนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู6ในหลักสูตร เพ่ือบูรณาการสู&การจัดค&าย
ภาษาไทยและการบริการวิชาการแก&ชุมชน” (5.1-3-3) และการวิจัย
เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู6เพ่ือถ่ินฐานบ6านเกิดและการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ. 2554” 
(5.1-3-4) 
       2. โครงการอบรมครูปฐมวัยเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัย (5.1-3-5) บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง 
“ปsญหาการบริหารจัดการแบบเรียนรวมของครูผู6สอนในระดับ
ปฐมวัย โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลําปาง เขต 1” (5.1-3-6)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. คณะวิทยาศาสตร� 
         คณะวิทยาศาสตร4มีการบูรณาการงานบริการทางด6าน
วิชาการแก&สังคมกับการวิจัย จํานวน 4 โครงการ ดังนี้ 
         1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล/อม ได6บูรณาการงาน
บริการวิชาการค&ายเยาวชนรุ&นใหม&ใส&ใจโลกร6อน (5.1-3-7) กับ
โครงการวิจัยหัวข6อ “ปsจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต&อการเกิดดินถล&ม 
บริเวณตําบล แจ6ซ6อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง”(5.1-3-8)  
         2. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� ได6จัดให6มีโครงการ
บริการวิชาการ “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา” 
(5.1-3-9) พบว&า ปsญหาครูผู6สอนส&วนใหญ&ขาดทักษะในการพัฒนา

5.1-3-2 รายงานโครงการค&ายอาสา
พัฒนา (บูรณาการกับการวิจัย การ
เ รี ย นก า ร ส อน  ก า ร ทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการ
วิชาการ) 
5.1-3-3 งานวิจัยเรื่อง“วิธีวิทยาการ
ถ&ายทอดจิตสํานึกต&อ คุณค&าของ
เ พ่ื อนมนุ ษย4 จ ากว ร รณกรรม ท่ี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู6
ในหลักสูตร เพ่ือบูรณาการสู&การจัด
ค& ายภาษาไทยและการบริ กา ร
วิชาการแก&ชุมชน” 
5.1-3-4 งานวิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู6เพ่ือถ่ินฐานบ6าน
เกิดและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ. 
2554 
5.1-3-5 รายงานโครงการอบรมครู
ปฐมวัยเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย 
5.1.3.6 งานวิจัยเรื่องปsญหาการ
บริหารจัดการแบบเรียนรวมของ
ครูผู6สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 
 
5.1-3-7 ร า ย ง าน โ คร งก ารค& า ย
เยาวชนรุ&นใหม&ใส&ใจโลกร6อน 
5.1-3-8 รายงานความก6 าวหน6 า
โครงการวิจัย “ปsจจัยทางกายภาพท่ี
มีอิทธิพลต&อการเกิดดินถล&ม บริเวณ
ตําบลแจ6ซ6อน อํา เภอเ มืองปาน 
จังหวัดลําปาง” 
5.1-3-9 รายงานโครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สื่อการสอนด6วยคอมพิวเตอร4เนื่องจากเครื่องมือในการสร6างมีความ
ยุ&งยาก จึงได6นํากรณีปsญหาดังกล&าวสู&การบูรณาการวิจัย เรื่อง “การ
พัฒนาต6นแบบระบบจัดการเรียนรู6ระบบออนไลน4สําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง” (5.1-3-10) 
         3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา ได6นําข6อเสนอแนะจาก 
การไปบริการวิชาการแก&สังคมในโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิเคราะห4สภาพแวดล6อมทางด6านกายภาพและชีวภาพ 
สําหรับครูประจําการในจังหวัดลําปาง” ในป�การศึกษา 2553 
ระหว&างวันท่ี 30 – 31 ก.ค. 2553 (5.1-3-11) มาวิเคราะห4และทํา
การวิจัย เรื่อง “การสร6างชุดตรวจวัดสําหรับหาปริมาณแก_สซัลเฟอร4
ไดออกไซด4ในตัวอย&างอากาศ” (5.1-3-12) จากนั้นได6นําองค4ความรู6
ท่ีได6จากการวิจัยมาให6บริการวิชาการ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การเตรียมชุดประเมินแก_สซัลเฟอร4ไดออกไซด4ในอากาศอย&างง&าย
ให6ครูและนักเรียนในอําเภอแม&เมาะ สําหรับครูผู6สอนวิทยาศาสตร4 
และนักเรียน อําเภอแม&เมาะ จังหวัดลําปาง” ในป�การศึกษา 2554 
ระหว&างวันท่ี 16 มี.ค. 2555 (5.1-3-13) 
            
 
3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
         คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย โดยกําหนดให6สาขาวิชา มี
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย รายละเอียด
แต&ละสาขาวิชา ดังนี้  
         1) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
โดยนําเอาผลจากโครงการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพกลุ&มผู6
ผลิตภัณฑ4ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ4ตามโครงการเครือข&ายองค4
ความรู6 (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2553 
(5.1-3-14)  บูรณาการกับงานวิจัย ในโครงการพัฒนาสินค6าของท่ี
ระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปางหลวง
(5.1-3-15)  โดยนําองค4ความรู6ท่ีได6ในเรื่องของการนําภูมิปsญญา
ท6องถ่ิน มาเปCนแนวคิดในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ4ของท่ีระลึก
ของแต&ละท6องถ่ิน  ซ่ึงสาขาได6นําไปต&อยอดเปCนงานวิจัย ในโครงการ
พัฒนาสินค6าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระ
ธาตุลําปางหลวง ของสาขาวิชาออกแบบประยุกต4ศิลป̀ 
 
 

5.1-3-10 รายงานวิ จั ย เ รื่ อ งการ
พัฒนาต6นแบบระบบจัดการเรียนรู6
ระบบออนไลน4สํ าหรับโรง เรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
5.1-3-11 รายงานโครงการอบรม
เชิงปฏิบั ติการเรื่องการวิ เคราะห4
สภาพแวดล6อมทางด6านกายภาพ
และชีวภาพ สําหรับครูประจําการใน
จังหวัดลําปาง 
5.1-3-12 รายงานวิจัยเรื่องการสร6าง
ชุดตรวจวัดสําหรับหาปริมาณแก_ส 
ซัลเฟอร4ไดออกไซด4ในตัวอย&างอากาศ 
5.1-3-13 รายงานโครงการการเตรียม
ชุดประเมินแก_สซัลเฟอร4ไดออกไซด4
ในอากาศอย&างง&ายให6ครูและนักเรียน
ในอําเภอแม&เมาะ สําหรับครูผู6สอน
วิทยาศาสตร4 และนักเรียน อําเภอ
แม&เมาะ จังหวัดลําปาง 
 
5.1-3-14 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพ
กลุ&มผู6ผลิตภัณฑ4ชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ4ตามโครงการเครือข&าย
องค4ความรู6 (Knowledge-Based 
OTOP : KBO) จังหวัดลําปาง 2553 
5.1-3-15 รายงานวิจัยเรื่อง โครงการ
พั ฒ น า สิ น ค6 า ข อ ง ท่ี ร ะ ลึ ก เ ชิ ง
วัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัด
พระธาตุลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัช
ไชย ปานดํารง  
5.1-3-16 รายงานสรุปผลโครงการ
ค& า ยภ าษาจี นสํ าห รั บนั ก เ รี ย น
โรงเรียนเครือข&ายภาษาจีนของ
มหาวิทยาลั ยราชภัฏลํ าปางใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
โดยนําเอาผลจากโครงการค&ายภาษาจีนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข&ายภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางในระดับชั้น
มัธยมศึกษา (5.1-3-16)  มาบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ด6านทักษะการฟsงและการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 นครลําปาง (5.1-3-17) ของ
สาขาวิชาภาษาจีน 
        3) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
โดยนําโครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนแม&ทะพัฒนศึกษา อําเภอแม&ทะ จังหวัดลําปาง (5.1-3-18)  
มาบูรณาการงานวิจัยเรื่องการศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร4ใบลาน
ล6านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู& 1 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง (5.1-3-19) ของสาขาวิชาภาษาไทย 
       4) มีการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
โดยนํ า โครงการบริการ  “กิจกรรมอบรมทักษะการฟs ง -พูด 
ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนผู6พิการทางสายตาโรงเรียนการศึกษา
คนตาบอดจังหวัดลําปาง” มาบูรณาการกับการวิจัย เรื่อง “การใช6
เหตุการณ4เชิงวิพากษ4ในบริบทภาษาอังกฤษเพ่ือส&งเสริมความตระหนักรู6
ทางวัฒนธรรม แก&นักเรียนผู6พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตา
บอดลําปาง” (5.1-3-20) ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
 
 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
    คณะวิทยาการจัดการมีการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการ
วิจัย โดยมีการจัดโครงการบริการวิชาการท่ีมีการ  บูรณาการกับการ
วิจัย (5.1-3-21) 7 เรื่อง ดังนี้  

1. โครงการอบรมความรู6ต&อเนื่องทางการบัญชี (CPD) เรื่อง 
“ประเด็นความแตกต&างของมาตรฐานฐานการบัญชี 
(TFRS) กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ท่ีไม&มีส&วนได6เสียสาธารณะ (NPAEs)” (สาขาวิชาการบัญชี) 

2. โครงการอบรมความรู6ต&อเนื่องทางการบัญชี เรื่อง “เจาะลึก 
22  บท  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ี
ไม&มีส&วนได6เสียสาธารณะ (NPAEs)” (สาขาวิชาการบัญชี) 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร4เพ่ือการผลิตสื่อ
ดิจิทัลด6วยโปรแกรม Desktop Author”(สาขาวิชา

5.1-3-17 รายงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาด6านทักษะการฟsงและการพูด
ภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4  
นครลําปาง 
5. 1 -3 -1 8  ร า ย ง า น วิ จั ย เ รื่ อ ง
การศึกษาปsจจัยความสําเร็จท่ีมีต&อ
การบูรณาการ การบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน : กรณีศึกษา
โรงเรียนแม&ทะพัฒนศึกษา อําเภอ
แม&ทะ จังหวัดลําปาง 
5.1-3-19  รายงานการวิจัยเรื่อง
การศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร4ใบ
ลานล6านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู& 1 
ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
5.1-3-20  รายงานการวิจัย เรื่อง 
“การใช6เหตุการณ4เชิงวิพากษ4ในบริบท
ภาษาอั งกฤษเ พ่ือส& ง เสริ มความ
ตระหนักรู6ทางวัฒนธรรม แก&นักเรียนผู6
พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคน
ตาบอดลําปาง” 
 
 
5.1-3-21 โครงการบริการวิชาการท่ี
มีการบูรณาการกับการวิจัย 7 เรื่อง 
5.1-3-22  งานวิจัย จํานวน 6 เรื่อง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คอมพิวเตอร4ธุรกิจ) 

4. การจัดค&ายเยาวชนรักษ4วัฒนธรรมท6องถ่ินท่ีชุมชนบ6านโปuง
ขวาก” (สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ) 

5. การจัดค&ายเยาวชนรักษ4วัฒนธรรมท6องถ่ินท่ีชุมชนบ6านโปuง
ขวาก” (สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ) 

6. โครงการทําโคมหูกระต&าย”(สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป) 
7. โครงการสืบสานตามแนวพระราชดําริบ6านฮ&องกอก 

(สาขาวิชาการตลาด) 
        และได6มีการนําเอาความรู6 ประสบการณ4ท่ีได6มาพัฒนาต&อ
ยอดไปสู&การพัฒนาองค4ความรู6 ใหม&โดยผ&านกระบวนการวิจัย  
(5.1-3-22) 6 เรื่อง ได6แก& 

1. วิจัยเรื่องอิทธิพลของการของการเรียนรู6ทางการบัญชีต&อผล
การปฏิบัติงานของนักบัญชีในจังหวัดลําปาง (สาขาวิชาการ
บัญชี) 

2. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 
โดยใช6 E-Book และการสอนปกติ (สาขาวิชาคอมพิวเตอร4
ธุรกิจ) 

3. โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส&วนร&วมเพ่ือ
สร6างเครือข&ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท6องถ่ิน” 
(สาขาวิชาคอมพิวเตอร4ธุรกิจ) 

4. โครงการวิจัยเรื่อง “กระบวนการสื่อสารแบบมีส&วนร&วมเพ่ือ
สร6างเครือข&ายเยาวชนในการสืบทอดวัฒนธรรมท6องถ่ิน” 
(สาขาวิชานิเทศศาสตร4) 

5. งานวิจัยเรื่อง การอนุรักษ4การประดิษฐ4โคมล6านนา ของ
กลุ&มอนุรักษ4โคมล6านนาบ6านวังหม6อ อ.เมือง จ.ลําปาง 
(สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป) 

6. งานวิจัยเรื่องการมีส&วนร&วมในการเพ่ิมมูลค&าผลิตภัณฑ4  
ชุมชนบ6านฮ&องกอกตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    (สาขาวิชาการตลาด) 
 

5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
    คณะเทคโนโลยีการเกษตรได6บูรณาการงานบริการวิชาการแก&
สังคมเข6ากับการวิจัย ตามโครงการท่ีได6ระบุไว6ในแผนบริการวิชาการ
ประจําป�งบประมาณ2554 (5.1-3-23) จํานวน 2 โครงการดังนี้  
                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-3-23 แ ผ น บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร
ประจําป�งบประมาณ 2554 
5-1-3-24 ผลการวิ จั ยการตรวจ
วิเคราะห4คุณภาพอาหารท6องถ่ิน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
         1. สาขาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการอาหาร ได6บูรณาการ
งานบริการวิชาการ “โครงการการบริการตรวจวัดคุณภาพอาหาร
ท6องถ่ินจังหวัดลําปาง”เข6ากับการวิจัยปsญหาพิเศษ นางสาวสลิลรัตน4 
อุทธิยา และนางสาวอนุธิดา สิงห4ชัย (5.1-3-24) ซ่ึงมีจุดมุ&งหมายเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารท6องถ่ินใน อ.แม&ทะ เพ่ือให6ผู6ประกอบการ
ขนาดเล็กสามารถนําผลการตรวจสอบคุณภาพนี้ไปใช6ในการพัฒนา 
การผลิตภัณฑ4อาหารให6ได6รับการรับรองมาตรฐานระดับชุมชนหรือ
อุตสาหกรรมในอนาคต   
         2. สาขาวิชาเกษตรศาสตร� ได6บูรณาการงานบริการวิชาการ 
“โครงการอบรมเทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวานปuาด6วยเมล็ด”เข6ากับ
การวิจัย โดย อาจารย4วุฒิรัตน4 พัฒนิบูลย4 ได6ทําการศึกษาวิจัยใน
หัวข6อ ผลของการบรรจุหีบห&อและสภาวะการเก็บรักษาต&อคุณภาพ
เมล็ดพันธุ4ผักหวานปuา (5.1-3-25) ผลการดําเนินงานซ่ึงมีจุดมุ&งหมาย
เพ่ือค6นหาวิธีการในการยืดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ4ผักหวานปuา
ให6สามารถขยายช&วงระยะเวลาของการเพาะเมล็ดพันธุ4ผักหวานปuา
ให6นานข้ึน ซ่ึงเปCนความต6องการท่ีได6มาจากการบริการวิชาการใน
ป�งบประมาณ 2553 ท่ีได6จัดอบรมในหัวข6อ “การขยายพันธุ4
ผักหวานเพ่ือการจําหน&าย (5.1-3-26) 
 
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก&สังคมกับการวิจัย จํานวน 4 โครงการดังนี้ 
      1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�  มีโครงการเรื่องการสัมมนา
เชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&ในเครื่องวัดเซรามิก” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2555 (5.1-3-27) ซ่ึงได6บูรณาการกับวิจัยเรื่องการบูร
ณาการองค4ความรู6จากโครงการบริการวิชาการร&วมกับการเรียนการ
สอนเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส4  
กิจกรรมการทดลองท่ี 6 Glaze and Materials. (5.1-3-28) 
      2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร�  มีโครงการบริการวิชาการ
ค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6านปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม 2555  
(5.1-3-29) ซ่ึงได6บูรณาการกับวิจัย เรื่องระบบสารสนเทศการให6
ข6อมูลร6านอาหารและสถานท่ีท&องเท่ียวบนโทรศัพท4เคลื่อนท่ี จังหวัด
ลําปาง (5.1-3-30) 
 
 
 

5.1-3-25 รายงานการวิจัยเรื่องผล
ของการบรรจุหีบห&อและสภาวะการ
เก็บรักษาต&อคุณภาพเมล็ดพันธุ4
ผักหวานปuา 
5.1-3-26 สรุปโครงการอบรมการ
ขยายพันธุ4ผักหวานเพ่ือการจําหน&าย 
(โครงการบริการวิชาการงบประมาณ 
2553) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1-3-27  สรุปโครงการเรื่องการ
สัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&
ในเครื่องวัดเซรามิก” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2555 
5.1-3-28 วิจัยเรื่องการบูรณาการ
องค4ความรู6 จากโครงการบริการ
วิชาการร&วมกับการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ
สอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส4  กิจกรรม
การทดลองท่ี 6 Glaze and Materials 
5.1-3-29 สรุป โครงการบริการ
วิชาการค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6าน
ปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา  มีโครงการอบรม Sketch up 
เพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 ธันวาคม 
2554 (5.1-3-31) ซ่ึงได6บูรณาการกับวิจัย เรื่องการประยุกต4ใช6
โปรแกรม SketchUp 7.0 ในการพัฒนาการเรียนรู6ส&วนประกอบ
ของอาคาร (5.1-3-32)  
    4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ดด6วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม–ตุลาคม 2554 (5.1-3-33)  ซ่ึงได6บูรณาการกับวิจัยเรื่อง 
การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช6ของกลุ&มอาชีพด6วยเทคโนโลยี 
การเพาะเห็ด ต.ปงยางคก อ.ห6างฉัตร จ.ลําปาง กระบวนการทํา
ความร6อนไปแปรรูปชีวมวล (5.1-3-34) 
 

 
 
 
 
 

5.1-3-30 วิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ
การให6ข6อมูลร6านอาหารและสถานท่ี
ท&อง เ ท่ียวบนโทร ศัพท4 เคลื่ อน ท่ี 
จังหวัดลําปาง 
5 .1 -3 -31  สรุป โครงการอบรม 
Sketch up เพ่ือการบูรณาการการ
เรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 
ธันวาคม 2554 
5.1-3-32 วิจัยเรื่องการประยุกต4ใช6
โปรแกรม SketchUp7.0 ในการพัฒนา 
การเรียนรู6ส&วนประกอบของอาคาร 
5.1-3-33  สรุปโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ด
ด6 วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม–ตุลาคม 2554 
5.1-3-34 วิจัย เรื่ องการบริหาร
จัดการเศษวัสดุเหลือใช6ของกลุ&ม
อาชีพด6วยเทคโนโลยีการเพาะเห็ด 
ต.ปงยางคก อ.ห6างฉัตร จ.ลําปาง 
กระบวนการทําความร6อนไปแปรรูป
ชีวมวล 

 
เกณฑ�มาตรฐานข/อ 4 มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับ     
การเรียนการสอน และการวิจัย มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยได6มีการสร6างความเข6าใจเก่ียวกับการประเมิน
ผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัยท่ีมุ&งเน6นประเมินจากชิ้นงานหรือผลงาน และ
ผลการวิจัยท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค4ของการวิจัยได6โดยผ&าน
เครือข&ายการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย (5.1-4-1) พร6อมท้ัง
ได6ระบุรายละเอียดของการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.5 ของรายวิชา
นั้นและการประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการ
กับการวิจัยจากรายงานผลการวิจัยหรือรายงานโครงการวิจัย ซ่ึงแต&
ละสาขาวิชามีประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย ดังนี้ 

5.1 -4-1 คํ าสั่ งแต& ง ต้ั ง เครื อข& าย
ประกันคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�าง ๆ รวม 6 คณะ  
 
1.คณะครุศาสตร� 
       คณะครุศาสตร4มีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก&สังคมกับการวิจัยดังนี้ 
       1.  สาขาวิชาภาษาไทย มีการประเมินความความสําเร็จของ
โครงการค&ายอาสาพัฒนา (5.1-4-2) โดยระบุไว6ใน มคอ.5 ของ
รายวิชาภาษาไทยกับการเรียนรู6ชุมชน (5.1-4-3) รายวิชาการสร6าง
หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน (5.1-4-4) รายวิชาการเขียนสารคดี
(5.1-4-5) รายวิชาความสัมพันธ4ระหว&างวรรณกรรมต&างประเทศกับ
วรรณกรรมไทย (5.1-4-6) รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ4 (5.1-4-7)  
และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับ
การวิจัยโดยระบุไว6ในรายงานวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาการถ&ายทอด
จิตสํานึกต&อคุณค&าของเพ่ือนมนุษย4จากวรรณกรรมท่ีนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู6ในหลักสูตร เพ่ือบูรณาการสู&การจัดค&าย
ภาษาไทยและการบริการวิชาการแก&ชุมชน” (5.1-4-8) และการวิจัย
เรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรู6เพ่ือถ่ินฐานบ6านเกิดและการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ.2554” 
(5.1-4-9)   
          2. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินความ
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนโดยระบุไว6ใน มคอ.5 ของรายวิชาการศึกษาเอกเทศทาง
การศึกษาปฐมวัย (5.1-4-10) และประเมินความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัยโดยระบุไว6ในรายงานวิจัย
เรื่อง ปsญหาการบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของครูผู6สอนใน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนสัง กัดสํ านักงานเขตพ้ืน ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 (5.1-4-11)   
          3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการประเมินความความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยระบุ
ไว6ใน มคอ.5 ของรายวิชาการใช6เทคโนโลยีและแหล&งการเรียนรู6 
(5.1-4-12) และรายวิชาค&ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ (5.1-4-13)    
 
 
 
 

 
 
 
 
5.1-4-2  รายงานผลโครงการค& าย
อาสาพัฒนา  
5.1-4-3  มคอ.5 รายวิชาภาษาไทย
กับการเรียนรู6ชุมชน  
5.1-4-4  มคอ.5 รายวิชาการสร6 าง
หนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  
5.1-4-5  มคอ.5 รายวิชาการเขียน 
สารคดี  
5.1-4-6  มคอ . 5 ร า ย วิ ช า ค ว า ม 
สัมพันธ4ระหว&างวรรณกรรมต&าง 
ประเทศกับวรรณกรรมไทย  
5.1-4-7  มคอ.5 รายวิชาวรรณกรรม
วิจารณ4 
5.1-4-8  ร าย ง านวิ จั ย เ รื่ อ ง  “วิ ธี
วิทยาการถ&ายทอดจิตสํานึกต&อคุณค&า
ของเพ่ือนมนุษย4จากวรรณกรรมท่ี
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู6
ในหลักสูตร เพ่ือบูรณาการสู&การจัด
ค&ายภาษาไทยและการบริการวิชาการ
แก&ชุมชน” 
5.1-4-9 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู6เพ่ือถ่ินฐานบ6าน
เกิดและการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ. 
2554 
5.1-4-10  มคอ.5 รายวิชาการศึกษา
เอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย 
5.1-4-11 รายงานวิจัยเรื่องปsญหา
การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียน
รวมของครูผู6สอนในระดับปฐมวัย 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต 1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
2. คณะวิทยาศาสตร� 
    คณะวิทยาศาสตร4 มีการประเมินความสําเร็จของการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคม ดังนี้ 
         ด/านการเรียนการสอน  
         1) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร� มีการประเมินผล
สําเร็จของการบูรณาการวิชาการแก&สังคมกับการสอน โดยพิจารณา
จากผลการเรียนของนักศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจท่ี
นักศึกษามีต&อรายวิชาท่ีอยู&ในระดับมาก (5.1-4-14)  
        2) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการประเมินผลสําเร็จ
ของการบูรณาการวิชาการแก&สังคมกับการสอน โดยพิจารณาจาก
ผลการเรียนของนักศึกษา และผลการประเมินความพึงพอใจท่ี
นักศึกษามีต&อรายวิชาท่ีอยู&ในระดับมาก (5.1-4-15)  
         3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา  มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับ
การเรียนการสอน ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาระหว&างและ
หลังอาจารย4ผู6สอนจัดการเรียนการสอนด6วยเทคนิคและความรู6จา
การอบรม (5.1-4-16)  
         ด/านงานวิจัย 
        1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร� ส่ิงแวดล/อม มีการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการทางวิชาการแก&สังคมกับการงานวิจัย 
ผู6วิจัยได6กําหนดวัตถุประสงค4ของงานวิจัยและนําเสนอรายงาน
ความสําเร็จของงานวิจัย (5.1-4-17) สะท6อนให6เห็นถึงความสําเร็จ
ของการบูรณาการ         
        2) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร�  มีการประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการทางวิชาการแก&สังคมกับการงานวิจัย 
ผู6วิจัยได6กําหนดวัตถุประสงค4ของงานวิจัยและนําเสนอรายงาน
ความสําเร็จของงานวิจัย (5.1-4-18) สะท6อนให6เห็นถึงความสําเร็จ
ของการบูรณาการ         
         3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา  มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการวิจัย 
ซ่ึงประเมินจากการนําไปใช6ประโยชน4โดยผู6รับการอบรม (5.1-4-19)  

5.1-4-12 มคอ.5 รายวิชาการใช6
เทคโนโลยีและแหล&งการเรียนรู6  
5.1-4-13 มคอ.5 รายวิชาค&ายภาษา
เพ่ือพัฒนาทักษะ   
 
 
5.1-4-14 มคอ.5 รายวิชารายวิชา
บริหารโครงการเทคโนโลยี 
5.1-4-15 มคอ.5 รายวิชารายวิชา
บริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1-4-16 มคอ.5 รายวิชาเทคโนโลยี 
ชีวภาพ  
5.1-4-17 รายงานวิจัยเรื่อง “ปsจจัย
ทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต&อการเกิด
ดินถล&มบริเวณ ต.แจ6ซ6อน อ.เมือง
ปาน จ.ลําปาง” 
5.1-4-18 รายงานวิจัยเรื่องการ
พัฒนาต6นแบบระบบจัดการเรียนรู6
ระบบออนไลน4สํ าหรับโรงเรียน
มั ธ ย ม ศึ กษ า ใ นจั ง ห วั ด ลํ า ป า ง                           
5.1-4-19 รายงานโครงการการ
อ บ ร ม ก า ร เ ต รี ย ม ชุ ด ป ร ะ เ มิ น
แก_สซัลเฟอร4ไดออกไซด4ในอากาศ
อย&างง& าย ให6ครูและนักเรียนใน
อําเภอแม&เมาะ สําหรับครูผู6สอน
วิทยาศาสตร4 และนักเรียน อําเภอ
แม&เมาะ จังหวัดลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
      คณะมนุษยศาสตร4และสั งคมศาสตร4  มีการประเมินผล
ความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการ
เรียน การสอน และการวิจัย ดังนี้ 
1) บูรณาการกับการเรียนการสอน  
     1.1) สาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปG มีประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน      
การสอนและการวิจัย โดยได6จัดทําเปCนรายงานผลการดําเนินการ
บริการวิชาการ สาขาวิชาออกแบบประยุกต4ศิลป̀ ป�การศึกษา 2554 
(5.1-4-20)  
     1.2) สาขาวิชาดนตรี มีประเมินผลความสําเร็จของการบูรณา
การงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน (5.1-4-21) 
 2) บูรณาการด/านการวิจัย 
     2.1) สาขาวิชาภาษาไทย มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เรื่องการศึกษาปsจจัย
ความสําเร็จท่ีมีต&อการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียน 
การสอน (5.1-4-22)   
     2.2) สาขาวิชาภาษาจีน มีการประเมินผลความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการวิจัย เรื่อง การพัฒนาด6าน
ทักษะการฟsงและการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4  นครลําปาง (5.1-4-23)     
 
4. คณะวิทยาการจัดการ 
     คณะวิทยาการจัดการได6มอบหมายให6อาจารย4ประจําสาขาวิชาท่ี
รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการได6ทําการติดตามและประเมินผล
สําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ดังรายการหลักฐาน (5.1-4-24) และ (5.1-4-25) ด6วย
การระบุรายละเอียดผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนใน มคอ.5 ของรายวิชานั้น
และระบุผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการกับการวิจัยในรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการ
วิชาการโดยใช6แบบประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ
วิชาการ 
 
 
 

5.1-4-20 รายงานผลการดําเนินการ
บริการวิชาการ สาขาวิชาออกแบบ
ประยุกต4 ศิลป̀ ป�การศึกษา 2554                       
5.1-4-21 ประเมินผลความสําเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทาง
วิ ช ากา รแก& สั ง คม กับการ เ รี ยน 
สาขาวิชาดนตรี 
5.1-4-22 รายงานการวิจัย เรื่อง
การศึกษาปsจจัยความสําเร็จท่ีมีต&อ
การบูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอน  
5.1-4-23 รายงานผลการดําเนินงาน
การบริการวิชาการ สาขาวิชาภาษา 
จีน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-4-24 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการท่ีบูรณาการ
กับการเรียนการสอนและการวิจัย 
จํานวน 7 เรื่อง 
5.1-4-25 มคอ.5รายวิชาท่ีบูรณา
การงานบริการทางด6านวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย                            
 1. มคอ.5 รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2      
 2. มคอ.5 รายวิชาการตรวจสอบ
บัญชีด6วยคอมพิวเตอร4 
 3. มคอ.5 รายวิชาการวิเคราะห4
ข6อมูลทางธุรกิจ           
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
   คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได6มีการประเมินผลสําเร็จของการ  
บูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัยของโครงการบริการวิชาการท่ีกําหนดไว6ในแผนบริการ
วิชาการประจําป�งบประมาณ 2554 (5.1-4-26) (5.1-4-27) ดังนี้ 

1) ผลประเมินความสําเร็จของการบรูณาการโครงการตรวจวัด
คุณภาพอาหารท6องถ่ินในรายวิชาปsญหาพิเศษวิทยาศาสตร4และ
เทคโนโลยีการอาหาร ได6ประเมินผลจากผลการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ4ให6แก&ชุมชนพบว&านักศึกษาสามารถนําความรู6ท่ีได6จากการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารท6องถ่ินมาใช6กับงานวิจัยปsญหาพิเศษ
วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยีการอาหาร (5.1-4-28) 
          ผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโครงการ
ตรวจวัดคุณภาพอาหารท6องถ่ินในการวิจัยเรื่องผลการตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ4ชุมชนได6ประเมินผลจากผลิตภัณฑ4พ้ืนบ6าน พบว&า
สามารถนําผลการวิจัยไปแนะนําให6กับผู6ประการของชุมชนในการ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ4 (5.1-4-29) 

2) ผลประเมินความสําเร็จของการบรูณาการโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวานปuาด6วยเมล็ดในรายวิชา
ปsญหาพิเศษ 5004902 ได6ประเมินผลจากทักษะและประสบการณ4ท่ี
ได6รับจากการท่ีนักศึกษาได6ให6บริการวิชาการโดยการสอบปsญหา
พิเศษของนักศึกษา พบว&านักศึกษาสามารถนําความรู6ท่ีได6จากการเข6า
อบรมเชิงปฏิบัติการมาใช6กับการทําปsญหาพิเศษได6เปCนอย&างดี    

 4. มคอ.5 รายวิชาสัมมนานิเทศ
ศาสตร4   
 5 .  แบบประเ มินผลสํ า เร็ จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการ 
“โครงการทําโคมหูกระต&าย” และ 
งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  “การ ศึกษาและ
อนุรักษ4การประดิษฐ4โคมล6านนา 
บ6านวังหม6อ ตําบลต6นธงชัย อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง กรณีศึกษา : 
โคมหูกระต&าย”ในบทท่ี 11  วิชาการ
บ ริ ห า ร ก า ร ผ ลิ ต  ภ า ค เ รี ย น ท่ี 
2/2554      
 6. มคอ.5 รายวิชาหลักตลาดบริการ  
 7. มคอ.5 รายวิชาหลักการตลาด 
 
5.1-4-26 แผนบริการวิชาการ 
5.1-4-27 แบบฟอร4มการบูรณาการ
งานบริการวิชาการ 
5.1-4-28 มคอ. 5 รายวิชาปsญหา
พิเศษ วิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี
การอาหาร 
5.1-4-29 สรุปโครงการการบริการ
ตรวจวัดคุณภาพอาหารท6องถ่ิน 
5.1-4-30 มคอ.5 รายวิชาปsญหา
พิเศษ  
5.1-4-31 รายงานการวิจัยเรื่องผล
ของการบรรจุหีบห&อและสภาวะการ
เก็บรักษาต&อคุณภาพเมล็ดพันธุ4
ผักหวานปuา 
 
 
 
 
 
 
 



 283 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(5.1-4-30) 
         ผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวานปuาด6วยเมล็ดในการวิจัย
เรื่องผลของการบรรจุหีบห&อและสภาวะการเก็บรักษาต&อคุณภาพ
เมล็ดพันธุ4ผักหวานปuา ได6ประเมินผลจากผลการวิจัยท่ีได6ซ่ึงพบว&า
สามารถเก็บรักษาเมล็ดพันธุ4ผักหวานปuาให6มีช&วงระยะเวลาการ
ขยายพันธุ4ท่ีนานข้ึนได6เปCนระยะเวลา 45 วัน (5.1-4-31)       
 
6.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการ
งานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยดังนี้ 
      1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส�  มีโครงการเรื่องการสัมมนา
เชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&ในเครื่องวัดเซรามิก” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2555 (5.1-4-32) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา5521501 วัสดุเซรามิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554  โดยมี
การให6นักศึกษาได6เตรียมความพร6อมในการทดลองเครื่องวัดเซรา
มิกส4 ในสัปดาห4ท่ี 14 (5.1-4-33) และการวิจัยเรื่องการบูรณาการ
องค4ความรู6จากโครงการบริการวิชาการร&วมกับการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส4  
กิจกรรมการทดลองท่ี 6 Glaze and Materials. (5.1-4-34) 
     2. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต�แวร� มีโครงการบริการวิชาการ
ค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6านปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 (5.1-4-35) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
5674801 ค&ายฝMกพัฒนาซอฟต4แวร4 ภาคเรียนท่ี 2/2554(5.1-4-36) 
และการวิจัย เรื่อง  ระบบสารสนเทศการให6ข6อมูลร6านอาหารและ
สถานท่ีท&องเท่ียวบนโทรศัพท4เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง (5.1-4-37) 
    3. สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มีโครงการอบรม Sketch up เพ่ือ
การบูรณาการการเรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 ธันวาคม 
2554 (5.1-4-38) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา  
5562704 การสํารวจและการประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554 
(5.1-4-39) และการวิจัยเรื่องการประยุกต4ใช6โปรแกรม SketchUp 
7.0 ในการพัฒนาการเรียนรู6ส&วนประกอบของอาคาร (5.1-4-40) 
    4. สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ดด6วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม – ตุลาคม 2554 (5.1-4-41) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชา ฟwสิกส4ช&างอุตสาหกรรม (5.1-4-42) และการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-1-4-32 สรุปโครงการเรื่องการ
สัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม&
ในเครื่องวัดเซรามิก” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2555 
5.1-4-33 มคอ.3 รายวิชาวัสดุเซรา
มิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
5.1-4-34 วิจัยเรื่องการบูรณาการ
องค4ความรู6 จากโครงการบริการ
วิชาการร&วมกับการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการ
สอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส4  กิจกรรม
การทดลองท่ี 6 Glaze and Materials. 
5.1-4-35 สรุปโครงการบริการ
วิชาการค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6าน
ปuาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 
5.1-4-36 มคอ.3 รายวิชาค&ายฝMก
พัฒนาซอฟต4แวร4   ภาค เรี ยน ท่ี 
2/2554 
5.1-4-37 วิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ
การให6ข6อมูลร6านอาหารและสถานท่ี
ท&อง เ ท่ียวบนโทร ศัพท4 เคลื่ อน ท่ี 
จังหวัดลําปาง 
5 . 1 -4 -38 สรุ ป โ คร งการอบรม 
Sketch up เพ่ือการบูรณาการการ
เรียนการสอน ระหว&างวันท่ี 24–25 
ธันวาคม 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิจัยเรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช6ของกลุ&มอาชีพด6วย
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด ต.ปงยางคก อ.ห6างฉัตร จ.ลําปาง
กระบวนการทําความร6อนไปแปรรูปชีวมวล (5.1-4-43) 
 
                                    

5 .1 -4-39 มคอ.3  รายวิ ชาการ
สํารวจและการประมาณราคา ภาค
เรียนท่ี 1/2554 
5.1-4-40 วิจัยเรื่องการประยุกต4ใช6
โปรแกรม SketchUp 7.0 ในการ
พัฒนาการเรียนรู6ส&วนประกอบของ
อาคาร 
5.1-4-41 สรุปโครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของกลุ&มอาชีพเพาะเห็ด
ด6 วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม – ตุลาคม 2554 
5.1-4-42 มคอ.3 รายวิชาฟwสิกช&าง
อุตสาหกรรม 
5.1-4-43 วิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช6ของกลุ&มอาชีพด6วย
เทคโนโลยีการเพาะเห็ด ต.ปงยางคก  
อ.ห6างฉัตร จ.ลําปาง กระบวนการ
ทําความร6อนไปแปรรูปชีวมวล 

 
เกณฑ�มาตรฐานข/อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได6มีการสร6างความเข6าใจในการนําเอาผลการประเมิน
ความสําเร็จ ไปปรับปรุงและบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยร&วมกับหน&วยงานระดับคณะ
โดยผ&านกิจกรรมต&าง ๆ จํานวน 5 โครงการ ภายใต6การดําเนินงาน
ของสถาบันวิจัย (5.1-5-1) ดังนี้ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู6และสํารวจความต6องการรับบริการวิชาการ
กับชุมชนเป�าหมาย 

2. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของการบริการ
วิชาการแก&ชุมชน 

3. จัดทําโครงการ/กิจกรรมท่ีบูรณาการการบริการกับการวิจัย
และ/หรือการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร6างการเรียนรู6และ
ความเข6มแข็งของชุมชน 

4. ถอดบทเรียน ประเมินพัฒนาการของการเรียนรู6ของชุมชน
และ/หรือความเข6มแข็งของชุมชน 

5.1-5-1 รายงานประจําป�สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา ประจําป�งบประมาณ 
พ.ศ.2554  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
5. การจัดการความรู6ชุมชนบริการวิชาการ 

 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�างๆ รวม 6 คณะ
ได/แก� 
 
คณะครุศาสตร� 
           สาขาวิชาได6มีการนําผลการประเมินการบูรณาการงาน
บริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยเสนอในท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา (5.1-5-2) เพ่ือนําข6อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก&
สังคมกับการเรียนและการวิจัยในการจัดทําแผนการดําเนินการ
บริการวิชาการแก&สังคม ในป�งบประมาณ 2555 (5.1-5-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร�   
      คณะวิทยาศาสตร4มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ดังนี้ 
      1.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ส่ิงแวดล/อม ได6มีข6อเสนอแนะการ 
บูรณาการฯ ในเล&มสรุปโครงการการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย (5.1-5-4) และ
สาขาวิชาฯ ได6มีจัดประชุมกรรมการบริหารสาขาวิชาฯ (5.1-5-5) 
เพ่ือนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการ 
และวางแผนโครงการบริการวิชาการด6านสิ่ งแวดล6อมไว6 ใน
แผนปฏิบัติราชการในป�งบประมาณ 2555 (5.1-5-6) 
      2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร�ศึกษา ได6มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย มีการนําผลการประเมินโครงการท้ังสอง
โครงการ รายงานในท่ีประชุมสาขาวิชา เพ่ือพิจารณาหาทางแก6ไขไป
ปรับปรุงจากข6อเสนอแนะต&างๆ 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
     คณะมนุษยศาสตร4และสังคมศาสตร4 มีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.1-5-2 รายงานการประชุมสาขาวิชา 
5.1-5-3 แผนการดําเนินงานบริการ
วิชาการแก&สั งคมป� งบประมาณ 
2555 
 
 
 
 
5. 1 -5 -4  ส รุ ป โ ค ร งการบริ ก า ร
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินงานบริการวิชาการฯ 
5.1-5-5 รายงานการประชุมกรรมการ 
บริ หารส าขาวิ ช า วิ ทย าศาสตร4 
สิ่งแวดล6อม ครั้งท่ี 4/2554 
5.1-5-6 แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป�งบประมาณ 2555 หน6า 
272 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-5-7 รายงานผลการดําเนินการ
บริการวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน 
ป�การศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     1. สาขาวิชาภาษาจีน ได6นําผลการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียน ตาม
แบบรายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ สาขาวิชาภาษาจีน ป�
การศึกษา 2554 (5.1-5-7) ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยในโครงการ 
“บูรณาการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัยสาขาวิชา
ภาษาจีน ณ โรงเรียนแม&ทะพัฒนา จังหวัดลําปาง” วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
2554 ถึง 9 กุมภาพันธ4 2555 (5.1-5-8)    
     2. สาขาวิชาภาษาไทย ได6มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย โดยกําหนดแผนและวิธีการดังรายละเอียดอยู&ใน
รายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2555 (5.1-5-9)    
      3. สาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลปG มีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย โดยได6นําผลเข6าประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขา (5.1-5-10) โดยมีมติให6มีการจัดกิจการการบูรณาการ
การบริการวิชาการกับเรียนการสอนและการวิจัย ซ่ึงได6กําหนดไว6ใน
แผนปฏิบัติการประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2555 (5.1-5-11) 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
       คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการได6มีการนําเอาผลการประเมินความสําเร็จไปทําการปรับปรุง
และการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ตามรายการหลักฐานดังนี้ (5.1-5-12) (5.1-5-13) 
(5.1-5-14) (5.1-5-15) (5.1-5-16)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-5-8 สรุปโครงการ “บูรณาการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัยสาขาวิชาภาษาจีน ณ โรงเรียน
แม&ทะพัฒนา จังหวัดลําปาง 
5.1-5-9 รายงานการประชุม สาขาวิชา
ภาษาไทย ครั้งท่ี 2/2555 
5.1-5-10 รายงานการประชุม 
สาขาวิชาออกแบบประยุกต4ศิลป̀ 
ครั้งท่ี 2/2555 
5.1-5-11 รายงานการประชุมคณะ 
กรรมการบริหารสาขาออกแบบ
ประยุกต4ศิลป̀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-5-12 แผนปฏิบัติราชการงาน
บริการวิชาการ ป� 2555 
5.1-5-13 รายงานการประชุม 
    1. รายงานการประชุม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร4ครั้งท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 
2/2554  
     2. รายงานการประชุม สาขาวิชา
คอมพิวเตอร4ครั้งท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 
1/2554 
     3. รายงานการประชุมสาขาวิชา
นิเทศศาสตร4 ครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 
14 มีนาคม 2555 
5.1-5-14 มคอ.3 รายวิชาท่ีได6 มี 
การนําเอาผลการประเมินความ 
สําเร็จไปทําการปรับปรุงและการ 
บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก&
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได6นําผลการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนและ
งานวิ จัยดั งกล& าวข6 างต6น เข6 าท่ีประชุมคณาจารย4ประจํ าคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร (5.1-5-16) เพ่ือพิจารณาแนวทางปรับปรุง
การบูรณาการในป�การศึกษาหน6าโดยท่ีประชุมมีมติให6ดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการแก&สังคม โดยให6มีการจัดการองค4
ความรู6คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในประเด็นการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และกําหนดโครงการอบรม
เทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวานปuาด6วยเมล็ดมีครั้งท่ี ๓ ในป�งบประมาณ 
2555 (5.1-5-17) การระบุระยะเวลาการทําวิจัยท่ีได6จากงานบริการ
วิชาการให6เสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน หลังจากสิ้นสุดโครงการในคู&มือ
บริการวิชาการ (5.1-5-18) และคณะควรมีการพิจารณาจัดสรร 
งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยท่ีได6จากการงานบริการวิชาการใน
ป�งบประมาณถัดไป 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได6นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานบริการวิชาการแก&สังคมกับการเรียนการสอนกับ
การเรียนการสอนและการวิจัยดังนี้ 
       การบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคมกับการเรียน  
การสอนกับการเรียนการสอน เช&น โครงการเรื่องการสัมมนาเชิง
วิชาการ “เทคโนโลยีใหม&ในเครื่องวัดเซรามิกส4” เม่ือวันท่ี 26 
มกราคม พ.ศ.2555 (5.1-5-19) ซ่ึงได6บูรณาการกับการเรียนการสอน

สังคมกับการเรียนการสอนและการ
วิจัย 
    1. มคอ.3 รายวิชาการตรวจสอบ
บัญชีด6วยคอมพิวเตอร4 ภาคเรียนท่ี 
2/2555 
    2. มคอ.3 รายวิชาการวิเคราะห4
ข6อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2554                 
5.1-5-15 สรุปผลโครงการ
Management Fair ครั้งท่ี 5 
5.1-5-16 ลายมือชื่อนักศึกษาท่ีเข6า
ร&วมกิจกรรมอบรมโคมล6านนา งาน 
Management Fair ครั้งท่ี 5 
 
5 .1 -5-16  รายงานการประชุ ม
คณาจารย4ประจําคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2554 วาระท่ี 5.5  
5.1-5-17 โครงการบริการวิชาการ
เรื่องเทคนิคการขยายพันธุ4ผักหวาน
ปuาเมล็ด รุ&นท่ี 3 ป�2555 
5.1-5-18 คู&มือบริการวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1-5-19 โครงการเรื่องการสัมมนา
เชิ งวิชาการ “เทคโนโลยี ใหม& ใน
เครื่องวัดเซรามิก” เ ม่ือวัน ท่ี 26 
มกราคม พ.ศ. 2555 
5.1-5-20  มคอ.3 รายวิชาวัสดุเซรา
มิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ในรายวิชา 5521501 วัสดุเซรามิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 (5.1-5-20) 
และได6นําผลจากการให6นักศึกษาได6มีส&วนร&วมในโครงการบริการ
วิชาการมาปรับปรุงการดําเนินงาน ซ่ึงระบุอยู&ในรายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายวิชา5521501 วัสดุเซรามิกส4 
ภาคเรียนท่ี 2/2554 (5.1-5-21) ในหมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง  
โดยปรับปรุงเนื้อหาและสนับสนุนให6นักศึกษาได6เข6าร&วมโครงการ
บริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือการบูรณาการและจัดให6มี
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ีเก่ียวกับเหมืองวัตถุดิบ  
         การบูรณาการงานบริการวิชาการแก�สังคมกับการเรียน
การสอนกับการวิจัย เช&น โครงการบริการวิชาการค&ายอาสาพัฒนา
ท6องถ่ินบ6านปuาเหม้ียง (5.1-5-22) ซ่ึงได6บูรณาการกับวิจัยเรื่อง 
ระบบสารสนเทศการให6ข6อมูลร6านอาหารและสถานท่ีท&องเท่ียวบน
โทรศัพท4เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง (5.1-5-23) โดยมีการจัดกิจกรรม
ค&ายอาสาพัฒนาท6องถ่ินชุมชนบ6านปuาเม้ียง และนําข6อมูลท่ีได6
นําไปใช6เปCนแหล&งข6อมูลของงานวิจัย และข6อเสนอเสนอแนะจาก
โครงการท่ีนําไปใช6กับงานวิจัยยังไม&ครบทุกพ้ืนท่ีของจังหวัดลําปาง  
ดังนั้นผู6วิจัยจึงได6ทําการสํารวจข6อมูลเพ่ือเติมเพ่ือรองรับความ
ต6องการของนักท&องเท่ียว และจัดโครงการดังกล&าวในป�ต&อไป 

5.1-5-21 มคอ.5 รายวิชาวัสดุเซรา
มิกส4 ภาคเรียนท่ี 2/2554 
5.1-5-22 โครงการบริการวิชาการค&าย
อาสาพัฒนาท6องถ่ินบ6านปuาเหม้ียง 
5.1-5-23 วิจัยเรื่องระบบสารสนเทศ
การให6ข6อมูลร6านอาหารและสถานท่ี
ท&อง เ ท่ียวบนโทร ศัพท4 เคลื่ อน ท่ี 
จังหวัดลําปาง 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เปHาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปHาหมาย คะแนน 
5  ข6อ ดําเนินการได6  5  ข6อ � 5  คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 5.2    :  กระบวนการบริการทางวิชาการให�เกิดประโยชน�ต�อสังคม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป%    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการสํารวจความต(องการของสังคม หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน,วยงานวิชาชีพเพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน(นของสถาบัน 
 2. มีความร,วมมือด(านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของสังคม 
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน,วยงานวิชาชีพ 
 3. มีการประเมินประโยชน8หรือผลกระทบของการให(บริการทางวิชาการต,อสังคม 
 4. มีการนําผลการประเมินในข(อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให(บริการทาง
วิชาการ 
 5. มีการพัฒนาความรู(ท่ีได(จากการให(บริการทางวิชาการและถ,ายทอดความรู(สู,บุคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร,สู,สาธารณชน 
 

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข(อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข(อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข(อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข(อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข(อ 

 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 1 มีการสํารวจความต(องการของสังคม หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน,วยงาน
วิชาชีพเพ่ือประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน(นของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการสํารวจความต(องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน,วยงานวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยมี
นโยบายให(แต,ละคณะดําเนินการสํารวจความต(องการของชุมชน 
โดยผ,านการดําเนินงานโจทย8วิจัยในพ้ืนท่ี ตําบลปงยางคก อําเภอ
ห(างฉัตร จังหวัดลําปาง ร,วมกับ สกว. (5.2-1-1) และ สํารวจความ
ต(องการของชุมชน โดยผ,านการดําเนินงานโครงการความร,วมมือ
ทางวิชาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด อันเปCนโครงการท่ีเปCนกลไก
สําคัญในการทํางานท่ีใกล(ชิดกับชุมชน เพ่ือการนําองค8ความรู(ภายใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึงผลสรุปการดําเนินงานโครงการ (5.2-1-2) ได(ถูก
นําไปใช(ในการประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ
บริการทางวิชาการ ตามจุดเน(นของสถาบันและมหาวิทยาลัย 
เครื่องมือ/กระบวนการของแต,ละองค8กร  
 
 

5.2-1-1 สรุปผลการสํารวจความ
ต(องการของชุมชนร,วมกับคณะ/
สาขาวิชา ร,วม กับ สกว. 
5.2-1-2 สรุ ปผล โครงการความ
ร,วมมือทางวิชาการ 1 มหาวิทยาลัย 
1 จังหวัด 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        นอกเหนือไปจากนี้มหาวิทยาลัยได(สนับสนุนงบประมาณ
ให(แก,หน,วยงานระดับคณะท้ัง 6 คณะในการดําเนินงานสํารวจความ
ต(องการของชุมชนตามพ้ืนท่ีเปIาหมายของคณะหรือตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร8ของงานบริการวิชาการของคณะ 
 
รายละเอียดและหลักฐานการบูรณาการงานบริการวิชาการแก�
สังคมกับการจัดการเรียนการสอนของคณะต�าง ๆ รวม 6 คณะ  
 
คณะครุศาสตร� 
      คณะครุศาสตร8ได(มีการสํารวจความต(องการของชุมชน (5.2-1-3) 
เพ่ือใช(เปCนแนวทางในการจัดทําแผนดําเนินการบริการวิชาการแก,
สังคมแก,หน,วยงานภายในตามจุดเน(นของสถาบันโดยมีกลุ,ม 
เปIาหมายในการสํารวจคือครู อาจารย8 และบุคลากรทางการศึกษา
ในจังหวัดลําปาง 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
       คณะวิทยาศาสตร8ได(ทําการสํารวจความต(องการรับความรู(จาก
คณะฯ (5.2-1-4) แล(วนําเสนอต,อคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร8 
ระหว,างการจัดโครงการ "ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร8" (5.2-1-5) เพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงานด(าน
บริการวิชาการของคณะ ประจําป� 2554 ตามจุดเน(นของคณะ คือ 
บริการวิชาการด(านวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี (5.2-1-6) จากนั้น
จึงเสนอ (ร,าง) แผนฯ ดังกล,าวต,อท่ี และนําเสนอต,อคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณาให(ความเห็น (5.2-1-7) 
 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
       คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มีการสํารวจความต(องการ
ของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน,วยงานวิชาชีพ เพ่ือ
ประกอบการกําหนดทิศทาง (5.2-1-8) เพ่ือใช(ประกอบในการ
กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนบริการวิชาการ (5.2-1-9) เพ่ือใช(
เปCนแนวทางในการดําเนินงานด(านการให(บริการแก,สังคมตาม
จุดเน(นและความเชี่ยวชาญของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1-3 รายงานสรุปผลการสํารวจ
ข(อมูลความต(องการรับบริการทาง
วิชาการ 
 
 
 
 
5.2-1-4 รายงานการสํารวจความ
ต(องการรับบริการทางวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร8 ประจําป�งบประมาณ 
2554 
5.2-1-5 รายงานโครงการประชุม
เชิ งปฏิ บั ติการทบทวนแผนและ
จัดทําแผนยุทธศาสตร8 
5.2-1-6 แผนการดําเนินงานการ
บริการวิชาการแก,สังคม ประจําป�
การศึกษา 2554 
5 . 2 -1 -7  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี 
3/2554 วันท่ี 14 ธ.ค. 2554 
 
5.2-1-8 รายงานผลการสํารวจความ
ต(องการของชุมชน/สังคม คณะ
มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8  
5.2-1-9 แผนปฏิบัติงานด(านการบริการ
วิชาการแก,สังคม ประจําป�งบประมาณ 
2554 คณะมนุษยศาสตร8ฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ 
          คณะวิทยาการจัดการมีการสํารวจความต(องการของชุมชน 
หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน,วยงานวิชาชีพโดยกระบวนการวิจัย 
(5.2-1-10) และมีการประกาศเขตพ้ืนท่ีในการให( บริการวิชาการแก,
สังคมคณะวิทยาการจัดการป�งบประมาณ 2554 เพ่ือนําไปกําหนด
เปCนทิศทางในการจัดทําแผนการบริการวิชาการของคณะ (5.2-1-11) 
รวมท้ังการจัดทําแผนงานด(านการบริการวิชาการของคณะ ประจําป� 
2554 (5.2-1-12)  
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได(ดําเนินการสํารวจความ
ต(องการการบริการวิชาการของชุมชนในพ้ืนท่ีบริการของ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยจัดทํารายงาน
การสํารวจความต(องการการบริการวิชาการ ประจําป�การศึกษา 
2554 (5.2-1-13) เพ่ือใช(เปCนแนวทางในการจัดต้ังงบประมาณ 
2554 (5.2-1-14) ท่ีได(ระบุโครงการบริการวิชาการไว(ในหัวข(อ
เทคนิคการขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วยเมล็ด ซ่ึงเปCนหลักสูตรท่ีมี
ความต(องการเปCนอันดับท่ีสอง รองจากหลักสูตรการฝOกอบรมเรื่อง
การปลูกพืชโดยไม,ใช(ดิน ตามผลการสํารวจความต(องการการบริการ
วิชาการของชุมชน ท้ังนี้ เนื่องจากคณะมีความพร(อมด(านวัสดุ
อุปกรณ8สําหรับการสาธิตและฝOกอบรมในหลักสูตรการปลูกพืชโดย
ไม,ใช(ดินน(อยกว,าหลักสูตรเทคนิคการขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วย
เมล็ด ดังนั้นทางคณะจึงเลือกหลักสูตรเทคนิคการขยายพันธุ8
ผักหวานปMาด(วยเมล็ดเปCนหลักสูตรสําหรับการฝOกอบรมในโครงการ
บริการวิชาการ ประจําป�การศึกษา 2554 (5.2-1-15) 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการสํารวจความต(องการของ
ศูนย8ถ,ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป�การศึกษา 2554 
(5.2-1-16) โดยมีการสํารวจความต(องการจากกลุ,มตัวอย,าง 5 กลุ,ม  
ได(แก, กลุ,มนักศึกษาปPจจุบัน กลุ,มศิษย8เก,า กลุ,มบุคลากรทาง
การศึกษา กลุ,มพนักงานของรัฐ และกลุ,มพนักงานสายวิชาการและ
สายสนับสนุน และมีการจัดทําแผนบริการวิชาการ และได(มีการ
จัดทําแผนบริการวิชาการ ประจําป�งบประมาณ 2554 (5.2-1-17) 

5.2-1-10 รูปเล,มวิจัยผลสํารวจการ
ขอรับการบริการวิชาการของศูนย8
ข(อมูลธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําป� 2554  
5.2-1-11 ประกาศเขตพ้ืนท่ีการให( 
บริการวิชาการแก,สังคม คณะวิทยาการ
จัดการประจําป�งบประมาณ 2554 ลง
วันท่ี 30 ตุลาคม 2554 
5.2-1-12 แผนงานการบริการวิชาการ
แก,สังคม คณะวิทยาการจัดการป� 
2554 
 
5.2-1-13 รายงานการสํารวจความ
ต( อ ง ก า ร ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
ประจําป�การศึกษา 2554 
5.2-1-14 แผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ 2554 
5 . 2 -1 -15 ส รุ ป โ คร งกา รอบรม
เทคนิคการขยายพันธุ8ผักหวานปMา
ด(วยเมล็ด ป�งบประมาณ 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1-16 สํารวจความต(องการของ
ศูนย8ถ,ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ประจําป�การศึกษา 2554 
5.2-1-17 แผนบริการวิชาการ 
ประจําป�งบประมาณ 2554 
5 .2 -1-19  แผนบริ การวิ ชาการ
ประจําป�งบประมาณ 2555 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และแผนบริการวิชาการประจําป�งบประมาณ 2555 (5.2-1-18) เพ่ือ
ตอบสนองความต(องการของชุมชนและเพ่ือกําหนดทิศทางตาม
จุดเน(นของคณะ 
 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 2 มีความร,วมมือด(านบริการทางวิชาการเพ่ือการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของ
สังคม หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน,วยงานวิชาชีพ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยมีความร,วมมือด(านบริการทางวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็ง ท้ังของชุมชนและตัวมหาวิทยาลัย
เอง ด(วยเครื่องมือ/กระบวนการของแต,ละองค8กร โดยอ(างอิงพ้ืนท่ี
โจทย8วิจัยในพ้ืนท่ี ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง 
ผ,านการดําเนินงานร,วมกับ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ (5.2-2-1) 
นอกเหนือไปจากนี้ หน,วยงานในระดับคณะท้ัง 6 คณะได(มีความ
ร,วมมือด(านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข็ม
แข็งของสังคมหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน,วยงานวิชาชีพ
ตามความสามารถในการให(บริการวิชาการของแต,ละคณะดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
         คณะครุศาสตร8มีความร,วมมือด(านบริการวิชาการเพ่ือการ
เรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของชุมชนดังนี้  
         1. โครงการความร,วมมือการจับคู,พัฒนาระหว,างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต 1 (5.2-2-2) 
         2. ได(จัดทําบันทึกตกลงความเข(าใจกันระหว,างกองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 กับ คณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (5.2-2-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
     คณะวิทยาศาสตร8 ได(ทําบันทึกข(อตกลงความร,วมมือด(านการ
บริการทางวิชาการกับกรมวิทยาศาสตร8บริการ (5.2-2-4) และ
ได(รับการรับรองมาตรฐานห(องปฏิบั ติการทดสอบ (ISO/IEC 
17025) จากกรมวิทยาศาสตร8บริการ (5.2-2-5) โดยการจัดการ
บริการตรวจวิเคราะห8คุณภาพน้ําตามเกณฑ8มาตรฐาน พร(อมท้ังมี
การตรวจติดตามการรับรองอย,างต,อเนื่อง (5.2-2-6)  
 
 

5.2-2-1 สรุปผลการประเมินการ
อบรมเรื่อง การจัดทําก(อนเพาะเห็ด
อย,างมีคุณภาพโดยปราศจากราเขียว 
ร,วมกับ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2-2 บันทึกข(อตกลงความร,วมมือ
การจับคู,พัฒนาระหว,างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต1 
5.2-2-3 บันทึกตกลงความเข(าใจกัน
ระหว,างกองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนท่ี 33 กับคณะครุศาสตร8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 
5.2-2-4 บันทึกข(อตกลงความร,วมมือ
ทางวิชาการ 
5.2-2-5 หนังสือการรับรองมาตรฐาน
ห(องปฏิบัติการทดสอบ 
5.2-2-6 รายงานการตรวจรับรอง
มาตรฐาน จากกรมวิทยาศาสตร8บริการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    คณะวิทยาศาสตร8ได(ลงนามความร,วมมือด(านบริการวิชาการกับ
โรงเรียนปงแสนทองวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง (5.2-2-7) โรงเรียนแม,
ทะพัฒนศึกษา อ.แม,ทะ จ.ลําปาง (5.2-2-8) โรงเรียนบ(านกาดเมฆ
(5.2-2-9) และโรงเรียนทองทิพย8วิทยา อ.แม,ทะ จ.ลําปาง (5.2-2-10)  
 
      
 
 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
          คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มีการสร(างเครือข,าย
กับองค8กรในรูปแบบต,าง ๆ หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน,วยงานวิชาชีพ ได(แก,  
       1) สาขาวิชาออกแบบประยุกต�ศิลป= มีความร,วมมือกับ
สํานักพัฒนาชุมชนจังหวืดลําปาง  โดยมีการร,วมจัดโครงการ
เครือข,ายองค8ความรู( (Knowledge-Based OTOP : KBO) จ.ลําปาง 
เปCนประจําทุกป� (5.2-2-11)    
       2) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร� มีความร,วมมือกับองค8การ
การปกครองท(องถ่ิน (5.2-2-12) โดยได(ดําเนินจัดทําการวิจัยการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต,อการให(บริการของ
องค8การบริหารส,วนตําบล(5.2-2-13)             
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
       คณะวิทยาการจัดการมีการเปgดโอกาสให(ผู(มีส,วนร,วมจาก
ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนหรือหน,วยงานท่ีเก่ียวกับวิชาชีพร,วมกัน
สร(างเครือข,ายเพ่ือการเรียนรู(และเสริมสร(างความเข(มแข็งของ
ชุมชนโดยการมีการทําสัญญาความร,วมมือทางการบริการวิชาการ
ผู(นําชุมชน (5.2-2-14) มีการจัดกิจกรรมร,วมกันเพ่ือการเรียนรู(และ
เสริมสร(างความเข(มแข็งของชุมชน (5.2-2-15) (5.2-2-16) 
 
 
 

5.2-2-7 บันทึกลงนามความร,วมมือ
ด(านบริการวิชาการกับโรงเรียนปง
แสนทองวิทยา อ.เมือง จ.ลําปาง 
5.2-2-8 บันทึกลงนามความร,วมมือ
ด( านบริการวิ ชาการ กับโรงเรียน     
แม,ทะพัฒนศึกษา อ.แม,ทะ จ.ลําปาง 
5.2-2-9 บันทึกลงนามความร,วมมือ
ด(านบริการวิชาการกับโรงเรียนบ(าน
กาดเมฆ อ.เมือง จ.ลําปาง 
5.2-2-10 บันทึกลงนามความร,วมมือ
ด(านบริการวิชาการกับโรงเรียนทอง
ทิพย8วิทยา อ.แม,ทะ จ.ลําปาง 
 
5.2-2-11  ประกาศจังหวัดลําปาง 
เรื่อง แต,งต้ังคณะกรรมการเครือข,าย
ความรู( มุ, ง สู, ก าร เปC นKnowledge-
Based OTOP:KBO จังหวัดลําปาง 
สั่ง ณ วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ.2553 
5.2-2-12 เอกสารสัญญาระหว,าง
สาขารัฐประศาสนศาสตร8  คณะ
มนุษยศาสตร8กับองค8การการปกครอง
ท(องถ่ิน จ.ลําปาง 
5.2-2-13 รายงานการวิจัยการประเมิน
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต,อ
การให(บริการขององค8การบริหารส,วน
ตําบล 
 
5.2-2-14 สัญญาความร,วมมือทาง 
การบริการวิชาการระหว,างคณะ
วิทยาการจัดการกับผู(แทนชุมชนบ(าน
หนองหัวหงอก บ(านศรีหมวดเกล(า 
และบ(านกาดเมฆ  
5 . 2 -2 -15 ร า ย ง านผล โคร งกา ร 
พัฒนาจิตอาสากิจกรรม “แนวทาง 
การเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพและ
การปIองกันการเกิดโรคในผู(สูงอายุ” 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 
 
 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
          คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความร,วมมือด(านการบริการ
วิชาการแก,สังคมกับเกษตรอําเภอแม,ทะ โดยได( เชิญมาเปCน
คณะกรรมการประจําคณะ (5.2-2-17) เพ่ือดําเนินการหาแนว
ทางการทํางานร,วมกัน ซ่ึงได(กําหนดชุมชนเปIาหมายการให(บริการ
วิชาการ (5.2-2-18) คือชุมชนเกษตรกรตําบลปMาตัน อําเภอแม,ทะ 
และได(เชิญเกษตรกรตําบลสันดอนแก(ว คุณสมเพชร วงค8เรือน มา
เปCนวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขยายพันธุ8
ผักหวานปMาด(วยเมล็ด (5.2-2-19) 
 นอกเหนือไปจากนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได(มีความ
ร,วมมือกับกลุ,มวิสาหกิจชุมชนกลุ,มทําข(าวเกรียบเห็ดหอมสด   บ(าน
มาย ตําบลวังเงิน อําเภอแม,ทะ จังหวัดลําปาง ในการนี้ผลิตภัณฑ8
ของกลุ,มมาวิเคราะห8คุณภาพตามเกณฑ8มาตรฐานผลิตภัณฑ8ชุมชน 
(5.2-2-20) เพ่ือให(กลุ,มได(นําผลการวิเคราะห8มาปรับปรุงกระบวน 
การผลิต 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได(ทําความร,วมมือด(านบริการ
ทางวิชาการเพ่ือสร(างความเข(มแข็งของภาคเอกชนร,วมกับบริษัท
แสงชัย มิเตอร8 จํากัด  ในโครงการพัฒนาศูนย8ถ,ายทอดเทคโนโลยี
ทางอุตสาหกรรมเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2553 (5.2-2-21)  
ร,วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2554 (5.2-2-22) 

5.2-2-16 รายงานผลโครงการ 
พัฒนาจิตอาสากิจกรรม “แนวทาง 
การสร(างเสริมสุขภาพโดยการออก
กําลังกายและสันทนาการสําหรับ
ผู(สูงอายุ 
 
5.2-2-17 คําสั่งแต,งต้ังคณะกรรมการ
ประจําคณะ 
5.2-2-18 แผนบริการวิชาการ 
5.2-2-19 รายงานสรุปโครงการการ
อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเทคนิ คการ
ขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วยเมล็ด 
5.2-3-20 รายงานสรุปโครงการ
บริการแก,สังคม การบริการตรวจวัด
คุณภาพอาหารท(องถ่ินจังหวัดลําปาง 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2-21 บันทึกข(อตกลงความร,วมมือ
ระหว,างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับบริษัทแสงชัย มิเตอร8 จํากัด 
5.2-2-22 บันทึกข(อตกลงความร,วมมือ
ระหว,างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 3 มีการประเมินประโยชน8หรือผลกระทบของการให(บริการทางวิชาการต,อสังคม 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยมีแนวทางการดําเนินงานการประเมินประโยชน8
หรือผลกระทบของการให(บริการทางวิชาการต,อสังคมโดยอ(างอิง
พ้ืนท่ีโจทย8วิจัยในพ้ืนท่ี ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัด
ลําปาง ผ,านการดําเนินงานร,วมกับ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ จาก

5.2-3-1 สรุปผลการประเมินการ
อบรมเรื่องการจัดทําก(อนเพาะเห็ด
อย,างมีคุณภาพโดยปราศจากราเขียว 
ร,วมกับ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ผลการประเมินการอบรมตามตัวบ,งชี้ท่ี 5.2 นั้นพบว,าสอดคล(องกับ
ความต(องการของผู(รับบริการ จนสามารถนําไปใช(แก(ปPญหาให(กับ
กลุ,มอาชีพได( (5.2-3-1) นอกเหนือไปจากนี้หน,วยงานในระดับคณะ
ท้ัง 6 คณะได(มีการประเมินผลประโยชน8หรือผลกระทบของการ
ให(บริการวิชาการต,อสังคมตามโครงการบริการวิชาการท่ีได(จัดข้ึน
โดยมีรายละเอียดของผลการประเมินดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
           คณะครุศาสตร8มีการนําผลการดําเนินงานของทุกโครงการ
บริการวิชาการมาประเมินผลประโยชน8หรือผลกระทบของการ
ให(บริการทางวิชาการต,อสังคม (5.2-3-2) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
      คณะวิทยาศาสตร8มีการประเมินความพึงพอใจในการให( 
บริการ และผลการประเมินประโยชน8ท่ีได(จากการบริการตรวจ
วิเคราะห8น้ํา (5.2-3-3) ดังนี้ (1) ผู(รับบริการกลุ,มโรงงานผลิตน้ําด่ืม 
สามารถนําผลการตรวจวิเคราะห8ไปประกอบการขอยื่นการรับรอง
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) (2) กลุ,มลูกค(าประเภทโรงพยาบาล 
หรือโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนําผลการตรวจวิเคราะห8ไปใช(
ประกอบการประกันคุณภาพน้ําท้ิงจากสถานประกอบการหรือ
โรงงานอุตสาหกรรมได( เช,น กลุ,มโรงพยาบาลนําผลการตรวจ
วิเคราะห8คุณภาพน้ําท้ิงไปใช(ประกอบการประกันคุณภาพมาตรฐาน
การพัฒนา และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation 
: HA) ส,วนห(องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร8ได(รับการยอมรับ
ทางด(านวิชาการและเปCนท่ีพ่ึงพิงทางวิชาการแก,ชุมชน           
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 มีการประเมินประโยชน8
หรือผลกระทบของการให(บริการทางวิชาการต,อสังคม (5.2-3-4) มี
การติดตามประเมินผล และมีการสํารวจความพึงพอใจและ
ประโยชน8ท่ีได(รับจากการบริการวิชาการ (5.2-3-5) 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการมีการประเ มินประโยชน8หรื อ
ผลกระทบของการให(บริการวิชาการต,อสังคมโดยมีการสํารวจ
ความพึงพอใจประเมินประโยชน8หรือผลกระทบ “การให(บริการ

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-3-2 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการบริการวิชาการ 
 
 
 
5.2-3-3 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ และประโยชน8จากการให(บริการ
ตรวจวิเคราะห8น้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-3-4 แบบรายงานผลการประเมิน
ประโยชน8หรือผลกระทบของการ
ให(บริการทางวิชาการ  
5.2-3-5 รายงานสรุปผลโครงการ
บริการวิชาการแก,สังคม 
 
5.3-1-6 สรุปผลรายงานความพึง
พ อ ใ จ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น8 ห รื อ
ผลกระทบ “การให(บริการทางวิชาการ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทางวิชาการต,อสังคม”คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําป�การศึกษา 2554 (5.2-3-6) และคณะมีการนําผล
การประเมินความพึงพอใจประเมินประโยชน8หรือผลกระทบ “การ
ให(บริการทางวิชาการต,อสังคม” เข(าท่ีประชุมคณะกรรมการ
ส,งเสริมวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ ระเบียบ
วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา วันท่ี 21 พฤษภาคม 2555 (5.2-3-7) 
 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           คณะเทคโนโลยีการเกษตรได(ดําเนินการประเมินประโยชน8ของ
การให(บริการวิชาการแก,สังคม ดังนี้ 
          1) ประเมินประโยชน8จากโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วยเมล็ด (5.2-3-8) โดยมีผลการประเมิน
ดังนี้ ในด(านข(อมูลเทคนิคการขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วยเมล็ดโดย
ผู(รับบริการ มีค,าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด(านการมีส,วนร,วม สําหรับ
ผู(รับบริการมีค,าคะแนนการมีส,วนร,วม 4.20 สําหรับนักศึกษามีค,า
คะแนนการมีส,วนร,วม 4.00  และอาจารย8มีค,าคะแนนการมีส,วนร,วม 
4.67 ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล,าวแสดงให(เห็นว,าผู(รับบริการสามารถ
นําไปใช(ประโยชน8ได(จริงและมีส,วนร,วมในการดําเนินกิจกรรมพร(อมกับ
นักศึกษาและอาจารย8ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
          2) ประเมินประโยชน8จากโครงการบริการแก,สังคม การบริการ
ตรวจวัดคุณภาพอาหารท(องถ่ินจังหวัดลําปาง (5.2-3-9) โดยมีผลการ
ประเมินดังนี้ ในด(านข(อมูลเทคนิคการตรวจวิเคราะห8คุณภาพอาหาร
ท(องถ่ินโดยผู(รับบริการ มีค,าคะแนนเฉลี่ย 4.67 ด(านการมีส,วนร,วม 
สําหรับผู(รับบริการมีค,าคะแนนการมีส,วนร,วม 4.00 สําหรับนักศึกษามี
ค,าคะแนนการมีส,วนร,วม 4.33 และอาจารย8มีค,าคะแนนการมีส,วนร,วม 
4.00 ซ่ึงการจัดกิจกรรมดังกล,าวแสดงให(เห็นว,าผู(รับบริการสามารถ
นําไปใช(ประโยชน8ได(จริงและมีส,วนร,วมในการดําเนินกิจกรรมพร(อมกับ
นักศึกษาและอาจารย8ท่ีรับผิดชอบโครงการ 
        และได(มีการนําผลการประเมินการใช(ประโยชน8ของการให(บรกิาร
วิชาการของคณะนําสู,ท่ีประชุมคณาจารย8ของคณะเพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาและปรับปรุงแก(ไขต,อไป (5.2-3-10) 
 
 
 
 

ต, อสั งคม”คณะวิ ทยาการจั ดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางประจําป�
การศึกษา 2554 
5.2-3-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส,งเสริมวิจัยและบริการวิชาการของ
คณะวิทยาการจัดการ ระเบียบวาระท่ี 
5 เรื่องพิจารณา วันท่ี 21 พฤษภาคม 
2555 
 
5.2-3-8 รายงานสรุปโครงการการอบรม
เชิงปฏิบั ติการเทคนิคการขยายพันธุ8
ผักหวานปMาด(วยเมล็ด 
5.2-3-9 รายงานสรุปโครงการบริการ
แก,สังคม การบริการตรวจวัดคุณภาพ
อาหารท(องถ่ินจังหวัดลําปาง 
5.2-3-10 รายงานการประชุมคณาจารย8
ของคณะ ครั้งท่ี 7/2554 วันท่ี 7 ธันวาคม 
2554 วาระท่ี 5.6 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        ภายหลังจากการดําเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ  
เช,น โครงการอบรมการวัดและการควบคุมอุณหภูมิในงาน
อุตสาหกรรมและประยุกต8ใช(งาน PLC Siemens S7-200 ในงาน
อุตสาหกรรมข้ันต(น เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2555 (5.2-3-11) คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได(มีการจัดทําสรุปผลการประเมินของ
โครงการในด(านต,าง ๆ ได(แก, ด(านความรู(ความเข(าใจในการอบรม  
ด(านวิทยากร ด(านความพึงพอใจในการอบรม และด(านการนํา
ความรู(ท่ีได(รับไปใช(ประโยชน8 

5.2-3-11 โครงการอบรมการวัดและ
การควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรม
และประยุกต8ใช(งาน PLC Siemens 
S7-200 ในงานอุตสาหกรรมข้ันต(น  
เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2555 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 4 มีการนําผลการประเมินในข(อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให(บริการ
ทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(มีแนวทางการนําผลประเมินในข(อ 3 ไป
พัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให(บริการทางวิชาการใน
พ้ืนท่ี ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง ผ,านการ
ดําเนินงานร,วมกับ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ ด(วยการจัดทําร,าง
ความร,วมมือด(านบริการวิชาการกับหน,วยงานต,างๆ ได(แก, 
เครือข,ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษา (5.2-4-1) และ สวทช. 
เครือข,ายภาคเหนือ (5.2-4-2) เพ่ือนําไปสู,ความหลากหลายทาง
กิจกรรมการให(บริการทางวิชาการ นอกเหนือไปจากนี้หน,วยงานใน
ระดับคณะท้ัง 6 คณะได(มีการนําผลการประเมินในข(อ 3 มาพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให(บริการทางวิชาการโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร8ได(นําเสนอผลการประเมินในข(อ 3 ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (5.2-4-3) เพ่ือพิจารณาผลสําเร็จ 
ปPญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน เพ่ือใช(เปCนแนวทางใน  
การปรับปรุงการดําเนินโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก,สังคม 
(5.2-4-4) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
         คณะกรรมการดําเนินงานห(องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร8 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
และประโยชน8จากการให(บริการตรวจวิเคราะห8น้ํา (5.2-4-5) 

5.2-4-1 ร,างความร,วมมือด(านบริการ
วิชาการ เครือข,ายบริการวิชาการ 
สถาบันอุดมศึกษา 
5.2-4-2 ร,างความร,วมมือด(านบริการ
วิชาการ สวทช. เครือข,ายภาคเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-4-3 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง ท่ี 
4/2555 วันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 
5.2-4-4 แผนการดําเนินงานด(าน
บริการวิชาการ 2555 
 
 
5.2-4-5 สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจและประโยชน8จากการให(บริการ
ตรวจวิเคราะห8น้ํา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       คณะได(นําผลการประเมินฯ เข(าสู,การประชุมของคณะกรรมการ
บริหารคณะ ในวาระเพ่ือพิจารณา (5.2-4-6) เพ่ือวางแผนการปรับปรุง
และพัฒนาการให(บริการแก,ชุมชนของคณะ ประจําป� 2555 (5.2-4-7)      
 
 
 
คณะมนุษย�ศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8   มีการนําผลการ
ประเมินประโยชน8หรือผลกระทบของการให(บริการทางวิชาการต,อ
สังคม แลนําผลการสํารวจความพึงพอใจและประโยชน8ท่ีได(รับจาก
การบริการวิชาการเสนอคณะกรรมการประจําคณะฯ (5.2-4-8) 
เพ่ือพิจารณา และมีมติให(นําไปพัฒนาระบบและกลไกการด(านการ
บริการวิชาการ โดยได(กําหนดไว(ในแผนปฏิบัติการประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2555 (5.2-4-9)    
 
คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะกรรมการการบริหารงานบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการมีการนําเอาผลการประเมินประโยชน8หรือ
ผลกระทบของการให(บริการวิชาการต,อสังคมเข(า ท่ีประชุม
คณะกรรมการส,งเสริมวิจัยและบริการวิชาการ (5.2-4-10) และนํา
ผลมาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให(บริการโดยมีการปรับปรุง
แผนการพัฒนาการให(บริการแก,ชุมชน (5.2-4-11) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรได(นําผลการประเมินในข(อ 3 
(5.2-4-12) ไปปรับปรุงการให(บริการวิชาการแก,สังคมโดยจัดทํา
โครงการวิเคราะห8ชุมชน และการจัดทําแผนบริหารจัดการงาน
บริการวิชาการ ในป�งบประมาณ 2555 (5.2-4.13) การดําเนินงาน
บริการวิชาการแก,สังคมของคณะเทคโนโลยีการเกษตร จะมุ,งเน(น
ไปยังพ้ืนท่ีชุมชนเปIาหมายท่ีกําหนดไว( ภายใต(โครงการเกษตร
อินทรีย8และอาหารปลอดภัย เพ่ือทําให(เกิดเปCนรูปธรรมและ
สามารถสร(างชุมชนต(นแบบเกษตรอินทรีย8และ อาหารปลอดภัยได(  
 
 
 
 

5.2-4-6 รายงานการประชุมของ
คณะกร รมกา ร ดํ า เ นิ น ง านห( อ ง 
ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห8น้ํา 
5 . 2 -4 -7 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ง ท่ี 
3/2555 วันท่ี 23 พ.ค. 2555 
 
5.2-4-8  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
4/2554 วาระท่ี 5  
5.2-4-9  แผนปฏิ บั ติการประจําป�
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 5 5  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 
 
 
 
5 . 2 -4 -10  ร า ย ง านกา รปร ะชุ ม
คณะกรรมการส,งเสริมวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ 
5.2-4-11 แผนการปรับปรุงการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการให(บริการทาง
วิชาการ 
 
 
5 . 2 -4 -12  ร า ย ง านกา รป ร ะชุ ม
คณะกรรมการประจํ าคณะ ครั้ ง ท่ี 
2/2555 วันท่ี 15 พฤษภาคม 2555 
วาระท่ี 4.2 และวาระท่ี 5.5  
5 . 2 -4 -13  แ ผ นป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร
ประจําป� 2555 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ได(นําผลการดําเนินงาน โครงการบริการวิชาการของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ีผ,านมา เช,น โครงการอบรมการวัดและ
การควบคุมอุณหภูมิในงานอุตสาหกรรมและประยุกต8ใช(งาน PLC 
Siemens S7-200 ในงานอุตสาหกรรมข้ันต(น เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 
2555 (5.2-4-14) มาประชุมในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 
7 มีนาคม พ.ศ.2555 (5.2-4-15) เพ่ือพิจารณารูปแบบการ
ให(บริการวิชาการของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกําหนด
เปIาหมายในการดําเนินงาน ในป�การศึกษาต,อไป 

5.2-4-14 สรุปโครงการอบรมการวัด
และการควบ คุม อุณหภู มิ ในงาน
อุตสาหกรรมและประยุกต8ใช(งาน PLC 
Siemens S7-200 ในงานอุตสาหกรรม
ข้ันต(น  เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2555 
5.2-4-15 รายงานการประชุมครั้งท่ี 
1/2555 เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 
2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 5 มีการพัฒนาความรู(ท่ีได(จากการให(บริการทางวิชาการและถ,ายทอดความรู(สู,บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร,สู,สาธารณชน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาความรู(ท่ีได(จากการให(บริการ
วิชาการในพ้ืนท่ี ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง จน
นําไปสู,การพัฒนาเปCนโจทย8วิจัยเชิงพ้ืนท่ีแบบเต็มรูปแบบด(วยการ
สนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ภายใต(โครงการวิจัยร,วมภายใต(การ
ลงทุนร,วมกัน ในหัวข(องานวิจัย “แนวทางการบูรณาการการจัดการ
ปPญหาก(อนวัสดุเหลือใช(จากการเพาะเห็ด บ(านทุ,งบ,อแปIน ตําบล 
ปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง” (5.2-5-1) นอกเหนือไป 
จากนี้หน,วยงานในระดับคณะท้ัง 6 คณะได(มีการพัฒนาความรู(ท่ีได(
จากการให(บริการวิชาการและถ,ายทอดความรู(สู,บุคคลากรภายใน
สถาบันและเผยแพร,สู,สาธารณชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
          คณะครุศาสตร8มีการนําวิธีการให(บริการทางวิชาการ
กิจกรรมค,ายอาสาพัฒนา (บูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ) (5.2-5-2) 
ของสาขาวิชาภาษาไทยถ,ายทอดความรู(สู,บุคลากรภายในคณะ และ
เผยแพร,สู,สาธารณชนโดยผ,านทางเว็บไซต8ของคณะครุศาสตร8  
(5.2-5-3) 
 
 
 
 

5.2-5-1 สําเนาหนังสือแจ(งการได(รับ
ทุนวิจัยจาก สกว. ภายใต(โครงการ 
วิจัยร,วมภายใต(การลงทุนร,วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-5-2 รายงานผลโครงการกิจกรรม
ค,ายอาสาพัฒนา (บูรณาการกับการวิจัย 
การเรียนการสอน การทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม และการบริการวิชาการ) 
5.2-5-3 เว็บไซต8คณะครุศาสตร8 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตร� 
         คณะวิทยาศาสตร8มีการนําความรู(ท่ีได(รับจากการวิเคราะห8
น้ําไปเผยแพร, ในวารสารวิทยาศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ประจําป� พ.ศ. 2554 (5.2-5-4) เพ่ือเผยแพร,สู,สาธารณะชน 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
          คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8มีการถ,ายทอดองค8
ความรู(จากการบริการวิชาการแก,สังคมสู,บุคคลากรในมหาวิทยาลัยโดย
ผ,านเว็ปไซด8ของคณะฯ (5.2-5-5) และมีการถ,ายทอดสู,สาธารณาชน
โดยผ,านหนังสือ 3 ป�ศูนย8การศึกษาเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ล(านนาผ,อกอยหละอ,อนบ(านเฮา/หนังสือสภาเด็กและเยาวชน
ตําบล : ก(าวใหม,และโจทย8ท่ีท(าทายของการเสริมพลังองค8กร
เยาวชน (5.2-5-6)   
 
 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
          คณะวิทยาการจัดการมีการพัฒนาความรู( ท่ีได(จากการ
ให(บริการวิชาการ เพ่ือนําไปถ,ายทอดให(แก,บุคลากรภายในคณะ
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู( โดยการจัดการความรู( (KM) (5.2-5-7) 
เกิดแนวปฏิบั ติ ท่ี ดี  จัดทําเปCนคู, มือบริการวิชาการของคณะ
วิทยาการจัดการ  ออกเผยแพร,สู,สาธารณะชน (5.2-5-8) และ
เผยแพร,ทางเว็บไซต8ของคณะ (5.2-5-9) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการถ,ายทอดองค8ความรู(ท่ีได(
จากงานบริการวิชาการแก,สังคมสู,บุคคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร,สู,สาธารณชนผ,านทางเว็บไซด8คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
(5.2-5-10) 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได(มีการพัฒนาความรู(ท่ีได(
จากการให(บริการทางวิชาการในโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ ครั้งท่ี 
4  รูปแบบพลังงานสู,ชุมชนแห,งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28-30 
พฤศจิกายน 2554 (5.2-5-11) ท้ังนี้โครงการดังกล,าวได(มีการถ,าย 
ทอดความรู(สู,นักศึกษาและคณาจารย8คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
5 . 2 -5 -4  บ ท ค ว า ม ใ น ว า ร ส า ร
วิทยาศาสตร8มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ประจําป� พ.ศ. 2554 
 
 
5.2-5-5 เ ว็ บ ไ ซ ต8 ค ณ ะ ม นุ ษ ย ฯ
http://www.human.lpru.ac.th/w
eb2554/ 
5.2-5-6 หนังสือ 3 ป�ศูนย8การศึกษา
เ พ่ือการ พัฒนาเ ด็กและเยาวชน
ล(านนาผ,อกอยหละอ,อนบ(านเฮา / 
หนังสือสภาเด็กและเยาวชนตําบล: 
ก(าวใหม,และโจทย8ท่ีท(าทายของการ
เสริมพลังองค8กรเยาวชน 
 
 
5 . 2 -5 -7  ร า ย ง าน กิ จ ก ร รมกา ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู( (KM) 
5.2-2-8 คู,มือการบริการทางวิชาการ 
คณะวิทยาการจัดการ 
5 . 2 -2 -9  หน( า เ ว็ บ ไซต8 ขอ งคณะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  http://www. 
mgts-lpru.com/index.php 
 
5.2-5-10 เว็บไซต8คณะเทคโนโลยี      
การการเกษตร 
 
 
 
 
5.2-5-11 สรุปโครงการสัมมนาเชิง
วิชาการ ครั้งท่ี 4  รูปแบบพลังงานสู,
ชุมชนแห,งประเทศไทย เม่ือวันท่ี 28 - 
30 พฤศจิกายน 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และเปgดโอกาสให(มีการแลกเปลี่ยนความรู(ด(านวิจัยให(แก,ผู(เข(าร,วม
อบรม และได(มีการเผยแพร,โครงการบริการวิชาการ  ในเว็บไซต8
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ได(แก, www.itech.lpru.ac.th 
( 5 . 2 -5 -12)  แ ล ะ  http://www.itech.lpru.ac.th/iqa/data-
service.html (5.2-5-13) 

5.2-5-12  เว็บไซต8คณะเทคโนโลยี
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ( www.itech. 
lpru.ac.th) 
5.2-5-13  เว็บไซต8บริการวิชาการของ
คณะ (www.itech.lpru.ac.th/iqa/ 
data-service.html) 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
5  ข(อ มีการดําเนินการได(  5  ข(อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.3  : ผลการนําความรู�และประสบการณ�จากการให�บริการวิชาการมาใช�         

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย (สมศ.8) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลผลิต 
การคิดรอบป%   : ป�การศึกษา 
 
วิธีการคํานวณ  

 
 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ท่ีนํามาใช(ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิชัย x 100 

 จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 
 
เกณฑ�การประเมิน :  
 ใช(บัญญัติไตรยางศ8เทียบ โดยกําหนดร(อยละ 30 เท,ากับ  5 คะแนน 
 

ร(อยละของจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ x 5 
30 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ข�อมูลพ้ืนฐาน จํานวน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 80 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช(ในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการสอน 21 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช(ในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 5 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใช(ในการพัฒนาท้ังการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

16 
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ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัย เพ่ือให(คณาจารย8ของคณะต,างๆสามารถนําความรู(และประสบการณ8จาก
การให(บริการวิชาการมาใช(ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการพัฒนาการวิจัย ได(อย,างมี
ประสิทธิภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได(จัดทํากิจกรรม จํานวน 5 โครงการ ดังนี้ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู(และสํารวจความต(องการรับบริการวิชาการกับชุมชนเปIาหมาย 
2. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกของการบริการวิชาการแก,ชุมชน 
3. จัดทําโครงการ / กิจกรรมท่ีบูรณาการการบริการกับการวิจัยและ / หรือการเรียนการสอนเพ่ือ

เสริมสร(างการเรียนรู(และความเข(มแข็งของชุมชน 
4. ถอดบทเรียน ประเมินพัฒนาการของการเรียนรู(ของชุมชนและ /หรือความเข(มแข็งของชุมชน 

การจัดการความรู(ชุมชนบริการวิชาการ 
ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการท้ังหมด จํานวน 80 

โครงการ/กิจกรรม คณะได(นําความรู(และประสบการณ8จากการให(บริการวิชาการมาใช(ในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัยท้ังหมด จํานวน 42 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ดังนี้ 
 - การนําความรู(และประสบการณ8จากการให(บริการวิชาการนํามาใช(ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวน  21 โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

คณะครุศาสตร� 
1. กิจกรรมค,ายภาษาอังกฤษพัฒนาวิชาการ 5.3-1-1 สรุปโครงการค,าพัฒนาภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษา 
5.3-1-2 มคอ. 5 รายวิชาค,ายภาษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะ  

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร(างข(อทดสอบแบบ
บูรณาการและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียน 
การสอนภาษาอังกฤษ 

5.3-1-3 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร(างข(อทดสอบแบบบูรณาการและการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5.3-1-4 มคอ. 5 รายวิชารายวิชาการใช(เทคโนโลยี
และแหล,งการเรียนรู(  

3. โครงการการอบรมครูภาษาไทย เรื่องการเขียน 
เรียบเรียงทางวิชาการ 

5.3-1-5 มคอ.5 รายวิชาการเขียนสารคดี 
 

คณะวิทยาศาสตร� 
4. โครงการอบรมคอมพิวเตอร8ให(แก,บุคคลภายนอก 5.3-1-6 มคอ.3 รายวิชาการบริหารโครงการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3-1-7 รายงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร8ให(แก,
บุคคลภายนอก 
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

5. โครงการจัดอบรมด(านคอมพิวเตอร8ให(แก,บุคลากร
ภายนอก เรื่อง ความรู(เบ้ืองต(นเก่ียวกับฮาร8ดแวร8และ
พ้ืนฐานการซ,อมบํารุงคอมพิวเตอร8 และ เรื่อง การสร(าง  
E – Book ด(วยโปรแกรม Desktop Author 

5.3-1-8 มคอ.3 รายวิชาการบริหารโครงการ 
5.3-1-9 รายงานโครงการจัดอบรมด(าน
คอมพิวเตอร8ให(แก,บุคลากรภายนอก 27 – 28 ก.ค. 
2554  

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร8มหัศจรรย8ใน
ชั้นเรียน สําหรับครูผู(สอนวิทยาศาสตร8 ช,วงชั้นท่ี 3 ใน
จังหวัดลําปาง 

5.3-1-10 มคอ.3 รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเบ้ืองต(น 
5.3-1-11 รายงานโครงการโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร8มหัศจรรย8ในชั้นเรียน 
สําหรับครูผู(สอนวิทยาศาสตร8 ช,วงชั้นท่ี 3 ใน
จังหวัดลําปาง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
7. โครงการอบรมศิลปะ 3 มิติ สําหรับครูประถมศึกษา  5.3-1-12 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชา

ประติมากรรมประยุกต8 
5.3-1-13 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน รายวิชาประติมากรรม
ประยุกต8 สาขาวิชาออกแบบประยุกต8ศิลป� ป�
การศึกษา 2554 

8. โครงการดนตรีสร(างสุข ชุมชนเข(มแข็ง 5.3-1-14 แบบรายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาปฏิบัติรวมวง 2 
5.3-1-15 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ 
สาขาวิชาดนตรี ป�การศึกษา 2554 

คณะวิทยาการจัดการ  
9. โครงการอบรมความรู(ต,อเนื่องทางการบัญชี (CPD) 
เรื่อง “ประเด็นความแตกต,างของมาตรฐานฐานการบัญชี 
(TFRS) กับ  มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิ
จกการท่ีไม,มีส,วนได(เสียสาธารณะ (NPAEs)” 

5.3-1-16 มคอ.5 รายวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 

10. โครงการอบรมความรู(ต,อเนื่องทางการบัญชี (CPD) 
เรื่อง “เจาะลึก 22 บท มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการท่ีไม,มีส,วนได(เสียสาธารณะ (NPAEs)”  

5.3-1-17 รายงานการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของการ
ของการเรียนรู(ทางการบัญชีต,อผลการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีในจังหวัดลําปาง” 

11. โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหาร
ภาพลักษณ8องค8กรอย,างมืออาชีพ”  

5.3-1-18 มคอ. 3 รายวิชา สมัมนานิเทศศาสตร8 
5.3-1-19 มคอ.5 รายวิชา สัมมนานิเทศศาสตร8 

12. โครงการค,ายอาสานิเทศศาสตร8ร,วมรักษาสิ่งแวดล(อม
และสานสัมพันธ8ชุมชน  

5.3-1-20 มคอ. 3 รายวิชา การสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาท(องถ่ิน 
5.3-1-21 มคอ.5 รายวิชา การสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนาท(องถ่ิน 
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ใน 
การพัฒนาการเรียนการสอน 

13. โครงการอนุรักษ8และสืบสานศิลปะพ้ืนบ(านล(านนาสู,
การเรียนการสอน วันท่ี 8 กรกฎาคม 2554 

5.3-1-22 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการ
บริหารการผลิต 
5.3-1-23 รายมือชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไปท่ีเข(าร,วมกิจกรรม Management 
Fair ครั้งท่ี 4 

14. กิจกรรมการอนุรักษ8และสืบสานศิลปะพ้ืนบ(าน
ล(านนา (อบรมโคม) กิจกรรม Management Fair ครั้งท่ี 
5  

5.3-1-24 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการ
บริหารการผลิต 
5.3-1-25 รายมือชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาการ
จัดการท่ัวไปท่ีเข(าร,วมกิจกรรม Management 
Fair ครั้งท่ี 5 

15. การจัดอบรมการเตรียมความพร(อมสู, ท่ีพักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทหรือโฮมสเตย8 Home Stay ตําบลพิชัย 

5.3-1-26 มคอ.5 การท,องเท่ียวเชิงนิเวศ 

16. โครงการอบรมการท,องเ ท่ียวอย,างยั่ งยืนในมิติ
เศรษฐกิจพอเพียง 

5.3-1-27 มคอ.5  เตรียมฝOกประสบการณ8วิชาชีพ
อุตสาหกรรมท,องเท่ียว 

17. โ ค ร งการการตลาด เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  Practical 
Marketing  

5.3-1-28 มคอ.3 รายวิชาการตลาดบริการ 
5.3-1-29 มคอ. 5 รายวิชาการตลาดบริการ 

18. โครงการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริ 
บ(านฮ,องกอก  

5.3-1-30 มคอ.3 รายวิชาการตลาดเพ่ือชุมชน 
5.3-1-31 มคอ. 5 และท(องถ่ิน และวิชาหลักการ
ตลาด 

19. โครงการอบรมให(ความรู(ทางด(านการจัดการธุรกิจ
ระหว,างประเทศแก,ผู(ประกอบการ 

5.3-1-32 มคอ.3 รายวิชาการเจรจาต,อรองทางธุรกิจ 
5.3-1-33 มคอ.5 รายวิชาการเจรจาต,อรองทางธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
20. โครงการอบรมการทําเกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริทฤษฎีใหม, 

5.3-1-34  มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาเกษตร
ทฤษฎีใหม,ตามแนวพระราชดําริ 

21. โครงการสวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน 5.3-1-35  มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการควบคุม
คุณภาพอาหาร 

  
- การนําความรู(และประสบการณ8จากการให(บริการวิชาการมาใช(ในการพัฒนาการวิจัย จํานวน 5 โครงการ/
กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนาการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร� 
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 5.3-1-36 รายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาต(นแบบระบบ

จัดการเรียนรู( ระบบออนไลน8สํ าหรับโรง เรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
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โครงการ/กิจกรรม หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนาการวิจัย 
5.3-1-37 รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมชุดประเมิน
แก�สซัลเฟอร8ไดออกไซด8ในอากาศอย,างง,ายให(ครูและ
นักเรียนในอําเภอแม,เมาะ สําหรับครูผู(สอนวิทยาศาสตร8 
และนักเรียน อําเภอแม,เมาะ จังหวัดลําปาง” 

5.3-1-38 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การวิเคราะห8สภาพแวดล(อมทางด(านกายภาพ
และชีวภาพ สําหรับครูประจําการในจังหวัดลําปาง 
5.3-1-39 รายงานวิจัย เรื่อง การสร(างชุดตรวจวัด
สําหรับหาปริมาณแก�ส ซัลเฟอร8 ไดออกไซด8 ใน
ตัวอย,างอากาศ 
5.3-1-40 รายงานโครงการการเตรียมชุดประเมิน
แก�สซัลเฟอร8 ไดออกไซด8ในอากาศอย,างง,ายให(ครู
และนักเรียนในอําเภอแม,เมาะ สําหรับครูผู(สอน
วิทยาศาสตร8 และนักเรียน อําเภอ แม,เมาะ จังหวัด
ลําปาง 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 

3. โครงการบริการวิชาการการพัฒนาศักยภาพกลุ,มผู(
ผลิตภัณฑ8ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ8ตามโครงการ
เครือข,ายองค8ความรู( (Knowledge-Based OTOP: KBO) 
จังหวัดลําปาง 2553 

5.3-1-41 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ
กับการวิจัย สาขาวิชาออกแบบประยุกต8ศิลป� ป�
การศึกษา 2554 
5.3-1-42 รายงานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาสินค(า
ของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัด
พระธาตุลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง 

คณะวิทยาการจัดการ 
4. โครงการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริบ(าน 
ฮ,องกอก  

5.3-1-43 รายงานการวิจัยเรื่องการมีส,วนร,วมในการ
เพ่ิมมูลค,าผลิตภัณฑ8ชุมชนบ(านฮ,องกอก ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.โครงการจัดค,ายเยาวชนรักษ8วัฒนธรรมท(องถ่ินท่ีชุมชน
บ(านโปMงขวาก 

 

5.3.1-44 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสื่อสารแบบมี
ส,วนร,วมเพ่ือสร(างเครือข,ายเยาวชนในการสืบทอด
วัฒนธรรมท(องถ่ิน 

 

 - การนําความรู(และประสบการณ8จากการให(บริการวิชาการมาใช(ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และการวิจัย จํานวน 16  โครงการ/กิจกรรม 

โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะครุศาสตร� 
1. กิจกรรมอบรมครูปฐมวัย เรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย 

5.3-1-45 มคอ. 5 รายวิชา การศึกษาเอกเทศทาง
การศึกษาปฐมวัย 
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5.3-1-46 รายงานวิจัยปPญหาการบริหารจัดการ
แบบเรียนรวมของครูผู(สอนในระดับปฐมวัย 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 

2. โครงการกิจกรรมค,ายอาสาพัฒนา (บูรณาการกับ 
การวิจัย การเรียนการสอน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการบริการวิชาการ) 

5.3-1-47 มคอ.5 รายวิชาวรรณคดีเอกของไทย  
5.3-1-48 มคอ.5 รายวิชาภาษาไทยกับการเรียนรู(
ชุมชน  
5.3-1-49 มคอ.5 รายวิชาสร(างหนังสือสําหรับเด็ก
และเยาวชน  
5.3-1-50 มคอ.5 รายวิชาการเขียนสารคดี   
5.3-1-51 มคอ.5 รายวิชาความสัมพันธ8ระหว,าง
วรรณกรรมต,างประเทศกับวรรณกรรมไทย  
5.3-1-52 มคอ.5 รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ8 
5.3-1-53 รายงานวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาการถ,ายทอด
จิตสํานึกต,อคุณค,าของเพ่ือนมนุษย8จากวรรณกรรม
ท่ีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู(ในหลักสูตร 
เพ่ือบูรณาการสู,การจัดค,ายภาษาไทยและการ
บริการวิชาการแก,ชุมชน” 

3. โครงการภาพยนตร8สารคดียุววิจัยประวัติศาสตร8
ท(องถ่ินจังหวัดลําปางและภาพยนตร8สารคดีวัฒนธรรม 
เพ่ือบริการวิชาการแก,ชุมชน 

5.3-1-54 มคอ. 5 รายวิชาการเขียนสารคดี  
5.3-1-55 รายงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู(เพ่ือถ่ินฐานบ(านเกิดและการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 
ป� พ.ศ.2554” 
5.3-1-56 โครงการภาพยนตร8สารคดียุววิจัย 
ประวัติศาสตร8ท(องถ่ินจังหวัดลําปาง และ
ภาพยนตร8สารคดีวัฒนธรรม เพ่ือบริการวิชาการแก,
ชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร� 
4. โครงการค,ายเยาวชนรุ,นใหม, ใส,ใจโลกร(อน 5.3-1-57 มคอ.3 รายวิชามลพิษทางอากาศ 

5.3-1-58 รายงานโครงการค,ายเยาวชนรุ,นใหม, ใส,
ใจโลกร(อน 
5.3-1-59 รายงานความก(าวหน(าโครงการวิจัย 
“ปPจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต,อการเกิดดินถล,ม 
บริเวณตําบลแจ(ซ(อน อําเภอเมืองปาน จังหวัด
ลําปาง” 
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  
5. โครงการค,ายภาษาจีนสําหรับนักเรียนโรงเรียน
เครือข,ายภาษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
 

5.3-1-60 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีน 
1   
5.3-1-61 รายงานวิจัยการพัฒนาด(านทักษะการฟPง
และการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 นครลําปาง   

6. กิจกรรมอบรมทักษะการฟPง-พูด ภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนผู(พิการทางสายตาโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด
จังหวัดลําปาง 

5.3-1-62 รายงานผลการดําเนินการของ รายวิชา
ภาษาอังกฤษเชิงประชาสัมพันธ8 (มคอ.5)   
5.3-1-63 รายงานวิจัยเรื่อง “การใช(เหตุการณ8เชิง
วิพากษ8ในบริบทภาษาอังกฤษเพ่ือส,งเสริมความ
ตระหนักรู(ทางวัฒนธรรม แก,นักเรียนผู(พิการทาง
สายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง” โดย อ. 
เกวลิน จันทะเดช 

7. โครงการอนุรักษ8 ฟ��นฟู และปริวรรตคัมภีร8ใบลาน
ล(านนาเพ่ือการศึกษาเรียนรู(บูรณาการกับการเรียน 
การสอนรายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย 

5.3-1-64 รายงานการศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร8

ใบลานล(านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู, 1 ตําบลพิชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
5.3-1-65 มคอ. 3 รายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย  
5.3-1-66 รายงานการวิจัยเรื่องการปริวรรต

เอกสารโบราณล(านนาเพ่ือการศึกษาเรียนรู(รายวิชา
วรรณกรรมไทยท(องถ่ิน 

คณะวิทยาการจัดการ 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร8เพ่ือการผลิต
สื่อการเรียนการสอนดิจิตอล 

 

5.3-1-67 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรม
ครูผู(สอนเรื่อง การใช(งานโปรแกรมคอมพิวเตอร8
เพ่ือการผลิตสื่อการเรียนการสอนดิจิตอล  
5.3-1-68 มคอ. 3 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทาง
ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2554  
5.3-1-69 มคอ. 5 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทาง
ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2554  
5.3-1-70 มคอ. 3 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทาง
ธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1/2555  
5.3-1-71 รายงานการวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโดยใช(     
e-Book และการสอนแบบปกติ”  
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
9. โครงการบริการวิชาการ “โครงการฝOกอบรมการทํา
โคมหูกระต,าย”ณ หอประชุมโรงเรียนแม,ทะวิทยา 

5.3-1-72 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการ
บริหารการผลิต 
5.3-1-73 แบบเสนอโครงการวิจัย งบป� 2555 เรื่อง 
“การวิเคราะห8ศักยภาพแหล,งท,องเท่ียวเชิงนิเวศน8 
และเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง (ดร.อนุรักษ8 
อาทิตย8กวิน และ อ.ขจรศักด์ิ วงศ8วิราช)” 

10. โครงการสืบสานโครงการตามแนวพระราชดําริบ(าน 
ฮ,องกอก  

5.3-1-74 มคอ.3 รายวิชาการตลาดเพ่ือชุมชนและ
ท(องถ่ิน วิชาหลักการตลาด และ โครงร,างงานวิจัย
เรื่อง การจัดการความรู(ด(านกลยุทธ8การตลาดของ
กลุ,มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. การตรวจวัดคุณภาพอาหารท(องถ่ิน 
 

5.3-1-75 มคอ.3 รายวิชาปPญหาพิเศษวิทยาศาสตร8
และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.3-1-76 มคอ.5 รายวิชาปPญหาพิเศษวิทยาศาสตร8
และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.3-1-77 รายงานผลโครงการบริการตรวจวัดคุณภาพ
อาหารท(องถ่ิน 

12. โครงการอบรมเทคนิคการขยายพันธุ8ผักหวานปMาด(วย
เมล็ด 

5.3-1-78 มคอ. 3 รายวิชาปPญหาพิเศษ 
5.3-1-79 มคอ. 5 รายวิชาปPญหาพิเศษ 
5.3-1-80 รายงานการวิจัยเบ้ืองต(น(Preliminary 
Research) เรื่อง ผลของวิธีการเก็บรักษาต,อการ
งอกของเมล็ดพันธุ8ผักหวานปMา(เปCนการฝOกทักษะ
กระบวนการวิจัยให(กับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชา
ปPญหาพิเศษก,อนการศึกษาค(นคว(าด(วยตนเองของ
นักศึกษา) 
5.3-1-81 รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ8) เรื่อง 
ผลของการบรรจุหีบห,อและสภาวะการเก็บรักษา
ต,อคุณภาพเมล็ดพันธุ8ผักหวานปMา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม,ใน
เครื่องวัดทางเซรามิกวันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 

5.3-1-82 สรุปโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ 
“เทคโนโลยีใหม,ในเครื่องวัดทางเซรามิก  วันท่ี 6 
มกราคม พ.ศ. 2555  
5.3-1-83 มคอ.3 รายวิชา 5521501 วัสดุเซรามิกส8  
5.3-1-84 มคอ.5 รายวิชา 5521501 วัสดุเซรามิกส8  
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5.3-1-85 วิจัยเรื่องการบูรณาการองค8ความรู(จาก
โครงการบริการวิชาการร,วมกับการเรียนการสอน
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชา
วัสดุเซรามิกส8 กิจกรรมการทดลองท่ี 6 Glaze and 
Materials.  

14. โครงการบริการวิชาการค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(าน
ปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 

5.3-1-86 สรุปโครงการบริการวิชาการค,ายอาสา
พัฒนาท(องถ่ินบ(านปMาเหม้ียง วันท่ี 3-4 มีนาคม 
พ.ศ. 2554  
5.3-1-87 วิจัยเรื่องระบบสารสนเทศการให(ข(อมูล
ร(านอาหารและสถานท่ีท,องเ ท่ียวบนโทรศัพท8 
เคลื่อนท่ี จังหวัดลําปาง  
5.3-1-88 สรุปโครงการบริการวิชาการค,ายอาสา
พัฒนาท(องถ่ินบ(าน ปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2555  
5.3-1-89 มคอ.3 รายวิชา 5674801 ค,ายฝOก
พัฒนาซอฟต8แวร8  
5.3-1-90 มคอ.5 รายวิชา 5674801 ค,ายฝOก
พัฒนาซอฟต8แวร8  

15. โครงการอบรม Sketch up เพ่ือการบูรณาการการ
เรียนการสอน ระหว,างวันท่ี 24 – 25 ธันวาคม 2554 

5.3-1-91 สรุปโครงการสร(างและออกแบบงาน 3 
มิติ ด(วยโปรแกรม Sketch up วันท่ี 23 
กุมภาพันธ8 2554  
5.3-1-92 วิจัย เรื่อง  การประยุกต8ใช(โปรแกรม 
SketchUp 7.0 ในการพัฒนาการเรียนรู(
ส,วนประกอบของอาคาร  
5.3-1-93 สรุปโครงการอบรม Sketch up เพ่ือ
การบูรณาการการเรียนการสอน ระหว,างวันท่ี 24 
– 25 ธันวาคม 2554  
5.3-1-94 มคอ. 3 รายวิชาการสํารวจและการ
ประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554      
5.3-1-95 มคอ. 5 รายวิชาการสํารวจและการ
ประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554   

16. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ,มอาชีพเพาะ
เห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ มีนาคม – ตุลาคม 
2554 

5.3-1-96 สรุปโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
กลุ,มอาชีพเพาะเห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
มีนาคม–ตุลาคม 2554  
5.3-1-97 มคอ.3 รายวิชาฟgสิกช,างอุตสาหกรรม  
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โครงการ/กิจกรรม 
หลักฐานท่ีแสดงการนํามาใช�ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและการวิจัย 
5.3-1-98 มคอ.5 รายวิชา ฟgสิกช,างอุตสาหกรรม   
5.3-1-99 วิจัยเรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช(ของกลุ,มอาชีพด(วยเทคโนโลยีการเพาะเห็ด 
ต.ปงยางคก อ.ห(างฉัตร จ.ลําปาง กระบวนการทํา
ความร(อนไปแปรรูปชีวมวล          

 
ดังนั้นโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของคณะท่ีนํามาใช(ในการพัฒนาการเรียนการสอน และ

การวิจัย 
  

 
 
การคิดคะแนน 
กําหนดร(อยละ 30 เท,ากับ 5 คะแนน  

 
 
 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
ร(อยละ 40 ร(อยละ 52.50 � 5  คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
5.3-1-1 สรุปโครงการค,าพัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 
5.3-1-2 มคอ.5 รายวิชาค,ายภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะ 
5.3-1-3 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร(างข(อทดสอบแบบบูรณาการและการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
 เพ่ือการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
5.3-1-4 มคอ.5 รายวิชารายวิชาการใช(เทคโนโลยีและแหล,งการเรียนรู(  
5.3-1-5 มคอ.5 รายวิชาการเขียนสารคดี 
5.3-1-6 มคอ.3 รายวิชาการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.3-1-7 รายงานโครงการอบรมคอมพิวเตอร8ให(แก,บุคคลภายนอก 
5.3-1-8 มคอ.3 รายวิชาการบริหารโครงการ 
5.3-1-9 รายงานโครงการจัดอบรมด(านคอมพิวเตอร8ให(แก,บุคลากรภายนอก 27 – 28 ก.ค. 2554 
5.3-1-10 มคอ.3 รายวิชาเทคโนโลยีชวีภาพเบ้ืองต(น 
5.3-1-11 รายงานโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร8มหัศจรรย8ในชั้นเรียน สําหรับครูผู(สอน 

 วิทยาศาสตร8 ช,วงชั้นท่ี 3 ในจังหวัดลําปาง 

42 
X  100  =  ร(อยละ 52.50 80 

52.50 
 X  5  =  8.75  คะแนน ...30.... 
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5.3-1-12 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาประติมากรรมประยุกต8 
5.3-1-13 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน รายวิชาประติมากรรมประยุกต8  

  สาขาวิชาออกแบบประยุกต8ศิลป� ป�การศึกษา 2554 
5.3-1-14 แบบรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาปฏิบัติรวมวง 2 
5.3-1-15 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการ สาขาวิชาดนตรี ป�การศึกษา 2554 
5.3-1-16 มคอ.5  รายวิชาการบัญชีชั้นสูง2 
5.3-1-17 รายงานการวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของการของการเรียนรู(ทางการบัญชีต,อผลการปฏิบัติงานของ 

 นักบัญชีในจังหวัดลําปาง” 
5.3-1-18 มคอ.3 รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร8 
5.3-1-19 มคอ.5 รายวิชาสัมมนานิเทศศาสตร8 
5.3-1-20 มคอ.3 รายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 
5.3-1-21 มคอ.5 รายวิชาการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน 
5.3-1-22 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการบริหารการผลิต 
5.3-1-23 รายมือชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปท่ีเข(าร,วมกิจกรรม Management Faif ครั้งท่ี 4 
5.3-1-24 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการบริหารการผลิต 
5.3-1-25 รายมือชื่อนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการท่ัวไปท่ีเข(าร,วมกิจกรรม Management Faif ครั้งท่ี 5 
5.3-1-26 มคอ.5 การท,องเท่ียวเชิงนิเวศ 
5.3-1-27 มคอ.5  เตรียมฝOกประสบการณ8วิชาชีพอุตสาหกรรมท,องเท่ียว 
5.3-1-28 มคอ.3 รายวิชาการตลาดบริการ 
5.3-1-29 มคอ.5 รายวิชาการตลาดบริการ 
5.3-1-30 มคอ.3 รายวิชาการตลาดเพ่ือชุมชน 
5.3-1-31 มคอ. 5 และท(องถ่ิน และวิชาหลักการตลาด 
5.3-1-32 มคอ.3รายวิชาการเจรจาต,อรองทางธุรกิจ 
5.3-1-33 มคอ.5 รายวิชาการเจรจาต,อรองทางธุรกิจ 
5.3-1-34 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาเกษตรทฤษฎีใหม,ตามแนวพระราชดําริ 
5.3-1-35 มคอ.3 และ มคอ.5 รายวิชาการควบคุมคุณภาพอาหาร 
5.3-1-36 รายงานวิจัยเรื่อง  การพัฒนาต(นแบบระบบจัดการเรียนรู(ระบบออนไลน8สําหรับโรงเรียน 

  มัธยมศึกษาในจังหวัดลําปาง 
5.3-1-37 รายงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.3-1-38 รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห8สภาพแวดล(อมทางด(านกายภาพและ 

  ชีวภาพ สําหรับครูประจําการในจังหวัดลําปาง 
5.3-1-39 รายงานวิจัย เรื่อง การสร(างชุดตรวจวัดสําหรับหาปริมาณแก�สซัลเฟอร8ไดออกไซด8ในตัวอย,าง 

  อากาศ 
5.3-1-40 รายงานโครงการการเตรียมชุดประเมินแก�สซัลเฟอร8 ไดออกไซด8ในอากาศอย,างง,ายให(ครูและ 

  นักเรียนในอําเภอแม,เมาะ สําหรับครูผู(สอนวิทยาศาสตร8 และนักเรียน อําเภอแม,เมาะ  
  จังหวัดลําปาง 

5.3-1-41 รายงานผลการดําเนินการบริการวิชาการกับการวิจัย สาขาวิชาออกแบบประยุกต8ศิลป�  
 ป�การศึกษา 2554 
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5.3-1-42 รายงานวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาสินค(าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรม 
 วัดพระธาตุลําปางหลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารง 

5.3-1-43 รายงานการวิจัยเรื่องการมีส,วนร,วมในการเพ่ิมมูลค,าผลิตภัณฑ8ชุมชนบ(านฮ,องกอก  
  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.3.1-44 งานวิจัยเรื่องกระบวนการสื่อสารแบบมีส,วนร,วมเพ่ือสร(างเครือข,ายเยาวชนในการสืบทอด 
 วัฒนธรรมท(องถ่ิน 

5.3-1-45 มคอ.5 รายวิชา การศึกษาเอกเทศทางการศึกษาปฐมวัย 
5.3-1-46 รายงานวิจัยปPญหาการบริหารจัดการแบบเรียนรวมของครูผู(สอนในระดับปฐมวัย โรงเรียนสังกัด 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
5.3-1-47 มคอ.5 รายวิชาวรรณคดีเอกของไทย  
5.3-1-48 มคอ.5 รายวิชาภาษาไทยกับการเรียนรู(ชุมชน  
5.3-1-49 มคอ.5 รายวิชาสร(างหนังสือสําหรับเด็กและเยาวชน  
5.3-1-50 มคอ.5 รายวิชาการเขียนสารคดี   
5.3-1-51 มคอ.5 รายวิชาความสัมพันธ8ระหว,างวรรณกรรมต,างประเทศกับวรรณกรรมไทย  
5.3-1-52 มคอ.5 รายวิชาวรรณกรรมวิจารณ8 
5.3-1-53 รายงานวิจัยเรื่อง “วิธีวิทยาการถ,ายทอดจิตสํานึกต,อคุณค,าของเพ่ือนมนุษย8จากวรรณกรรมท่ี 

  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเรียนรู(ในหลักสูตร เพ่ือบูรณาการสู,การจัดค,ายภาษาไทยและ 
  การบริการวิชาการแก,ชุมชน” 

5.3-1-54 มคอ. 5 รายวิชาการเขียนสารคดี  
5.3-1-55 รายงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการเรียนรู(เพ่ือถ่ินฐานบ(านเกิดและการพัฒนาเด็กและ 

  เยาวชนในจังหวัดลําปาง ระยะท่ี 1 ป� พ.ศ.2554” 
5.3-1-56 โครงการภาพยนตร8สารคดียุววิจัยประวัติศาสตร8ท(องถ่ินจังหวัดลําปาง และภาพยนตร8สารคดี 

 วัฒนธรรม เพ่ือบริการวิชาการแก,ชุมชน 
5.3-1-57 มคอ.3 รายวิชามลพิษทางอากาศ 
5.3-1-58 รายงานโครงการค,ายเยาวชนรุ,นใหม, ใส,ใจโลกร(อน 
5.3-1-59 รายงานความก(าวหน(าโครงการวิจัย “ปPจจัยทางกายภาพท่ีมีอิทธิพลต,อการเกิดดินถล,ม  

  บริเวณตําบลแจ(ซ(อน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง” 
5.3-1-60 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาภาษาจีน 1   
5.3-1-61 รายงานวิจัยการพัฒนาด(านทักษะการฟPงและการพูดภาษาจีนสําหรับนักเรียนระดับ 

 ชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 นครลําปาง  
5.3-1-62 รายงานผลการดําเนินการของ รายวิชาภาษาอังกฤษเชิงประชาสัมพันธ8 (มคอ.5)   
5.3-1-63 รายงานวิจัยเรื่อง “การใช(เหตุการณ8เชิงวิพากษ8ในบริบทภาษาอังกฤษเพ่ือส,งเสริมความตระหนักรู( 

  ทางวัฒนธรรม แก,นักเรียนผู(พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดลําปาง” โดย อ.เกวลิน  
  จันทะเดช 

5.3-1-64 รายงานการศึกษาวรรณกรรมจากคัมภีร8ใบลานล(านนา เขตชุมชนวัดพิชัย หมู, 1 ตําบลพิชัย  
  อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

5.3-1-65 มคอ.3 รายวิชาวิวัฒนาการอักษรไทย  
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5.3-1-66 รายงานการวิจัยเรื่องการปริวรรตเอกสารโบราณล(านนาเพ่ือการศึกษาเรียนรู(รายวิชาวรรณกรรม 
  ไทยท(องถ่ิน 

5.3-1-67 รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมครูผู(สอนเรื่อง การใช(งานโปรแกรมคอมพิวเตอร8เพ่ือการผลิต 
  สื่อการเรียนการสอนดิจิตอล  

5.3-1-68 มคอ. 3 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2554  
5.3-1-69 มคอ. 5 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 2/2554  
5.3-1-70 มคอ. 3 รายวิชา การวิเคราะห8ข(อมูลทางธุรกิจ ภาคเรียนท่ี 1/2555  
5.3-1-71 รายงานการวิจัยเรื่อง“การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนโดยใช( e-Book  

  และการสอนแบบปกติ” 
5.3-1-72 แผนการเรียนรู(แบบบูรณาการ วิชาการบริหารการผลิต 
5.3-1-73 แบบเสนอโครงการวิจัย งบป� 2555 เรื่อง “การวิเคราะห8ศักยภาพแหล,งท,องเท่ียวเชิงนิเวศน8 และ 

  เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลําปาง (ดร.อนุรักษ8 อาทิตย8กวิน และ อ.ขจรศักด์ิ วงศ8วิราช)” 
5.3-1-74 มคอ.3 รายวิชาการตลาดเพ่ือชุมชนและท(องถ่ิน วิชาหลักการตลาด และ โครงร,างงานวิจัยเรื่อง  

  การจัดการความรู(ด(านกลยุทธ8การตลาดของกลุ,มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน 
5.3-1-75 มคอ.3 รายวิชาปPญหาพิเศษวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.3-1-76 มคอ.5 รายวิชาปPญหาพิเศษวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีการอาหาร 
5.3-1-77 รายงานผลโครงการบริการตรวจวัดคุณภาพอาหารท(องถ่ิน 
5.3-1-78 มคอ.3 รายวิชาปPญหาพิเศษ 
5.3-1-79 มคอ.5 รายวิชาปPญหาพิเศษ 
5.3-1-80 รายงานการวิจัยเบ้ืองต(น(Preliminary Research) เรื่อง ผลของวิธีการเก็บรักษาต,อการงอกของ 
   เมล็ดพันธุ8ผักหวานปMา(เปCนการฝOกทักษะกระบวนการวิจัยให(กับนักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาปPญหา 
   พิเศษก,อนการศึกษาค(นคว(าด(วยตนเองของนักศึกษา) 
5.3-1-81 รายงานการวิจัย (ฉบับสมบูรณ8) เรื่อง ผลของการบรรจุหีบห,อและสภาวะการเก็บรักษาต,อ 

  คุณภาพเมล็ดพันธุ8ผักหวานปMา 
5.3-1-82 สรุปโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีใหม,ในเครื่องวัดทางเซรามิก วันท่ี 6 มกราคม  
   พ.ศ. 2555  
5.3-1-83 มคอ. 3 รายวิชา 5521501  วัสดุเซรามิกส8  
5.3-1-84 มคอ. 5 รายวิชา 5521501  วัสดุเซรามิกส8  
5.3-1-85 วิจัย เรื่องการบูรณาการองค8ความรู(จากโครงการบริการวิชาการร,วมกับการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิม 

  ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนรายวิชาวัสดุเซรามิกส8  กิจกรรมการทดลองท่ี 6 Glaze and  
  Materials. 

5.3-1-86 สรุปโครงการบริการวิชาการค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(านปMาเหม้ียง วันท่ี 3-4 มีนาคม พ.ศ. 2554  
5.3-1-87 วิจัย เรื่อง  ระบบสารสนเทศการให(ข(อมูลร(านอาหารและสถานท่ีท,องเท่ียวบนโทรศัพท8เคลื่อนท่ี  
   จังหวัดลําปาง  
5.3-1-88 สรุปโครงการบริการวิชาการค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(านปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม  
   พ.ศ. 2555  
5.3-1-89 มคอ.3 รายวิชา 5674801 ค,ายฝOกพัฒนาซอฟต8แวร8  
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5.3-1-90 มคอ. 5 รายวิชา 5674801 ค,ายฝOกพัฒนาซอฟต8แวร8 
5.3-1-91 สรุปโครงการสร(างและออกแบบงาน 3 มิติ ด(วยโปรแกรม Sketch up วันท่ี 23 กุมภาพันธ8 2554  
5.3-1-92 วิจัยเรื่องการประยุกต8ใช(โปรแกรม SketchUp 7.0 ในการพัฒนาการเรียนรู(ส,วนประกอบของ 
   อาคาร  
5.3-1-93 สรุปโครงการอบรม Sketch up เพ่ือการบูรณาการการเรียนการสอน ระหว,างวันท่ี 24 – 25  
   ธันวาคม 2554  
5.3-1-94 มคอ. 3 รายวิชาการสํารวจและการประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554      
5.3-1-95 มคอ. 5 รายวิชาการสํารวจและการประมาณราคา ภาคเรียนท่ี 1/2554   
5.3-1-96 สรุปโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ,มอาชีพเพาะเห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ  
   มีนาคม – ตุลาคม 2554  
5.3-1-97 มคอ.3  รายวิชา ฟgสิกช,างอุตสาหกรรม  
5.3-1-98 มคอ.5  รายวิชา ฟgสิกช,างอุตสาหกรรม     
5.3-1-99 วิจัยเรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช(ของกลุ,มอาชีพด(วยเทคโนโลยีการเพาะเห็ด  

  ต.ปงยางคก อ.ห(างฉัตร จ.ลําปาง กระบวนการทําความร(อนไปแปรรูปชีวมวล          
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  5.4             : ผลการเรียนรู�และเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมหรือองค�กร

ภายนอก (สมศ.9) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   :  ผลผลิต 
การคิดรอบป%   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  : 
 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส,วนร,วมของสังคมหรือองค8กร 
 2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ต่ํากว,าร(อยละ 80 
 3. สังคมหรือองค8กรมีผู(นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู(และดําเนินกิจกรรมอย,างต,อเนื่อง 
 4. สังคมหรือองค8กรสร(างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ8ของคนในสังคมและ
เอกลักษณ8ของท(องถ่ินอย,างต,อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8สร(างคุณค,าต,อสังคม หรือสังคม/องค8กรมีความเข(มแข็ง 
 

เกณฑ�การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
 1 ข(อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข(อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข(อ 

มีการดําเนินการ  
4 ข(อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข(อ 

 

ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส,วนร,วมของสังคมหรือองค8กร 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          มหาวิทยาลัยได(ดําเนินงานเสริมสร(างความเข(มแข็งของ
สังคมหรือองค8กรภายนอกด(วยกระบวนการมีส,วนร,วมของคนใน
ชุมชนหรือท(องถ่ิน รวมท้ังองค8กรต,างๆ ในการสร(างความเข(มแข็ง
ของชุมชน โดยใช(กระบวนการบริการวิชาการและการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส,วนร,วมท้ังในส,วนของนักวิจัย นักวิชาการ ผู(นํา
ชุมชน ประชาชนในชุมชนและองค8กรต,างๆ ในชุมชนเพ่ือเสริมสร(าง
ความรู(และความเข(มแข็งของชุมชนและสังคม ภายใต(กระบวนการ
วงจรคุณภาพ หรือวงจรเดมม่ิง (PDCA) ดังนี้ (5.4-1-1) (5.4-1-2) 
(5.4-1-3) (5.4-1-4) (5.4-1-5) (5.4-1-6) (5.4-1-7) (5.4-1-8) 
         ข้ันการวางแผน (P:Plan) มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการในการ
ประชุมเตรียมความพร(อมและระดมความคิดเห็นของบุคลากรใน
คณะเพ่ือวิเคราะห8 สังเคราะห8และทบทวนกลยุทธ8ของคณะสําหรับ
การดําเนินการด(านการบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือนําไปสู,การสร(างความเข(มแข็งและยังยืนของ
ชุมชนและท(องถ่ินภายใต(ปรัชญาและพันธกิจของคณะ และ
มหาวิทยาลัย รวมท้ังคณะได(ดําเนินการจัดทําคําสั่งแต,งต้ังคณะทํา
กรรมการดําเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินกิจกรรมกับพ้ืนท่ีและ
ชุมชน และแต,งต้ังพ้ืนท่ีในการให(บริการวิชาการ การวิจัยและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ภายใต(โครงการความ
ร,วมมือทางวิชาการ “โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” ในพ้ืนท่ี 
13 อําเภอ  
           การดําเนินงานภายใต(แผนการปฏิบัติงาน (D : Do) นํา
แผนการดําเนินงานไปสู,การปฏิบัติ โดยมีการประชุมชี้แจงชุมชน 
องค8กรและหน,วยงานท่ีเก่ียวข(อง ภายใต(โครงการความร,วมมือทาง
วิชาการ “โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” ในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ 
ลงพ้ืนท่ีร,วมกับมหาวิทยาลัยและหน,วยงานอ่ืนๆ เพ่ือรับฟPงความ
ต(องการของชุมชนและนําไปสู,การพัฒนาโจทย8วิจัย ภายใต(บันทึก
ข(อตกลงความร,วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุน
งานวิจัยเชิง พ้ืนท่ี ระหว,าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับ 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการเปgดรับข(อเสนอ
โครงร,างงานวิจัยอย,างยั่ งยืนในพ้ืนท่ีเปIาหมาย และการให(
ทุนอุดหนุนการวิจัยในการดําเนินโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีภายใต(
กระบวนการวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส,วนร,วม  
           การควบคุมการดําเนินงาน (C : Check) มีการดําเนินการ
ตรวจสอบ ควบคุมและติดตามการดําเนินโครงการวิจัยและการ
บริการวิชาการภายใต(กรอบระยะเวลา กรอบกระบวนการวิจัย 

5.4-1-1 รายชื่อผู(เข(าร,วมการประชุม
ทบทวนแผนกลยุทธ8มหาวิทยาลัย 
5.4-1-2 รายงานสรุปการทบทวน
แผนกลยุทธ8มหาวิทยาลัย 
5.4-1-3 คําสั่งแต,งต้ังคณะกรรมการ
รั บผิ ดชอบโครงการ (กลั่ นกรอง
งานวิจัย) 
5.4-1-4 ประกาศพ้ืนท่ีการบริการ
วิชาการ การวิจั ยและทํานุ บํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
5.4-1-5 แผนกลยุทธ8และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป�ของมหาวิทยาลัย 
5.4-1-6 คํ า สั่ ง แ ต, ง ต้ั ง ก ร ร มก า ร
โครงการหนึ่ งมหาวิทยาลั ยหนึ่ ง
จังหวัด 
5.4-1-7 บันทึกข(อตกลงความร,วมมือ
การพัฒนางานวิจัย และการสนับสนุน
งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ระหว,างสํานักงาน
กอง ทุนสนับสนุ นการ วิ จั ย  และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
5.4-1-8 ประกาศอุดหนุนทุนวิจัยป� 
2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
และแผนการดําเนินงานรายกิจกรรม เปIาหมาย และวัตถุประสงค8
เปCนเครื่องมือในการตรวจสอบการดําเนินงาน 
            การทบทวนการปฏิบัติงาน (A : Corrective action) ใช(
กิจกรรมรูปแบบเวทีเสวนาเพ่ือทบทวนการดําเนินงานโดยมี
ผู(ทรงคุณวุฒิ และผู(นําชุมชน ผู(มีส,วนเก่ียวข(องร,วมเปCนผู(วิพากษ8
กิจกรรมและผลการดําเนินงานของการวิจัย การบริการวิชาการให(
ชุมชนมีส,วนร,วมในการเสนอความคิดเห็นต,อการดําเนินงาน 
            ซ่ึงลักษณะการดําเนินงานดังกล,าวได(ถ,ายทอดไปยัง
หน,วยงานในระดับคณะเพ่ือส,งเสริมและสนับสนุนให(คณะได(มีการ
ดําเนินงานท่ีเสริมสร(างความเข(มแข็งให(แก,สังคมและองค8กรณ8
ภายนอก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได(สนับสนุนงบประมาณและ
อํานวยความสะดวกให(แก,คณะเพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินงานให(บรรลุ
วัตถุประสงค8ได( ตัวอย,างเช,น 
 
        คณะครุศาสตร8มีเปIาหมายในการพัฒนาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน ได(แก, โรงเรียน ตชด.อาโอยาม,า ทุติยโพธิ์  
เฮียงไทธํารงค8 และ บ(านหนองแขม ตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง โดยมีการแต,งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการ
ส,งเสริมคุณภาพการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (5.4-1-9) 
มีการจัดสรรงบประมาณ (5.4-1-10) เพ่ือดําเนินกิจกรรม และได(
ร,วมกันจัดทําบันทึกข(อตกลงความเข(าใจร,วมกันระหว,าง กองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 กับคณะครุศาสตร8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (5.4-1-11) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-1-9 คําสั่งแต,งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการส,ง เสริมคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 
5 . 4 -1 -1 0  แ ผ น ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 
ประจําป�งบประมาณ 2554 
5.4-1-11 บันทึกข(อตกลงความเข(าใจ
ร,วมกันระหว,าง กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 33 กับคณะครุ
ศาสตร8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 2 บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ตํ่ากว,าร(อยละ 80 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          ผลการดําเนินงานโครงการท่ีส,งเสริมความเข(มแข็งของ
ชุมชนภายใต(โครงการความร,วมมือทางวิชาการ “โครงการ 1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” ในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ (5.4-2-1) บรรลุ
เปIาหมายคิดเปCนร(อยละ 100 คือ มีการต,อยอดและการส,งข(อเสนอ
โครงการวิจัยในพ้ืนท่ี เพ่ือสร(างความเข(มแข็งและยั่งยืนของชุมชน
ผ,านกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยมีโครงการวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีได(รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป� 2554 ภายใต(บันทึกข(อตกลงความ

5.4-2-1 สรุปผลการจัดการความรู( 
โครงการความร,วมมือทางวิชาการ 
“โครงการหนึ่ งมหาวิทยาลัยหนึ่ ง
จังหวัด” 
5.4-2-2 ประกาศทุนอุดหนุนวิจัยเชิง
พ้ืนท่ี ป� 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ร,วมมือในการพัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
ระหว,าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) จํานวนท้ังสิ้น 6 โครงการ (5.4-2-2) โดยแต,ละ
โครงการดําเนินการในพ้ืนท่ีตามโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด 
พร(อมท้ังดําเนินการประกาศหัวข(องานวิจัยเปCนท่ีเรียบร(อยแล(ว  
           นอกเหนือไปจากนี้ยังมีโครงการบริการวิชาการแก,สังคมท่ี
มหาวิทยาลัยได(ดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปIาหมายจํานวนท้ังหมด 5 
โครงการภายใต(การพัฒนาองค8ความรู(ของชุมชนภายใต(โครงการ
ศูนย8สามวัย และมีผลการดําเนินงานบรรลุเปIาหมายคิดเปCนร(อยละ 
100 (5.4-2-3) 
        อย,างไรก็ตามหน,วยงานระดับคณะท้ัง 6 คณะได(มีการรายงาน
ผลการดําเนินงานเสริมสร(างความเข(มแข็งของสังคมหรือองค8กร
ภายนอกโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร8ได(ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน มีผลการดําเนินงานบรรลุเปIาหมายทุก
โครงการดังนี้ 
       1. อบรมครูตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการจัดทําหลักสูตร 
(5.4-2-4)   
       2. อบรมครูระดับปฐมวัย และผดด.โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (5.4-2-5)   
       3. พัฒนาศูนย8เด็กเล็ก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน    
(5.4-2-6)   
       4. ส,งเสริมการอ,าน (5.4-2-7)   
 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร8ดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการ (5.4-2-8)  
ท่ีเสริมสร(างความเข(มแข็งต,อสังคมและองค8กรภายนอกท้ังหมด 10 
กิจกรรมและทุกกิจกรรมสามารถบรรลุเปIาหมายท่ีต้ังไว(โดยมี
รายชื่อกิจกรรม (5.4-2-9) ดังนี้ 
        1. โครงการค,ายวิทยาศาสตร8-ดาราศาสตร8สัญจร 
        2. โครงการการบริการห(องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน 
ISO 
        3. โครงการอบรมด(านคอมพิวเตอร8ให(แก,บุคลากรภายนอก 

5.4-2-3 รายงานประจําป� สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา ประจําป� 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-2-4 รายงานผลโครงการอบรม
ครูตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการ
จัดทําหลักสูตร 
5.4-2-5 รายงานผลโครงการอบรม
ครูระดับปฐมวัย และ ผดด.โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 
5.4-2-6 รายงานผลโครงการพัฒนา
ศูนย8เด็กเล็ก โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 
5.4-2-7 รายงานผลโครงการส,งเสริม
การอ,าน 
 
 
5.4-2-8 แผนการดําเนินงานการ
บริการวิชาการแก,สังคม ประจําป�
การศึกษา 2554 
5.4-2-9 รายงานโครงการด(านบริการ
วิชาการ 
จํานวน 10 โครงการ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        4. โครงการจัดนิทรรศการและการแข,งขันกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี“วิทยาศาสตร8นิทัศน8ราชภัฏลําปาง’
54” 
        5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทยาศาสตร8มหัศจรรย8ใน
ชั้นเรียน” 
        6. กิจกรรมค,ายเยาวชนรุ,นใหม,ใส,ใจโลกร(อน 
        7. โครงการอบรมการเตรียมชุดประเมินแก�สซัลเฟอร8ได(
ออกไซด8ในอากาศอย,างง,ายให(แก,ครู นักเรียน และชาวบ(านท่ีสนใจ
ในเขต อ.แม,เมาะ จ.ลําปาง 
        8. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “การพัฒนา
สื่อการสอนด(วยโปรแกรม Adobe Premiere pro” 
        9. โครงการประกวดประกอบอาหารท(องถ่ิน 
        10. อบรมเชิงปฎิบัติการให(ความรู( เ ก่ียวกับอาหารและ
โภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 โดยสาขาออกแบบ
ประยุกต8 ศิลป�  มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ,มผู(
ผลิตภัณฑ8ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ8 จํานวน 10 หมู,บ(าน และผล
ตามโครงการเครือข,ายองค8ความรู( (KBO) และทุกหมู,บ(านท่ี
รับผิดชอบมีการพัฒนาผลิตภัณฑ8และบรรจุภัณฑ8ตามเปIาหมายท่ี
กําหนด ถือว,าบรรลุเปIาหมายร(อยละ100 (5.4-2-10) 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
         ผลการดําเนินงานโครงการท่ีส,งเสริมความเข(มแข็งของ
ชุมชนบรรลุเปIาหมายคิดเปCนร(อยละ 100  คือ มีการต,อยอดและ
การส,งข(อเสนอโครงการวิจัยในพ้ืนท่ีเพ่ือสร(างความเข(มแข็งและ
ยั่งยืนของชุมชนผ,านกระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยมีโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนท่ีท่ีได(รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป� 2554 จํานวนท้ังสิ้น 8 
โครงการ (5.4-2-11) โดยแต,ละโครงการดําเนินการเสร็จสิ้นตาม
ระยะเวลาในการให(ทุนทุกโครงการ  
         โดยในการดําเนินโครงการได(ใช(กระบวนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
ซ่ึงเปCนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส,วนร,วมโดยให(ชุมชนและ
ท(องถ่ิน รวมท้ังองค8กรต,าง ๆ ในพ้ืนท่ีเข(ามามีส,วนร,วมในการ
ดําเนินการอย,างเปCนองคาพยพ ท้ังในด(านของผู(ร,วมวิจัย ผู(ให(ข(อมูล 
ผู(ร,วมวิเคราะห8 (5.4-2-12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-2-10 รายงานสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการเครือข,าย
องค8ความรู( (KBO) จังหวัดลําปาง 
ประจําป�งงประมาณ 2554 
 
 
 
 
5.4-2-11 ประกาศทุนอุดหนุนวิจัย ป� 
2554 
5.4-2-12 รายงานวิจัยท่ีได(รับทุนใน
พ้ื น ท่ี ป ร ะก าศ พ้ื น ท่ี วิ จั ย บ ริ ก า ร
วิชาการของคณะ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลการจัดโครงการบริการ
วิชาการแก,สังคม ท่ีเสริมสร(างความเข(มแข็งของชุมชน จํานวน 2 
โครงการ ได(แก,  
        1) โครงการกิจกรรมการอบรมสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต
อาหารในระดับวิสาหกิจชุมชน (5.4-2-13) 
        2) โครงการสํารวจความหลากหลายของไส(เดือนฝอยรากปม
ในพริก (5.4-2-14)  
        และบรรลุเปIาหมาย 2 โครงการ คิดเปCนร(อยละ 100 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสร(างความร,วมมือกับศูนย8
เครือข,ายพลังงานทดแทนเพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็งให(แก,พ้ืนท่ี
เปIาหมายคือ หมู,บ(านทุ,งบ,อแปIน ตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร 
จังหวัดลําปาง โดยมุ,งเน(นท่ีกลุ,มอาชีพเพาะเห็ด และมีการจัด
กิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ,มอาชีพเพาะเห็ดด(วย
รูปแบบการบริหารจัดการ  ผลการดําเนินงานโครงการดังกล,าว
สามารถบรรลุเปIาหมายคิดเปCนร(อยละ 80 (5.4-2-15) 

 
5.4-2-13 รายงานกิจกรรมการอบรม
สุขลักษณะท่ีดีในการผลิตอาหารใน
ระดับวิสาหกิจชุมชน ตําบลดอนไฟ 
อําเภอแม,ทะ จังหวัดลําปาง 
5.4-2-14  รายการสํ ารวจความ
หลากหลายของไส(เดือนฝอยรากปม
ในพริก ตําบลปMาตัน อําเภอแม,ทะ 
จังหวัดลําปาง 
 
 
5.4-2-15 สรุปผลโครงการการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ,มอาชีพเพาะ
เห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 3 สังคมหรือองค8กรมีผู(นําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู(และดําเนินกิจกรรมอย,างต,อเนื่อง          
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        ในพ้ืนท่ีเปIาหมายท่ีมหาวิทยาลัยได(กําหนด พบว,าชุมชน 
องค8กร หรือผู( นํ า เกิดการเรียนรู( ผ, านกระบวนการวิจัยผ, าน
กระบวนการภายใต(บันทึกข(อตกลงความร,วมมือในการพัฒนา
งานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ระหว,าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 
กิจกรรมบริการวิชาการแก,สังคมอย,างต,อเนื่องในพ้ืนท่ี 13 อําเภอ 
ภายใต( โครงการความร, วม มือทางวิ ชาการ  “โครงการ  1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีแผนงานใน
ส,วนของโครงการการบริการวิชาการให(กับพ้ืนท่ีในโครงการ 1 
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัดในช,วงป�งบประมาณ 2555 (5.4-3-1) 
        นอกเหนือไปจากนี้หน,วยงานระดับคณะท้ัง 6 คณะภายหลัง
การดําเนินงานเพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็งให(แก,สังคมหรือองค8กร
ภายนอกอย,างต,อเนื่องจนทําให(เกิดการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี
เปIาหมายของคณะดังรายละเอียดต,อไปนี้ 

5.4-3-1 โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะครุศาสตร� 
       คณะครุศาสตร8ได(ดําเนินงานตามแผนการพัฒนาโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน และพบว,าโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ท้ัง 4 โรงเรียน ได(ส,งบุคลากร ท้ังครูและผู(ดูแลเด็ก เข(าร,วมการ
ดําเนินกิจกรรมอย,างต,อเนื่อง (5.4-3-2) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
        ในการดําเนินโครงการบริการวิชาการแก,สังคม ของคณะ
วิทยาศาสตร8 โดยกระบวนการของการมีส,วนร,วมของกลุ,มผู(นํา
ชุมชนและสมาชิกชุมชน เพ่ือให(เกิดการเรียนรู(ไปพร(อมๆกัน ซ่ึง
สามารถนําไปถ,ายทอดสู,การปฏิบัติ เพ่ือให(เปCนองค8ความรู(ของ
ชุมชน เช,น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให(ความรู(เก่ียวกับอาหาร
และโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8   ซ่ึงเปCนการศึกษาและ
รวบรวมสูตรอาหารพ้ืนบ(านต,างๆ ของชุมชนบ(านฮ,องกอก ผู(วิจัย
นํามาวิจัยเพ่ือศึกษาและประเมินคุณค,าทางโภชนาการ ทําให(เกิด
กลุ,มอาชีพสตรี ท่ีสามารถจัดกระบวนการทํางานสานต,อและ
ถ,ายทอดองค8ความรู(  และสร(างผลิตภัณฑ8ชุมชนคือ ผลิตภัณฑ8
อาหารแปรรูป เช,นน้ําพริกตาแดง น้ําพริกแกง ทําให(เกิดรายได(ของ
กลุ,มอาชีพ และในป�งบประมาณ 2556 ทางกลุ,มอาชีพสตรีชุมชน
บ(านฮ,องกอกยังคงต(องการให(ทางคณะวิทยาศาสตร8ได(จัดบริการ
วิชาการต,อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ8ทางการเกษตรนํามาแปรรูป
เปCนอาหารต,างๆ ด(วย (5.4-3-3) 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 โดยสาขาออกแบบ
ประยุกต8 ศิลป�  มีการจัดโครงการการพัฒนาศักยภาพกลุ,มผู(
ผลิตภัณฑ8ชุมชนและพัฒนาผลิตภัณฑ8 จํานวน 10 หมู,บ(าน และ
กลุ,มพัฒนาบรรจุภัณฑ8และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ8 ได(นําผลจาก
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ,มผู(ผลิตภัณฑ8ชุมชนและพัฒนา
ผลิตภัณฑ8 ไปใช(ในการดําเนินกิจกรรม OTOP ของชุมชน (5.4-3-4) 
ได(แก,  
        1. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร 
บ(านแปIนใต( หมู,ท่ี 6 ต.บ(านสา อ.แจ(ห,อ จ.ลําปาง 
        2. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มวิชาชีพชุมชนบ(านศรีกํ้า  
หมู, 1 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง   
 

 
5 . 4 -3 -2  ร า ย ง านประจํ า ป� ข อ ง
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 
 
 
 
5.4-3-3  รูปถ,ายผลิตภัณฑ8แหนม 
และไส(อ่ัวของกลุ,มอาชีพสตรีบ(านฮ,อ
งกอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 4 -3-4  ร าย ง านผล กา ร พัฒนา
ศักยภาพกลุ,มผู(ผลิตภัณฑ8ชุมชนและ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ8  ต ามโครงการ
เครือข,ายองค8ความรู( (KBO) จังหวัด
ลําปาง 2554 จํานวน 10 ชุมชน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        3. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มดอกไม(ดินไทยบ(านดงม,อน
กระทิง หมู, 6 ต.บ,อแฮ(ว อ.เมือง จ.ลําปาง 
        4. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มอุตสาหกรรมครัวเรือน  
บ(านหวด หมู, 2 ต.บ(านหวด อ.งาว จ.ลําปาง 
        5. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มสตรีพัฒนาตัดเย็บเสื้อผ(า
บ(านสันตินิคม หมู,ท่ี 8 ต.ใหม,พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลําปาง  
        6. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มตีมีดบ(านขามแดง หมู,ท่ี6 
ต.ห(างฉัตร อ.ห(างฉัตร จ.ลําปาง  
        7. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มดินสวยบ(านสันติภาพ หมู, 
2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลําปาง 
        8. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มอาชีพบ(านห(วยก(อด หมู, 2 
ต.ร,องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
        9. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มเย็บจักรอุตสาหกรรมบ(าน
แพะใต( หมู, 5 ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ จ.ลําปาง 
        10. การออกแบบบรรจุภัณฑ8 กลุ,มสมุนไพรบ(านใหม,วัฒนา 
หมู, 10 ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลําปาง 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
         ในการดําเนินการเพ่ือให(ชุมชน องค8กรหรือผู(เกิดการเรียนรู(
และดํา เนินกิจกรรมต,อเนื่อง นั้นคณะวิทยาการจัดการได(
ดําเนินการต,อเนื่องจากการดําเนินโครงการในระยะ 4 ป�ท่ีผ,านมา
คือ “โครงการการส,งเสริมและการสร(างความเข(มแข็งของชุมชน
ผ,านกลไกของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี” ซ่ึงเปCนการส,งเสริมความเข(มแข็ง
ของชุมชนปงยางคก อ.ห(างฉัตร  จ.ลําปาง ท่ีร,วมมือกันระหว,าง
คณะ ผู(นําชุมชน และสมาชิกในชุมชนอย,างต,อเพ่ือการพัฒนา    
อัตลักษณ8ของชุมชนปงยางคก ให(เปCนชุมชน “ตําบลผักปลอด
สารพิษ” (5.4-3-5) ผ,านนโยบายการบริหารงานของกํานันซ่ึงเปCน
ผู(นําชุมชน และเกิดเครือข,ายการดําเนินงานในทุกหมู,บ(านของ
ตําบลปงยางคก ซ่ึงโครงการท่ีได(ร,วมดําเนินการร,วมกับชุมชนใน
งบประมาณป� 2555 คือโครงการวิจัย “ภาวะผู(นําและการมีส,วน
ร,วมของชุมชนในการเสริมสร(างเครือข,ายความร,วมมือเพ่ือสร(าง
ความเข(มแข็งของชุมชนตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัด
ลําปาง”ซ่ึงใช(กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส,วนร,วมเพ่ือ
การพัฒนาศักยภาพของผู(นําชุมชนในการสร(างความเข(มแข็งและ
ยั่งยืนแก,ชุมชน (5.4-3-6) (5.4-3-7) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-3-5 โครงการวิจัย“ภาวะผู(นํา
และการมีส,วนร,วมของชุมชนในการ
เสริมสร(างเครือข,ายความร,วมมือเพ่ือ
สร(างความเข(มแข็งของชุมชนตําบลปง
ยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง 
5.4-3-6 ใบลงทะเบียนผู(นําชุมชน
และผู(ร,วมกิจกรรมในโครงการวิจัย 
5.4-3-7 ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนท่ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
       คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความร,วมมือกับกลุ,มเกษตรกร
ตําบลปMาตัน และเกษตรกรชุมชนหมู, 2 ต.ปMาตัน อ.แม,ทะ จ.ลําปาง 
(5.4-3-8) ในการดําเนินงานบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร(างความ
เข(มแข็งของชุมชนภายใต(โครงการเกษตรอินทรีย8และอาหาร
ปลอดภัย (5.4-3-92) โดยมีกิจกรรมต,อเนื่องต้ังแต,ป�งบประมาณ 
2553 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช(เชื้อราไตรโคเดอร8มาใน
แปลงเพาะปลูก (5.4-3-10) ซ่ึงพบว,าเกษตรกรมีการเพาะปลูกพืช
หลัก (พืชไร,) ได(แก, ข(าว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ฯลฯ ส,วนพืชรอง (พืชสวน) 
ได(แก, พริก มะเขือ กะหล่ําปลี ฯลฯ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
เกษตรกรสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ8เชื้อราไตรโคเดอร8มา 
และนํามาใช(ในแปลงเพาะปลูกจนสามารถปIองกันการเกิดโรคใน
พืชผักท่ีเพาะปลูกได( แต,อย,างไรก็ตาม ยังพบปPญหาการเน,าเสียของ
พริก จึ งนํามาสู, โครงการบริการวิชาการ การสํารวจความ
หลากหลายของไส(เดือนฝอยรากปมในพริก ในป�งบประมาณ 2554 
(5.4.3.11) เพ่ือเปCนการให(ความรู(แก,เกษตรกร และหาแนวทาง
กําจัดโรคท่ีเกิดข้ึนในพริก ด(วยวิธีเกษตรอินทรีย8 และนําไปสู,ความ
ปลอดภัยของอาหารท่ีสอดคล(องกับวัตถุประสงค8ของโครงการ
เกษตรอินทรีย8และอาหารปลอดภัย ชุมชนหมู, 2 ต.ปMาตัน อ.แม,ทะ 
จ.ลําปาง ซ่ึงมีการดําเนินงานอย,างต,อเนื่องเปCนระยะเวลา 2 ป�  
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        กิจกรรมหรือโครงการท่ีส,งเสริมความเข(มแข็งของชุมชน
ตําบลปงยางคก ท่ีเกิดข้ึนเปCนการร,วมมือกันระหว,างคณะ ผู(นํา
ชุมชน และสมาชิกในชุมชนอย,างต,อเนื่องเปCนเวลา 2 ป� เพ่ือเปCน
การพัฒนาอัตลักษณ8และวัฒนธรรมของชุมชนตําบลปงยางคก 
อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง เก่ียวกับกลุ,มอาชีพการเพาะเห็ด 
(5.4-3-12) (5.4-3-13) 
 
 

 
5.4-3-8 บันทึกความร,วมมือคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรกับเกษตรกร
ชุมชนปMาตัน 
5.4-3-9 ประกาศเรื่องการกําหนด
ชุมชนเปIาหมายสําหรับงานบริการ
วิชาการ          
5.4-3-10 รายงานสรุปโครงการ/
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช(เชื้อ
ราไตรโคเดอร8มาในแปลงเพาะปลูก           
5.4-3-11 รายงานสรุ ปโครงการ/
กิจกรรมโครงการบริการวิชาการ การ
สํารวจความหลากหลายของไส(เดือน
ฝอยรากปมในพริก 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-3-12 สรุปผลโครงการการบริหาร
จัดการเศษวัสดุ เหลือใช(ของกลุ,ม
อาชีพการเพาะเห็ด (ป�งบประมาณ 
2553) 
5.4-3-13  สรุปโครงการการปรับ 
เปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ,มอาชีพเพาะ
เห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ 
(ป�งบประมาณ 2554) 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 4 สังคมหรือองค8กรสร(างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ8ของคนในสังคม
และเอกลักษณ8ของท(องถ่ินอย,างต,อเนื่องหรือยั่งยืน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
         มหาวิทยาลัยได(สร(างกลไกและกระบวนการพัฒนาตนเอง
โดยคงอัตลักษณ8ของคนในสังคมและเอกลักษณ8ของท(องถ่ินอย,าง
ต,อเนื่องหรือยั่งยืนผ,านการทํางานของสถาบันวิจัยและพัฒนาใน
ส,วนของงานวิจัยท่ีมุ,งเน(นการตอบสนองปPญหา ซ่ึงมีความแตกต,าง
กันตามอัตลักษณ8ของชุมชนท(องถ่ิน ด(วยการทํางานร,วมกันผ,าน
กระบวนการ ภายใต(บันทึกข(อตกลงความร,วมมือในการพัฒนา
งานวิจัย และการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ระหว,าง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง กับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ 
งานบริการวิชาการ ท่ีมีการวางแผนกําหนดทิศทางการทํางาน ตาม
ประเด็นท่ีผ,านการสังเคราะห8องค8ความรู(จากพ้ืนท่ีนําร,อง ตาม 
“โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” (5.4-4-1) (5.4-4-2)  
          นอกเหนือไปจากนี้หน,วยงานในระดับคณะท้ัง 6 คณะได(มี
การรายงานผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็งต,อสังคม
หรือองค8กรภายนอกท่ีแสดงถึงการคงคงอัตลักษณ8ของคนในสังคม
และเอกลักษณ8ของท(องถ่ินอย,างต,อเนื่องดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
         ในการดําเนินงานตามแผนการพัฒนาโรงเรียนตํารวจตะเวน
ชายแดน พบว,าครูและผู(ดูแลเด็กในโรงเรียน ตชด. ได(นําเอาความรู(
ท่ีได(จากการจัดกิจกรรมไปพัฒนาตนเอง และถ,ายทอดไปยัง
นักเรียนในโรงเรียนเพ่ือให(เกิดการพัฒนาในการบริหารจัดการและ
การเรียนการสอนอย,างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (5.4-4-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
         หลังจากท่ีคณะวิทยาศาสตร8ได(ดําเนินกิจกรรมโครงการ
อบรมงานถักโครเชท8แบบมีส,วนร,วม พบว,ากลุ,มสตรีบ(านฮ,องกอก 
เม่ือได(รับการถ,ายทอดความรู(จากโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให(ความรู(เก่ียวกับอาหารและโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8 แล(ว 
ทางกลุ,มฯ ได(สร(างกลไกท่ีเปCนการพัฒนาตนเองอย,างต,อเนื่องโดยมี
การนัดหมายรวมกลุ,มในวันเสาร8และอาทิตย8 ณ ศูนย8การเรียนรู(ของ
ชุมชนฯ เพ่ือร,วมกันผลิตไส(อ่ัว แหนม และแลกเปลี่ยนเรียนรู(ในการ
สร(างผลิตภัณฑ8ท่ีมีคุณภาพ และลดต(นทุนให(มากท่ีสุด (5.4-4-4) 
(5.4-4-5) โดยยังคงอัตลักษณ8และวัฒนธรรมของชุมชนเปCนหลัก 
รวมท้ังยังมีการดําเนินงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ8โดยการมีส,วนร,วม
ของชุมชน เพ่ือเปCนการผลักดันชุมชนให(มีกลไกท่ีจะพัฒนาตนเอง
อย,างต,อเนื่อง (5.4-4-6) 

5.4-4-1 สรุปผลการจัดการความรู( 
โครงการความร,วมมือทางวิชาการ 
“โครงการหนึ่ งมหาวิทยาลัยหนึ่ ง
จังหวัด” 
5.4-4-2 โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4-4-3 รายงานประจําป� โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน 
 
 
 
 
 
5.4-4-4 บทสัมภาษณ8 
5.4-4-5 รูปถ,ายผลิตภัณฑ8 
5.4-4-6 วิจัย เรื่ องการสืบค(นภู มิ
ปPญญาด(านอาหารท(องถ่ิน ของบ(าน
ฮ,องกอก อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
         คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 โดยสาขาออกแบบ
ประยุกต8ศิลป� มีการติดตามผลและประเมินผลการดําเนินงานของ
ชุมชนในการนําความรู(ไปพัฒนาตนเองและคงอัตลักษณ8ของชุมชน  
(5.4-4-7) 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
          หลังจากท่ีคณะวิทยาการจัดการได(ดําเนินการวิจัยเรื่อง 
“โครงการการส,งเสริมและการสร(างความเข(มแข็งของชุมชนผ,าน
กลไกของการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี” และได(มีการต,อยอดงานวิจัยซ่ึงเปCน
ความต(องการของชุมชนโดยมีประธานกลุ,ม คือ แม,สายทอง อินญา
วิเลิศ เปCนพ่ีเลี้ยงในการดําเนินงาน และได(เข(าร,วมในการสืบค(นอัต
ลักษณ8ของชุมชนผ,านโครงการวิจัย 3 โครงการ คือ (5.4-4-8) 
     1. โครงการวิจัย “ศักยภาพชุมชนและการมีส,วนร,วมในการ
จัดการห,วงโซ,อุปทานเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข,งขันของ
ผู(ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ8จากไม(ของอําเภอห(างฉัตร จังหวัด
ลําปาง”  
     2. โครงการวิจัย “ภาวะผู(นําและการมีส,วนร,วมของชุมชนใน
การเสริมสร(างเครือข,ายความร,วมมือเพ่ือสร(างความเข(มแข็งของ
ชุมชนตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง” 
     3. แผนงานวิจัย “การบูรณาการทุนทางสังคมของแหล,ง
ท,องเท่ียวในการเชื่อมโยงสู,การพัฒนาอุตสาหกรรมการท,องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมและการท,องเท่ียวเชิงนิเวศของจังหวัดลําปาง”  
     โดยในการดําเนินการวิจัยท้ัง 3 โครงการ/แผนงานของป� 2555 
ชุมชนและผู(นําเกิดการรวมตัวกันเพ่ือการขับเคลื่อนและผลักดัน
ตนเองโดยใช(กลไกการรวมตัวเปCนกลุ,มสหกรณ8ของผู(ประกอบการ
ไม( ท่ีมีการใช(ศักยภาพชุมชนอัตลักษณ8ทางด(านฝ�มืออาชีพของคน
ในชุมชนสู,การพัฒนาตนเองและท(องถ่ินอย,างยั่งยืน (5.4-4-9) 
    นอกจากนี้ ในการดําเนินโครงการวิจัยแผนงานวิจัยการ     
บูรณาการทุนทางสังคมของแหล,งท,องเท่ียวฯ ในพ้ืนท่ีชุมชนของ
อําเภอห(างฉัตร ยังมีการสร(างกลไกความร,วมมือขององค8กร
ปกครองส,วนท(องถ่ินเข(ามาหนุนเสริมและขับเคลื่อนการพัฒนา
แหล,งท,องเท่ียวร,วมกับผู(เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร8ของจังหวัด 
(อาจารย8สักเสริญ (ศักด์ิ) รัตนชัย) เพ่ือสร(างความร,วมมือและความ
เข(มแข็งในด(านการท,องเท่ียวให(เกิดข้ึนในชุมชน (5.4-4-10) 
 

 
5.4-4-7 รายงานสรุปผลการติดตาม
และประเมินผลโครงการเครือข,าย
องค8ความรู( (KBO) จังหวัดลําปาง 
ประจําป�งงประมาณ 2554 
 
 
5.4-4-8 สัญญารับทุนโครงการ/ 
แผนงานวิจัย 
5.4-4-9 รายงานความก(าวหน(า
โครงการวิจัยผู(ประกอบการไม( 
5.4-4-10 ภาพกิจกรรมการประชุม
เสวนางานวิจัยท,องเท่ียว 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         คณะเทคโนโลยีการเกษตรดําเนินการติดตามการขยายผล
การใช(ประโยชน8 โดยผ,านการสอบถามผู(มีส,วนได(ส,วนเสียในชุมชน 
เช,น เกษตรตําบล เกษตรกรในพ้ืนท่ีใกล(เคียง (5.4-4-1) 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        หลังจากท่ีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได(ดําเนินกิจกรรมใน
พ้ืนท่ีเปIาหมายแล(วพบว,า ชุมชนตําบลปงยางคกได(มีการพัฒนา
ตนเองอย,างต,อเนื่องและยั่งยืนตามอัตลักษณ8และวัฒนธรรมของ
ชุมชน (5.4-4-1) 

 
5.4-4-11 บทสัมภาษณ8ผู(มีส,วนได(
ส,วนเสียจากการขยายผลการนําไปใช(
ประโยชน8 
 
 
5.4-4-12 รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมของชุ มชน ท่ีสะท( อน ถึ ง
กิจกรรมต,อเนื่องและยั่งยืน 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 5 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8สร(างคุณค,าต,อสังคม หรือสังคม/องค8กรมีความเข(มแข็ง 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการบริการวิชาการแก,สังคมจนเกิด
กิจกรรมต,างๆท่ีสร(างผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8 สร(างคุณค,าต,อ
สังคม/องค8กรมีความเข(มแข็ง ผ,านงานบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในพ้ืนท่ีนําร,อง ตาม “โครงการ 1
มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด” ได(แก, กิจกรรมพัฒนาองค8ความรู(ของ
ชุมชนภายใต(โครงการศูนย8สามวัย ณ ชุมชนบ(านฮ,อมกอก อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง และแผนการดําเนินงานกิจกรรม ณ ชุมชน
บ(านปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง (5.4-5-1) (5.4-5-2) 
 
คณะครุศาสตร� 
       ผลจากการจัดกิจกรรมโครงการร,วมกับโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนท้ัง 4 โรงเรียน ส,งผลให(ทุกโรงเรียน เกิดความ
เข(มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได( (5.4-5-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
       ผลจากการจัดกิจกรรมโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการให(
ความรู(เก่ียวกับอาหารและโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8 เปCน
โครงการท่ีก,อให(เกิดประโยชน8สร(างคุณค,าแก,กลุ,มอาชีพสตรีบ(านฮ,องกอก 
อ.เมือง จ.ลําปาง เนื่องจากเปCนโครงการท่ีมุ,งในด(านการสร(างอาชีพเสริม 
ลดการพ่ึงพาภาครัฐสามารถพ่ึงพาตนเอง สร(างรายได(ให(มากข้ึน 
และลดการย(ายถ่ินฐานไปเมืองใหญ, ส,งผลให(สถาบันครอบครัวเกิด
ความเข(มแข็ง และก,อให(เกิดความสามัคคี ภายในชุมชน (5.4-5-4) 

5.4-5-1 รายงานประจําป� สถาบัน 
วิจัยและพัฒนา ประจําป� 2554 
5.4-5-2 โครงการบริการวิชาการของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
 
 
 
 
 
5 . 4 -5 -3  ร า ย ง านประจํ า ป� ข อ ง
โรงเรียน ตชด. 
 
 
 
5.4-5-4 บทสัมภาษณ8 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร8และสังคมศาสตร8 โดยสาขาออกแบบ
ประยุกต8ศิลป� มีการสํารวจความพึงพอใจกลุ,มผลิตภัณฑ8เก่ียวกับ
การพัฒนากลุ,มผลิตภัณฑ8และบรรจุภัณฑ8 (5.4-5-5) และมีการ
สรุปผลการติดตามการนําไปใช(ประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อกลุ,ม
ผลิตภัณฑ8 โดยพบว,าการดําเนินโครงการส,งผลทําให(ราคาสินค(า
และจํานวนการผลิตเพ่ิมสูงข้ึน กลุ,มผลิตภัณฑ8มีรายได(และจํานวน
สมาชิกเพ่ิมข้ึน กลุ,มมีความเข(มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได( 
(5.4-5-6) 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
        ในการดําเนินการโดยใช(กระบวนการวิจัยและการบริการ
วิชาการแก,ชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ ซ่ึงมีการดําเนินการ
โดยมุ,งเน(นความต,อเนื่อง ยั่งยืนให(เกิดข้ึนกับองค8กร ชุมชนและ
ท(องถ่ินโดยการใช(พ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาท่ีเจาะจงในการสร(างความ
ยั่งยืนและต,อเนื่องในการพัฒนาและการอุดหนุนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี
อย,างต,อเนื่องในรอบ 4 ป�ท่ีผ,านมา (2552-2555) สามารถทําให(
ชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายคือ
องค8กรปกครองส,วนท(องถ่ินในพ้ืนท่ี เช,น เทศบาลตําบลปงยางคก 
สามารถนําเอาผลงานวิจัยไปเปCนข(อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนและท(องถ่ินเพ่ือสร(างความเข(มแข็งของชุมชน รวมท้ังการ
ดําเนินการของคณะในการพัฒนาศักยภาพผู(นําชุมชนเพ่ือสร(าง
ความเข(มแข็งของชุมชนผ,านโครงการวิจัย “ภาวะผู(นําและการมี
ส,วนร,วมของชุมชนในการเสริมสร(างเครือข,ายความร,วมมือเพ่ือ
สร(างความเข(มแข็งของชุมชนตําบลปงยางคก อําเภอห(างฉัตร 
จังหวัดลําปาง (5.4-5-7) (5.4-5-8) (5.4-5-9) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        สําหรับผลกระทบของการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร(างความ
เข(มแข็งต,อสังคมหรือองค8กรภายนอกของคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรท่ีมุ,งเปIาในเรื่อง เกษตรอินทรีย8และอาหารปลอดภัยใน
พ้ืนท่ีชุมชนปMาตัน ต.ปMาตัน อ.แม,ทะ จ.ลําปาง พบว,าชุมชนให(ความ
ร,วมมือและเข(าร,วมกิจกรรมซ่ึงประเด็นนี้เปCนลักษณะการดํารงชีวิต
ของชุมชนอยู,แล(วดังนั้นจึงอาจยังไม,สามารถแสดงผลในเชิง
ประจักษ8ท่ีชัดเจนได( 
 

 
5.4-5-5 รายงานสรุปผลความพึง
พ อ ใ จ ต, อ ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผลิตภัณฑ8ชุมชน โครงการเครือข,าย
องค8ความรู( (KBO) ประจําป�งบประมาณ 
2554  
5.4-5-6 รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของชุมชน 
 
 
 
5.4-5-7 โครงการวิจัย“ภาวะผู(นํา
และการมีส,วนร,วมของชุมชนในการ
เสริมสร(างเครือข,ายความร,วมมือเพ่ือ
สร(างความเข(มแข็งของชุมชนตําบล 
ปงยางคก อําเภอห(างฉัตร จังหวัดลําปาง” 
5.4-5-8 หนังสือรับรองการนําผลงาน 
วิจัยไปใช(ประโยชน8ของเทศบาลตําบล
ปงยางคก 
5 .4 -5 -9  ข( อตกลงคว ามร, วม มือ
ร ะห ว, า ง เ ทศ บาล ป ง ย า งค ก กั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         ผลกระทบจากการจัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของกลุ,มอาชีพเพาะเห็ดด(วยรูปแบบการบริหารจัดการ อย,าง
ต,อเนื่องและยั่งยืนจึงส,งผลให(ชุมชนตําบลปงยางคก เกิดความ
เข(มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได( (5.4-5-10) 

 
5.4-5-10 รายงานผลการดําเนินงาน
ท่ีสะท(อนให(เห็นว,าชุมชนสามารถพึง
พอใจตนเองได( 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 

5  ข(อ มีการดําเนินการได(  5  ข(อ � 5  คะแนน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 5.5 : ผลการช้ีนํา ป>องกัน หรือแก�ปHญหาของสังคมในประเด็นด�าน       

การส�งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใน
สถาบัน (สมศ.18.1) 

ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป% :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ต่ํากว,าร(อยละ 80  
3. มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในสถาบัน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อสถาบัน 
5. ได(รับการยกย,องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ�การให�คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข(อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

         มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหา
ของสังคมในประเด็นด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริภายในสถาบัน ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
ดังนี้ 
        1. Plan คือ มหาวิทยาลัยได(มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
(5.5-1-1) ท่ีกําหนดกลยุทธ8 เปIาประสงค8 ตัวชี้วัด และค,าเปIาหมาย

5.5-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
5.5-1-2 แผนปฏิบั ติงานประจําป�
งบประมาณ 2554 
5.5-1-3 ระบบติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ภายในสถาบัน และได(ถ,ายทอดแผนดังกล,าวสู,แผนปฏิบัติงาน
ประจําป�งบประมาณ 2554 (5.5-1-2) 
        2. Do คือ มหาวิทยาลัยได(มีการดําเนินตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 ด(านการส,งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตามโครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณท่ีกําหนด  
        3. Check คือ มหาวิทยาลัยได(มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ผ,านระบบ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (5.5-1-3) และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย,างต,อเนื่อง (5.5-1-4) 
        4. Action คือ มหาวิทยาลัยได(นําผลจากการดําเนินงานมา
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานการส,งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริภายในสถาบันอย,างต,อเนื่อง (5.5-1-5) 

5.5-1-4 เอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
5.5-1-5 แผนปฏิบั ติงานประจําป�
งบประมาณ 2555 
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 2 บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ตํ่ากว,าร(อยละ 80 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําป� 
2554 โดยมอบหมายให(คณะเปCนผู(ดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 7 
โครงการ ซ่ึงบรรลุผลท้ัง 7 โครงการ คิดเปCนร(อยละ 100 ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� ได(ดําเนินงานตามโครงการ “การอบรม
นักศึกษาแกนนํา (ครูน(อยจิตอาสา) โดยสามารถดําเนินการตาม
แผนท่ีกําหนดไว(และบรรลุเปIาหมายในภาพรวมร(อยละ89.63   
(5.5-2-1) 
        2. คณะวิทยาศาสตร� สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน 2554 ได(บรรลุเปIาหมายตามแผนทุกโครงการ ได(แก, 1. 
โครงการส,งเสริมและเผยแพร,การอนุรักษ8พันธุ8ข(าวพ้ืนเมืองและ
การเกษตรตามแนวพระราชดําริ (5.5-2-2) 2. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให(ความรู( เก่ียวกับอาหารและโภชนาการในหญิงวัย 
เจริญพันธุ8 (5.5-2-3)  
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� สามารถดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ และบรรลุเปIาหมายตามโครงการคิดเปCนร(อย
ละ 100  ตามโครงการสรุปผลซ,อมปMา รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให(
สีเขียว ณ บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(ซ(อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง  (5.5-2-4) 
 

5.5-2-1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการ “การอบรมนักศึกษาแกนนํา 
(ครูน(อยจิตอาสา)  
5.5-2-2 รายงานโครงการส,งเสริม
และเผยแพร,การอนุรักษ8พันธุ8ข(าว
พ้ืนเมืองและการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ  
5.5-2-3 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให(ความรู(เก่ียวกับอาหาร
และโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8  
5.5-2-4 รายงานสรุปโครงการผล
ซ,อมปMา รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให( 
สีเขียว ณ บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(ซ(อน อ.
เมืองปาน จ.ลําปาง  
5.5-2-5 รายงานผลโครงการตาม
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

        4. คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตามแผนการ
ชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของสังคมจํานวน 1 โครงการ 
ประกอบด(วยกิจกรรมย,อย จํานวน 8 กิจกรรม โดยมีการบรรลุ
เปIาหมายตามแผนคิดเปCนร(อยละ 100 (5.5-2-5) 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได( มีการดําเนินงาน
โครงการเรียนรู(เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป�การศึกษา 2554 วันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2554 (5.5-2-6) ซ่ึง มีการกําหนดตัวชี้ วั ด
ความสําเร็จไว(จํานวน 1 ตัวชี้วัด และได(มีการบรรลุจํานวน 4 ตัวชี้วัด 
คิดเปCนร(อยละ 100 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีส,วนร,วมในการดําเนินการ
โครงการด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (5.5-2-7) โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปIาหมาย
ของโครงการร(อยละ 100 

5 . 5 -2 -6   ส รุ ป โ คร งการ เ รี ยน รู(
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป�การศึกษา 
2554 วันท่ี 24พฤศจิกายน 2554  
5.5-2-7 รายงานประจําป�ศูนย8การ
เรียนรู( เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ประจําป�งบประมาณ 
2554  

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 3 มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลั ยได(ปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ งานโดย
มอบหมายให(คณะดําเนินการชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของสังคม
ในประเด็นด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริภายในสถาบัน ซ่ึงมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนใน
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� จากการดําเนินงานโครงการ “การอบรม
นักศึกษาแกนนํา (ครูน(อยจิตอาสา)” มีประโยชน8และสร(างคุณค,า
ต,อคนในสถาบัน คือ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร8ได(มี
ส,วนร,วมในการส,งเสริมและปลูกฝPงคุณลักษณะด(านจิตอาสา 
กล,าวคือ การจัดโครงการฯ เปCนการเสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับ
แกนนํานักศึกษาตลอดจนบุคลากรของคณะ  เพ่ือท่ีจะเปCนกําลัง
สําคัญในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต,างๆ 
อาทิเช,น การมีส,วนร,วมดําเนินการส,งเสริมการเรียนรู(และ
เสริมสร(างความเข(มแข็งของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ได(แก, 
การเสริมสร(างความรู(แก,ครูตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการจัดทํา
หลักสูตร (5.5-3-1) การอบรมครูระดับปฐมวัย และ ผดด.การ
พัฒนาศูนย8เด็กเล็ก (5.5-3-2) การพัฒนาศูนย8เด็กเล็ก (5.5-3-3) 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส,งเสริมการอ,านโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (5.5-3-4) อันเปCนการน(อมนําพระราชดําริไปใช(ในการ
ดําเนินชีวิตและเกิดคุณค,าแก,สังคม เปCนการสร(างจิตสํานึกและ

5.5-3-1 รายงานผลโครงการอบรมครู
ตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการ
จัดทํา 
5.5-3-2 รายงานผลโครงการอบรมครู
ระดับปฐมวัย และ ผดด.โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน  
5.5-3-3 รายงานผลโครงการพัฒนา
ศูนย8เด็กเล็ก โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  
5.5-3-4 รายงานผลโครงการส,งเสริม
การอ,าน  
5.5-3-5 รายงานโครงการส,งเสริม
และเผยแพร,การอนุรักษ8 พันธุ8ข(าว
พ้ืนเมืองและการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ  
5.5-3-6 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให(ความรู(เก่ียวกับอาหาร
และโภชนาการในหญิงวัย 
เจริญพันธุ8  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
สมรรถนะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู สอดคล(องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค8ตามท่ีคณะครุศาสตร8กําหนดไว(ในประเด็นด(าน
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาในการเปCนผู(มีพฤติกรรมจิต
อาสา โดยสอดคล(องกับพฤติกรรมความมีน้ําใจ ซ่ึงเปCน 1 ใน 8 
ของคุณธรรมพ้ืนฐาน อันเปCนพฤติกรรมด(านคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร8 ประกอบกับสอดคล(องกับอัตลักษณ8ของ
มหาวิทยาลัยในการเสริมสร(างคุณลักษณะการเปCนผู(มีจิตอาสา ซ่ึง
เปCนพฤติกรรมท่ีสําคัญในการดํารงอยู,ในสังคมปPจจุบัน และเปCนการ
ส,งเสริมให(นักศึกษาคณะครุศาสตร8ได(นําความรู(ท่ีได(รับไปใช(ในการ
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร(างจิตสํานึกในการเปCนผู(มีจิตอาสา ตลอดจน
ได(สร(างความรู(ความเข(าใจแก,บุคลากรในเรื่องจิตอาสา ซ่ึงสามารถ
นําไปประยุกต8ใช(ในการปฏิบัติงานประจําวันเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  สามารถนําไปพัฒนาและถ,ายทอดความรู(ไปยัง
บุคคลอ่ืนได(อย,างมีระบบ อันเปCนการสร(างภาพลักษณ8มหาวิทยาลัย 
ทํา ให( เปC น ท่ี ยอมรั บ ท้ั งภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย 
นอกจากนั้นอาจารย8สามารถนําแนวทางการจัดกิจกรรมไปประยุกต8ใช(
และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต,างๆได( 
        2. คณะวิทยาศาสตร� ได(มีการส,งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในโครงการส,งเสริมและเผยแพร,การ
อนุรักษ8พันธุ8ข(าวพ้ืนเมืองและการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
(5.5-3-5) และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให(ความรู(เก่ียวกับ
อาหารและโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8 (5.5-3-6) ส,งผลลัพธ8ท่ี
เปCนประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคณะวิทยาศาสตร8 คือ บุคลากร 
และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได(มีส,วนร,วมส,งเสริม สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน(อมนําพระราชดําริไปใช(
ในการดําเนินชีวิต  
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการส,งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในกิจกรรมการผลซ,อม
ปMา รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให(สีเขียว ณ บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(ซ(อน 
อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (5.5-3-7) ส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8และ
สร(างคุณค,าต,อ อาจารย8 นักศึกษา ได(มีส,วนร,วมส,งเสริม สืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน(อมนําพระราชดําริไปใช(
ในการดําเนินชีวิต  
        4. คณะวิทยาการจัดการ มีนการจัดโครงการตามแนว
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร(างความเข(มแข็งของ
ชุมชนมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคณะ ดังนี้ (5.5-3-8) (5.5-3-9) 

5.5-3-7  รายงานสรุปผลซ,อมปMา 
รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให(สีเขียว ณ 
บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(ซ(อน อ.เมืองปาน 
จ.ลําปาง  
5.5-3-8 รายงานผลโครงการตาม
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง  
5.5-3-9 สรุปผลรายงานความพึง
พ อ ใ จ ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ โ ย ช น8 ห รื อ
ผลกระทบ “การให(บริการทางวิชาการ
ต,อสังคม”  
5.5-3-10 โครงการส,งเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ของคณะ  
5.5-3-11 สรุปโครงการเรียนรู(เศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําป�การศึกษา 2554 
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554  
5.5-3-12 รายงานประจําป�ศูนย8การ
เรียนรู( เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ประจําป�งบประมาณ 
2554  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
           1) นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได(รู(คุณค,าของการใช(
เงิน และรู(จักการประหยัด อดออม ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จระเจ(าอยู,หัว เพ่ือน(อมรับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู,หัว ตามแนวพระราชดําริและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
            2) เพ่ือเปCนการปลุกฝPงจิตสํานึกเก่ียวกับดารจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจ,ายสําหรับนักเรียนนําความรู(ด(านการบัญชีครัวเรือนไป
ช,วยเหลือ บิดา มารดาในการลงบัญชีรายการบัญชีแต,ละวันจะทํา
ให(นักเรียนเกิดความใกล(ชิดเห็นความยากลําบากในการหารายได(
และภาระต,างๆของบิดามารดา นําไปสู,การเกิดจิตสํานึก กตัญ�ู
กตเวทีอีกด(วย 
            3) อาจารย8และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีส,วน
ร,วมให(บริการวิชาการและถ,ายทอดความรู( 
            4) อาจารย8และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสามารถ
นําความรู( ประสบการณ8จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอนหรือการวิจัย 
            5) คณะวิทยาการจัดการสามารถนําผลประเมินไป
ปรับปรุง เช,น ปรับปรุงหลักสูตร / กิจกรรม / งบประมาณ / คณะ
ดําเนินงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให(บริการ 
            6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
การพัฒนาความรู(ท่ีได(จากการให(บริการวิขาการ โดยส,งเสริมให(เกิด
กระบวนการถ,ายทอดความรู(สู,บุคลากรภายในหน,วยงาน และสู,
สาธารณะ ซ่ึงทําโดยการสื่อสารผ,านวิธีต,างๆ อาทิ จัดเสวนา 
ประชุม เผยแพร,ทาง website ฯลฯ 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส,งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อบุคลากรและนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คือ บุคลากร และ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยได(มีส,วนร,วม
ส,งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน(อมนํา
พระราชดําริไปใช(ในการดําเนินชีวิต (5.5-3-10) และนักศึกษาได(
เข(าร,วมโครงการเรียนรู(การดําเนินชีวิตด(วยการบําเพ็ญประโยชน8
ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม, ได(แก, โครงการเรียนรู(เศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําป�การศึกษา 2554 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554 
(5.5-3-11) ท่ีทําให(นักศึกษาได(รู(จักการใช(ชีวิตด(วยตนเอง และการ
ดําเนินชีวิตด(วยความพอเพียง โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียงเปCนกรอบ
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แนวคิดท่ีชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม, 
ในขณะท่ี แนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎีใหม, หรือเกษตรทฤษฎี
ใหม, ซ่ึงเปCนแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย,างเปCนข้ันตอน เปCน
ตัวอย,างการใช(หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปCนรูปธรรม 
เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทฤษฎีใหม,ตามแนวพระราชดําริ อาจ
เปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู, 2 แบบ คือ แบบ
พ้ืนฐาน กับ แบบก(าวหน(า 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการส,งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8และสร(าง
คุณค,าต,อมหาวิทยาลัย และคณะฯ  คือ บุคลากรและนักศึกษาภายใน
คณะได(มีส,วนร,วมในกิจกรรมกับทางศูนย8การเรียนรู( เกษตร
ผสมผสานตามแนวพระราชดําริ และน(อมนําพระราชดําริไปใช(ใน
การดําเนินชีวิต (5.5-3-12) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของ
สังคมในประเด็นด(านการส,งเสริมและสืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริภายในสถาบัน ซ่ึงมีประโยชน8และสร(าง
คุณค,าต,อสถาบัน ดังนี้ 
        1. มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบั ติตามภาระหน(าท่ีของ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏ พ.ศ.2547 (8) ศึกษา วิจัย ส,งเสริมและสืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริในการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท(องถ่ิน (5.5-4-1) 
        2. เกิดประโยชน8และคุณค,าแก,บุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
            2.1. คณะครุศาสตร� จากการดําเนินงานโครงการ “การ
อบรมนักศึกษาแกนนํา (ครูน(อยจิตอาสา)” มีประโยชน8และสร(าง
คุณค,าต,อคนในสถาบัน คือ บุคลากร และนักศึกษาคณะครุศาสตร8
ได(มีส,วนร,วมในการส,งเสริมและปลูกฝPงคุณลักษณะด(านจิตอาสา 
กล,าวคือ การจัดโครงการฯ เปCนการเสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับ
แกนนํานักศึกษาตลอดจนบุคลากรของคณะ  เพ่ือท่ีจะเปCนกําลัง
สําคัญในการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต,างๆ 
อาทิเช,น การมีส,วนร,วมดําเนินการส,งเสริมการเรียนรู(และ

5.5-4-1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 8  
5.5-4-2 รายงานผลโครงการอบรมครู
ตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการจัดทํา
หลักสูตร (คร.) 
5.5-4-3 รายงานผลโครงการอบรมครู
ระดับปฐมวัย  และผดด. โรง เรียน
ตํารวจตระเวนชายแดน (คร.) 
5.5-4-4 รายงานผลโครงการพัฒนา
ศูนย8เด็กเล็ก โรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (คร.) 
5.5-4-5 รายงานผลโครงการส,งเสริม
การอ,าน (คร.) 
5.5-4-6 รายงานโครงการส,งเสริมและ
เผยแพร,การอนุรักษ8พันธุ8ข(าวพ้ืนเมือง
และการเกษตรตามแนวพระราชดําริ 
(วท.) 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เสริมสร(างความเข(มแข็งของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ได(แก, การเสริมสร(างความรู(แก,ครูตํารวจตระเวนชายแดนเรื่องการ
จัดทําหลักสูตร (5.5-4-2) การอบรมครูระดับปฐมวัย และผดด.การ
พัฒนาศูนย8เด็กเล็ก (5.5-4-3) การพัฒนาศูนย8เด็กเล็ก (5.5-4-4) 
และการจัดกิจกรรมเพ่ือส,งเสริมการอ,านโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน (5.5-4-5) อันเปCนการน(อมนําพระราชดําริไปใช(ในการ
ดําเนินชีวิตและเกิดคุณค,าแก,สังคม เปCนการสร(างจิตสํานึกและ
สมรรถนะการปฏิบัติงานวิชาชีพครู สอดคล(องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค8ตามท่ีคณะครุศาสตร8กําหนดไว(ในประเด็น
ด(านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาในการเปCนผู(มีพฤติกรรม
จิตอาสา โดยสอดคล(องกับพฤติกรรมความมีน้ําใจ ซ่ึงเปCน 1 ใน 8 
ของคุณธรรมพ้ืนฐาน อันเปCนพฤติกรรมด(านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร8 ประกอบกับสอดคล(องกับอัตลักษณ8
ของมหาวิทยาลัยในการเสริมสร(างคุณลักษณะการเปCนผู(มีจิตอาสา 
ซ่ึงเปCนพฤติกรรมท่ีสําคัญในการดํารงอยู,ในสังคมปPจจุบัน และเปCน
การส,งเสริมให(นักศึกษาคณะครุศาสตร8ได(นําความรู(ท่ีได(รับไปใช(ใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร(างจิตสํานึกในการเปCนผู(มีจิตอาสา 
ตลอดจนได(สร(างความรู(ความเข(าใจแก,บุคลากรในเรื่องจิตอาสา 
ซ่ึงสามารถนําไปประยุกต8ใช(ในการปฏิบัติงานประจําวันเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน  สามารถนําไปพัฒนาและถ,ายทอด
ความรู(ไปยังบุคคลอ่ืนได(อย,างมีระบบ อันเปCนการสร(างภาพลักษณ8
มหาวิทยาลัย ทําให( เปCน ท่ียอมรับ ท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นอาจารย8สามารถนําแนวทางการจัด
กิจกรรมไปประยุกต8ใช(และพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาต,างๆได( 
            2.2 คณะวิทยาศาสตร� ได(มีการส,งเสริมและสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในโครงการส,งเสริมและ
เผยแพร,การอนุรักษ8พันธุ8ข(าวพ้ืนเมืองและการเกษตรตามแนว
พระราชดําริ (5.5-4-6) และ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให(
ความรู(เก่ียวกับอาหารและโภชนาการในหญิงวัยเจริญพันธุ8 (5.5-4-7) 
ส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคณะวิทยาศาสตร8 
คือ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได(มีส,วนร,วม
ส,งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และน(อมนํา
พระราชดําริไปใช(ในการดําเนินชีวิต  
 
 

5.5-4-7 รายงานโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให(ความรู(เก่ียวกับอาหาร
และโภชนาการในหญิงวัย 
เจริญพันธุ8  
5.5-4-8   รายงานสรุปผลซ,อมปMา 
รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให(สีเขียว ณ 
บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(ซ(อน อ.เมืองปาน จ.
ลําปาง  
5.5-4-9 รายงานผลโครงการตาม
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียง  
5.5-4-10 สรุปผลรายงานความพึง
พอใจประเมินประโยชน8หรือผลกระทบ 
“การให(บริการทางวิชาการต,อสังคม”  
5.5-4-11 โครงการส,งเสริมสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
5.5-4-12 สรุปโครงการเรียนรู(
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป�การศึกษา 
2554 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2554  
5.5-4-13 รายงานประจําป�ศูนย8การ
เรียนรู( เกษตรผสมผสานตามแนว
พระราชดําริ ประจําป�งบประมาณ 
2554  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            2.3 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการส,งเสริม
และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในกิจกรรมการ
ผลซ,อมปMา รักษาต(นน้ํา หลอมดวงใจให(สีเขียว ณ บ(านแม,แจ�ม ต.แจ(
ซ(อน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง (5.5-4-8) ส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อ อาจารย8 นักศึกษา ได(มีส,วนร,วมส,งเสริม สืบ
สานโครงการ อัน เนื่ องมาจากพระราช ดํ าริ  และน(อมนํ า
พระราชดําริไปใช(ในการดําเนินชีวิต  
            2.4 คณะวิทยาการจัดการ มีนการจัดโครงการตามแนว
พระราชดําริและเศรษฐกิจพอเพียงเสริมสร(างความเข(มแข็งของ
ชุมชนมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคณะ ดังนี้ (5.5-4-9) (5.5-4-10) 
            1) นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได(รู(คุณค,าของการใช(
เงิน และรู(จักการประหยัด อดออม ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จระเจ(าอยู,หัว เพ่ือน(อมรับพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ(าอยู,หัว ตามแนวพระราชดําริและเศรษฐกิจ
พอเพียง 
            2) เพ่ือเปCนการปลุกฝPงจิตสํานึกเก่ียวกับดารจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจ,ายสําหรับนักเรียนนําความรู(ด(านการบัญชีครัวเรือน
ไปช,วยเหลือ บิดา มารดาในการลงบัญชีรายการบัญชีแต,ละวันจะ
ทําให(นักเรียนเกิดความใกล(ชิดเห็นความยากลําบากในการหา
รายได(และภาระต,าง ๆ ของบิดามารดา นําไปสู,การเกิดจิตสํานึก 
กตัญ�ูกตเวทีอีกด(วย 
            3) อาจารย8และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มีส,วน
ร,วมให(บริการวิชาการและถ,ายทอดความรู( 
            4) อาจารย8และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการสามารถ
นําความรู( ประสบการณ8จากการบริการทางวิชาการไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
            5) คณะวิทยาการจัดการสามารถนําผลประเมินไป
ปรับปรุง เช,น ปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม/งบประมาณ/คณะ
ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการให(บริการ 
            6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
การพัฒนาความรู(ท่ีได(จากการให(บริการวิขาการ โดยส,งเสริมให(
เกิดกระบวนการถ,ายทอดความรู(สู,บุคลากรภายในหน,วยงาน และ
สู,สาธารณะ ซ่ึงทําโดยการสื่อสารผ,านวิธีต,างๆ อาทิ จัดเสวนา 
ประชุม เผยแพร,ทาง website ฯลฯ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            2.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส,งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ส,งผลลัพธ8 ท่ีเปCน
ประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อบุคลากรและนักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คือ บุคลากร 
และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยได(มีส,วน
ร,วมส,งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
น(อมนําพระราชดําริไปใช(ในการดําเนินชีวิต (5.5-4-11) และ
นักศึกษาได(เข(าร,วมโครงการเรียนรู(การดําเนินชีวิตด(วยการบําเพ็ญ
ประโยชน8ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม, ได(แก, โครงการเรียนรู(
เศรษฐกิจพอเพียง ประจําป�การศึกษา 2554 วันท่ี 24 พฤศจิกายน 
2554 (5.5-4-12) ท่ีทําให(นักศึกษาได(รู(จักการใช(ชีวิตด(วยตนเอง 
และการดําเนินชีวิตด(วยความพอเพียง โดยท่ีเศรษฐกิจพอเพียง
เปCนกรอบแนวคิดท่ีชี้บอกหลักการ และแนวทางปฏิบัติของทฤษฎี
ใหม, ในขณะท่ีแนวพระราชดําริเก่ียวกับทฤษฎีใหม, หรือเกษตร
ทฤษฎีใหม, ซ่ึงเปCนแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย,างเปCนข้ันตอน 
เปCนตัวอย,างการใช(หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ท่ีเปCนรูปธรรม 
เฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมทฤษฎีใหม,ตามแนวพระราชดําริ อาจ
เปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีอยู, 2 แบบ คือ แบบ
พ้ืนฐานกับแบบก(าวหน(า 
            2.6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการส,งเสริมและสืบ
สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อมหาวิทยาลัย และคณะฯ คือ บุคลากรและ
นักศึกษาภายในคณะได(มีส,วนร,วมในกิจกรรมกับทางศูนย8การ
เรียนรู( เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ  และน(อมนํา
พระราชดําริไปใช(ในการดําเนินชีวิต (5.5-4-13) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 5 ได(รับการยกย,องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาได(รับการยกย,องระดับชาติและ/
หรือนานาชาติ ได(แก, นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได(รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากโครงงาน”ฝ�มือไทยสร(างสรรค8 ถ,านอัด
แท,งจากเศษตะเกียบ”ในโครงการ “กล(าใหม,ใฝMรู( ป� 6 จากธนาคาร
ไทยพาณิชย8 (5.5-5-1) (5.5-5-2) (5.5-5-3)  

5.5-5-1 เกียรติบัตรการได(รับรางวัล
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
5.5-5-2 รูปถ,ายการได(รับรางวัล  
5.5.5-3 เว็บไซต8การประกาศรางวัล 
โ ค ร ง ก า ร “ ก ล( า ใ ห ม, ใ ฝM รู(  ป�  6 ” 
http://www.scbchallenge.com/n
ews/?view=detail&id=84  
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 

5  ข(อ มีการดําเนินการได(  5  ข(อ � 5  คะแนน 
 

ตัวบ�งช้ีท่ี 5.6 : ผลการช้ีนํา ป>องกัน หรือแก�ปHญหาของสังคมในประเด็นด�านจิต
สาธารณะ ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2) 

ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป%  : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน    :  

1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ต่ํากว,าร(อยละ 80  
3. มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน 
4. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชนหรือสังคม 
5. ได(รับการยกย,องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

 
เกณฑ�การให�คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- มีการดําเนินการ 

1 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

2 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข(อ 
มีการดําเนินการ 

4 - 5 ข(อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหา
ของสังคมในประเด็นด(านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน ตามวงจร
คุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 
      1. Plan คือ มหาวิทยาลัยได(มีแผนปฏิบัติราชการ 4 ป�   
(5.6-1-1) ท่ีกําหนดกลยุทธ8 เปIาประสงค8 ตัวชี้วัด และค,าเปIาหมาย
ด(านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน และได(ถ,ายทอดแผนดังกล,าวสู,
แผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 2554 (5.6-1-2) 
      2. Do คือ มหาวิทยาลัยได(มีการดําเนินตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 ด(านจิตสาธารณะ ภายนอก
สถาบัน ตามโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณท่ีกําหนด  
      3. Check คือ มหาวิทยาลัยได(มีการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ผ,านระบบ
ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน(5.6-1-3) และ
รายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอย,างต,อเนื่อง (5.6-1-4) 

5.6-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 
5.6-1-2  แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ 2554 
5.6-1-3 ระบบติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงาน 
5.6-1-4 เอกสารการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 
5.6-1-5  แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ 2555 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      4. Action คือ มหาวิทยาลัยได(นําผลจากการดําเนินงานมา
ปรับปรุงการดําเนินงานด(านจิตสาธารณะ ภายนอกสถาบัน อย,าง
ต,อเนื่อง (5.6-1-5) 
 

เกณฑ�มาตรฐานข�อ 2 บรรลุเปIาหมายตามแผนประจําป�ไม,ตํ่ากว,าร(อยละ 80 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีปฏิบัติงานตามแผนโดยมอบหมายให(คณะ
เปCนผู(การดําเนินงาน จํานวน 13 โครงการ ซ่ึงบรรลุผล ท้ัง 13 
โครงการ คิดเปCนร(อยละ 100 ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� ได(ดําเนินงานตามโครงการกิจกรรม 
“หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งท่ี 2 (ครูน(อยจิตอาสา ร,วมใจช,วยภัย
น้ําท,วม)โดยสามารถดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว(และบรรลุ
เปIาหมายในภาพรวมร(อยละ 91.84 (5.6-2-1) 
        2. คณะวิทยาศาสตร� สามารถดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน ป� พ.ศ.2554 จํานวน 3 โครงการ คือ โครงการวิทย8อาสา ซับ
น้ําตาผู(ประสบภัยน้ําท,วม (5.6-2-2) โครงการอาสาประสานใจ
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม,เลียงพัฒนา (5.6-2-3) และโครงการสาน
ฝPนปPนใจเพ่ือน(อง ซ่ึงได(บรรลุเปIาหมายตามแผนทุกโครงการ  
(5.6-2-4) คิดเปCนร(อยละ 100   
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�  ได( กําหนด
โครงการด(านจิตสาธารณะตามแผนปฏิบัติงาน 2554 จํานวน 1 
โครงการ คือ โครงการฮอมแฮงแป�งฝ�ายกับป��น(องลีซอ  และ
สามารถดําเนินงานด(านจิตสาธารณะได(ตามแผนปฏิบัติงาน 2554 
ท้ัง 1 โครงการ ถือว,าบรรลุเปIาหมายตามแผน คิดเปCนร(อยละ 100  
คือ โครงการฮอมแฮงแป�งฝ�ายกับป��น(องลีซอ (5.6-2-5) 
        4. คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมินตามแผนการ
ปฏิบัติงานมีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม ได(แก, โครงการอบรม
อาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,ผู(สูงอายุ กิจกรรมแนวทางการ
เสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพและปIองกันโรคในผู(สูงอายุ และ
กิจกรรมแนวทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดยการออกกําลัง
กายและสันทนาการสําหรับผู(สูงอายุ  แต,ละในแต,ละกิจกรรมมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จ จํานวน 4 ตัวชี้วัดไม, ตํ่ากว,าร(อยละ 80  
สามารถดําเนินงานและบรรลุเปIาหมายตามแผน ร(อยละ 100 
ดังนี้ (5.6-2-6) (5.6-2-7) (5.6-2-8) 
 
 

5.6-2-1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการกิจกรรม “หนองหัวหงอก
บันเทิง ครั้งท่ี 2 (ครูน(อยจิตอาสา ร,วม
ใจช,วยภัยน้ําท,วม)  
5.6-2-2 รายงานโครงการวิทย8อาสา 
ซับน้ําตาผู(ประสบภัยน้ําท,วม  
5.6 -2 -3  ร ายงานโครงการอาสา
ประสานใจเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม,เลียง
พัฒนา  
5.6-2-4 รายงานโครงการสานฝPนปPน
ใจเพ่ือน(อง  
5.6-2-5 สรุปโครงการฮอมแฮงแป�ง
ฝ�ายกับป��น(องลีซอ  
5.6-2-6 รายงานผลโครงการอบรม
อาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,ผู(สูงอายุ  
5.6-2-7  รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปIองกันโรคในผู(สูงอายุ  
5.6-2-8 รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดยการ
ออกกําลังกายและสันทนาการสําหรับ
ผู(สูงอายุ  
5.6-2-9  สรุปโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัย
พิบัติหลังน้ําท,วมให(กับโรงเรียนบ(าน
ปลายนาของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส8 วันท่ี 11-12 มิถุนายน 2554 ณ 
โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สามารถดําเนินงานตาม
แผนตามแผนปฏิบัติงาน 2554 และแผนปฏิบัติงาน 2555 จํานวน 
4 โครงการ ได(แก, โครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติหลังน้ําท,วมให(กับ
โรงเรียนบ(านปลายนา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส8 วันท่ี 
11-12 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา (5.6-2-9) 
โครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติหลังน้ําท,วม  ของสาขาวิชาเทคโนโลยี
โยธา วันท่ี 11-12 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา 
(5.6-2-10) โครงการออกค,ายอาสาพัฒนาท(อง ถ่ิน สาขา
เทคโนโลยีการผลิต ระหว,างวันท่ี 6–8 มกราคม 2555 ณ 
โรงเรียนบ(านแม,ตูบ ระหว,างวันท่ี 12–14 มกราคม 2555 ณ 
โรงเรียนบ(านห(วยเฮ๊ียะ และระหว,างวันท่ี 27–29 มกราคม 2555 
ณ โรงเรียนบ(านห(วยวาด (5.6-2-11) และโครงการบริการวิชาการ
ค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(านปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2555 (5.6-2-12) ได(บรรลุเปIาหมายตามแผนทุกโครงการ คิดเปCน
ร(อยละ 100 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะสามารถดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 2554 ในประเด็นชี้นํา 
ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของสังคมในประเด็นด(าน จิตสาธารณะ 
ภายนอกสถาบันของโครงการสวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน 
ซ่ึง คณะสามารถดําเนินกิจกรรม/โครงการบรรลุเปIาหมายคิดเปCน
ร(อยละ 100 (5.6-2-13) 

5.6-2-10 สรุปโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัย
พิ บั ติ ห ลั ง น้ํ า ท, ว มข อ ง ส าข า วิ ช า
เทคโนโลยีโยธา วันท่ี 11-12 มิถุนายน 
2554 ณ โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา  
5.6-2-11 สรุปโครงการออกค,ายอาสา
พัฒนาท(องถ่ิน สาขาเทคโนโลยีการผลิต 
ระหว,างวันท่ี 6–8 มกราคม 2555 ณ 
โรงเรียนบ(านแม,ตูบ  ระหว,างวันท่ี 12–
14 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ(าน
ห(วยเฮ๊ียะ  และระหว,างวันท่ี 27–29 
มกราคม 2555 ณ โรงเรียนบ(านห(วย
วาด 
5 . 6 -2 -12  ส รุ ป โ คร งการบริ ก า ร
วิชาการค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(าน
ปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ.
2555  
5 . 6 -2-13 ร าย ง านผล โคร งการ /
กิจกรรมสวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือ
โรงเรียน  

 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 3 มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของ
สังคมในประเด็นด(านการส,งเสริมจิตสาธารณะภายนอกสถาบัน ซ่ึง
มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� จากการดําเนินงานตามผลการชี้นํา 
ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของสังคมในประเด็นด(านจิตสาธารณะ  
คณะครุศาสตร8ได(มีส,วนช,วยเหลือผู(ประสบภัยน้ําท,วม โดยการจัด
โครงการกิจกรรม “หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งท่ี 2 (ครูน(อยจิต
อาสา ร,วมใจช,วยภัยน้ําท,วม)เพ่ือเปCนการหารายได(ช,วยเหลือ
ผู(ประสบภัยน้ําท,วม โดยการลงมือ ปฏิบัติการจัดกิจกรรมการ
แสดงทางวัฒนธรรมของนักศึกษาแทนการรับบริจาคเพียงอย,าง
เดียว ซ่ึงก,อให(เกิดประโยชน8ต,อตัวนักศึกษาซ่ึงเปCนส,วนหนึ่งของ
สมาชิกในชุมชน โดยเสริมสร(างคุณลักษณะการเปCนผู(ท่ีกล(าคิด 

5.6-3-1 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการกิจกรรม “หนองหัวหงอก
บันเทิง ครั้งท่ี 2 (ครูน(อยจิตอาสา ร,วม
ใจช,วยภัยน้ําท,วม)  
5.6-3-2 สรุปโครงการฮอมแฮงแป�ง
ฝ�ายกับป��น(องลีซอ  
5.6-3-3 รายงานผลโครงการอบรม
อาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,ผู(สูงอายุ  
5.6-3-4 รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปIองกันโรคในผู(สูงอายุ  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
กล(าแสดงออก สอดคล(องตามวัตถุประสงค8ของการจัดการเรียนรู(
ของนักศึกษาเพ่ือให(เกิดคุณลักษณะ คิดเปCน ทําเปCน แก(ปPญหา
เปCน อีกท้ังเกิดกระบวนการเรียนรู(จากการทํางานร,วมกันเปCนทีม 
ซ่ึงเปCนทักษะพ้ืนฐานท่ีสําคัญในการดํารงอยู,ในชุมชนได(อย,างมี
ความสุข  
        นอกจากนี้ การจัดโครงการฯ ดังกล,าวยังมีประโยชน8และ
สร(างคุณค,าให( เกิดข้ึนท้ังต,อตัวบุคลากรของคณะครุศาสตร8 
นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไปท่ีเข(าร,วมโครงการฯ กล,าวคือ การ
ท่ีบุคลากร นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป ได(ให(ความช,วยเหลือ
สนับสนุนเงินบริจาคแก,ผู(ประสบภัย ส,งผลให(หน,วยงานท่ีได(รับการ
ช,วยเหลือ ได(แก, คณะครุศาสตร8มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค8 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สามารถปรับปรุง
ซ,อมแซมอาคาร สถานท่ีท่ีได(รับความเสียหาย เปCนการฟ��นฟูความ
เสียหายทางกายภาพให(กลับคืนมาได(รวดเร็วข้ึนตลอดจนเปCนการ
ฟ��นฟูสภาพทางจิตใจ ช,วยเสริมสร(างขวัญและกําลังใจให(แก,ผู(ท่ี
ได(รับความเดือดร(อนในชุมชนนั้น (5.6-3-1) 
        2. คณะวิทยาศาสตร� มีการส,งเสริมจิตสาธารณะ ส,ง
ผลลัพธ8 ท่ีเปCนประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน ดังนี้ 
บุคลากร/นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปCนผู(มีจิตสาธารณะ  ซ่ึงมี
ลักษณะเปCนผู(มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของสาธารณะสมบัติ  
เปCนผู(เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ, เสียสละให(กับมหาวิทยาลัย และเข(าร,วม
ทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน8โดยไม,หวังผลตอบแทน  
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการจัดโครงการ
ท่ีมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน คือโครงการจัดฮอม
แฮงแป�งฝ�ายกับป��น(องลีซอ (5.6-3-2) ท่ีเปCนโครงการท่ีสร(าง
ประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชนดังนี้  
        - ก,อให(เกิดฝายชะลอน้ําในหมู,บ(านสําหรับอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล(งและปIองกันปPญหาน้ําหลากในฤดูฝน 
        - คุณค,าท่ีได(รับจากการดําเนินโครงการก,อให(เกิดจิตสํานึก
ในการอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม สร(างเครือข,าย
ความร,วมมือระหว,างนักศึกษา องค8กรปกครองส,วนท(องถ่ินและ
ชุมชน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการทํางานใน
ชุมชน 
        4. คณะวิทยาการจัดการ มีการส,งเสริมจิตสาธารณะ ส,ง
ผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อคนในชุมชน (5.6-3-3) 
(5.6-3-4) (5.6-3-5) (5.6-3-6) 

5.6-3-5  รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดย
การออกกําลังกายและสันทนาการ
สําหรับผู(สูงอายุ  
5.6-3-6 สรุปผลรายงานความพึงพอใจ
ประเมินประโยชน8หรือผลกระทบ“การ
ให(บริการทางวิชาการต,อสังคม”  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            1) โครงการอบรมอาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,
ผู(สูงอายุมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชน คือ เปCนแหล,งการ
เรียนรู(ของนักศึกษาและประชาชนในชุมชน สร(างศักยภาพด(าน
อาชีพแก,ผู(สูงอายุ และเปCนการสร(างเครือข,ายความร,วมมือและ
เสริมสร(างศักยภาพของชุมชน 
            2) กิจกรรมแนวทางการเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปIองกันโรคในผู(สูงอายุ มีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชน 
คือ ผู(สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเอง
ได(อย,างมีคุณภาพ c]tอาจารย8 บุคลากรและนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการมีส,วนร,วมในการจัดบริการวิชาการแก,สังคมโดย
การถ,ายทอดความรู( ความเข(าใจตามอัตลักษณ8ของคณะวิทยาการ
จัดการ 
            3) กิจกรรมแนวทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดยการ
ออกกําลังกายและสันทนาการสําหรับผู(สูงอายุ  มีประโยชน8และ
สร(างคุณค,าต,อชุมชน คือ ผู(สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพตนเองได(อย,างมีประสิทธิภาพ และผู(สูงอายุทราบ
แนวทางและเทคนิควิธีการออกกําลังกายท่ีถูกต(องและเหมาะสม
กับวัย รวมถึงอาจารย8 บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการมีส,วนร,วมในการจัดบริการวิชาการแก,สังคมโดยการ
ถ,ายทอดความรู( ความเข(าใจตามอัตลักษณ8ของคณะวิทยาการ
จัดการ 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส,งเสริมจิตสาธารณะ 
ส,งผลลัพธ8ท่ีเปCนประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อมหาวิทยาลัยคือ
บุคลากร/นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเปCนผู(มีจิต
สาธารณะ ซ่ึงมีลักษณะเปCนผู(มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาสิ่งของ
สาธารณะสมบัติ เปCนผู(เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ, เสียสละให(กับมหาวิทยาลัย 
และเข(าร,วมทํางานเพ่ือสาธารณะ ประโยชน8โดยไม,หวังผลตอบแทน   
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร การส,งเสริมจิตสาธารณะ 
ส, งผลลัพธ8 ท่ี เปCนประโยชน8และสร( า ง คุณค, าต,อคณะ และ
มหาวิทยาลัย คือ คณะดําเนินการส,งเสริมจิตสาธารณะร,วมกับ
โรงเรียนบ(านก่ิวภายใต(โครงการสวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือ
โรงเรียน พบว,าสามารถทําให(นักศึกษาได(พัฒนาตนเองและมีความ
รับผิดชอบสามารถทํางานเพ่ือสาธารณะประโยชน8โดยไม,หวัง
ผลตอบแทน และสามารถกระตุ(นและให(ความรู(แก,นักเรียนให(
คํานึงถึงการเพาะปลูกพืชผักในระบบอินทรีย8และความปลอดภัย
ของอาหาร 
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เกณฑ�มาตรฐานข�อ 4 มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชนหรือสังคม มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได(ดําเนินการชี้นํา ปIองกัน หรือแก(ปPญหาของ
สังคมในประเด็นด(านการส,งเสริมจิตสาธารณะภายนอกสถาบัน 
ซ่ึงมีประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชน ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� จากการดําเนินงานตามโครงการ
กิจกรรม “หนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งท่ี 2 (ครูน(อยจิตอาสา ร,วม
ใจช,วยภัยน้ําท,วม)ซ่ึงคณะครุศาสตร8ได(เข(าไปให(ความช,วยเหลือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค8 และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นับได(ว,าก,อให(เกิดการสร(างเครือข,ายความ
ร,วมมือร,วมกันระหว,างสถาบัน ท้ังภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้
เปCนการปลูกฝPงให(สมาชิกในชุมชนมีคุณลักษณะท่ีสําคัญคือจิต
อาสา รู(จักการเสียสละก,อให( เ กิดความร,วมมือร,วมใจ การ
ช,วยเหลือเก้ือกูล การทํางานร,วมกันเปCนทีม ทักษะการอยู,ร,วมกัน
ในสังคม การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือร,วมกันหาแนวทางแก(ไข 
และปIองกันไม,ให(เกิดอุทกภัยซํ้า เปCนการช,วยแก(ไขปPญหาของ
ชุมชนอันเนื่ องมาจากภัย พิ บั ติทางธรรมชาติ อีกทางหนึ่ ง 
นอกจากนี้ กิจกรรมการแสดงออกซ่ึงวัฒนธรรมอันดีงามของ
นักศึกษายังเปCนการส,งเสริมภูมิปPญญาไทยและวัฒนธรรมท(องถ่ิน
ให(เปCนวิ ถีชีวิตในมหาวิทยาลัย อันเปCนการส,งเสริมกิจกรรม
นักศึกษาด(านศิลปะและวัฒนธรรมท(องถ่ินในชุมชน เปCนการ
อนุรักษ8 สืบสาน ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีดีงามในท(องถ่ินให(คงอยู,
ต,อไป (5.6-4-1) 
        2. คณะวิทยาศาสตร� ได(ดําเนินการชี้นําสังคมด(านจิต
สาธารณะมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชน
สังคม (5.6-4-2) ดังนี้ 
            1. ประโยชน8 และคุณค,าต,อชุมชน  
            ชุมชนได(รับประโยชน8จากการดําเนินกิจกรรมจิตอาสา
ของคณะฯ ดังนี้ 
                1) โครงการวิทย8อาสา ซับน้ําตาผู(ประสบภัยน้ําท,วม ณ 
หมู,บ(านการเคหะ ถนนโรจนะ อ.เมืองพระนครศรีอยุธยา จ.
พระนครศรีอยุธยา     
                   - ดําเนินการช,วยเหลือผู(ประสบภัยในพ้ืนท่ี 
                   - สร(างจิตสํานึกในการช,วยเหลือโดยไม,หวั ง
ผลตอบแทน         
        

5.6-4-1  หนังสือตอบขอบคุณจาก
หน,วยงานท่ีรับการช,วยเหลือ  
5.6-4-2 รายงานผลการดําเนินงาน
ด(านจิตสาธารณะ ประจําป�การศึกษา 
2554  
5.6-4-3  สรุปโครงการฮอมแฮงแป�ง
ฝ�ายกับป��น(องลีซอ 
5.6-4-4 รายงานผลโครงการอบรม
อาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,ผู(สูงอายุ  
5.6-4-5 รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปIองกันโรคในผู(สูงอายุ  
5.6-4-6  รายงานผลกิจกรรมแนว
ทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดยการ
ออกกําลังกายและสันทนาการสําหรับ
ผู(สูงอายุ   
5.6-4-7 สรุปผลรายงานความพึงพอใจ
ประเมินประโยชน8หรือผลกระทบ“การ
ให(บริการทางวิชาการต,อสังคม”  
5.6-4-8  สรุปโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัย
พิบัติหลังน้ําท,วมให(กับโรงเรียนบ(าน
ปลายนา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรา
มิกส8 วันท่ี 11-12 มิถุนายน 2554 ณ 
โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา  
5.6-4-9 สรุปโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัย
พิ บั ติ ห ลั ง น้ํ า ท, ว มข อ ง ส าข า วิ ช า
เทคโนโลยีโยธา วันท่ี 11-12 มิถุนายน 
2554 ณ โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา 
(ทอ.) 
5.6-4-10  สรุปโครงการออกค,าย
อาสาพัฒนาท(องถ่ิน สาขาเทคโนโลยี
การผลิต ระหว,างวันท่ี 6–8 มกราคม 
2555 ณ โรงเรียนบ(านแม,ตูบ ระหว,าง
วัน ท่ี  12–14  มกราคม 2555  ณ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
               2) โครงการอาสาประสานใจเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแม,
เลียงพัฒนา      
                  - มีจิตสาธารณะท่ีก,อให(เกิดประโยชน8ต,อส,วนรวม
ในการพัฒนาสังคม 
                   - กระตุ(นให(นักศึกษาเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนา
ตนเอง และชุมชน 
                  - ฝOกทักษะให(นักศึกษาเปCนผู(นําท่ีดี สร(างความ
รับผิดชอบต,อส,วนรวม และการเรียนรู(การอยู,ร,วมกันเปCนหมู,คณะ 
                 - นักศึกษาได(ศึกษาสภาพความเปCนอยู,ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชน 
            3) โครงการสานฝPนปPนใจเพ่ือน(อง  
               - ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน8ให(กับโรงเรียน 
               - ปลูกฝPงวินัยในการทําความดีเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใน
ชนบท  
        2. ประโยชน8และคุณค,าต,อสังคม 
            1) สร(างจิตสํานึกให(นักเรียน นักศึกษาให(มีจิตสาธารณะ
เพ่ือเสริมสร(างความเข(มแข็งให(กับสังคมต,อไป 
            2) แสดงออกถึงพฤติกรรมร,วมกันในการช,วยเหลือสังคม 
            3) สร(างจิตสํานึกให(นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ได(แก(ไขปPญหา และสร(างประโยชน8ให(กับชุมชนและสังคม 
            4) สร(างจิตสํานึกให(นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ได(ร,วมกันอนุรักษ8สิ่งแวดล(อม เพ่ือปIองกันการเกิดอุทกภัย 
            5) ส,งเสริมความสัมพันธ8อันดีระหว,างมหาวิทยาลัยและ
ชาวชุมชน /โรงเรียน 
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มีการดําเนินการ
ชี้นําสังคมด(านจิตสาธารณะมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(าง
คุณค,าต,อชุมชน สังคม โดยได(จัดโครงการเพ่ือสร(างประโยชน8และ
คุณค,าต,อชุมชน คือ โครงการฮอมแฮงแป�งฝายเพ่ือพ่ีน(องลีซอ 
(5.6-4-3) การทํากิจกรรมดังกล,าวนี้จะเปCนการกระตุ(นให(ชุมชน
ตระหนัก และภาคภูมิใจในตนเอง และเปCนกลไกท่ีช,วยขับเคลื่อน
การทํากิจกรรมในชุมชน ตลอดจนสืบทอดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงให(ยั่งยืนต,อไป 
        4. คณะวิทยาการจัดการ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการพัฒนา
จิตสาธารณะข้ึน 3 โครงการ ดังนี้ (5.6-4-4) (5.6-4-5) (5.6-4-6) 
(5.6-4-7) 
 

โรงเรียนบ(านห(วยเฮ๊ียะ และระหว,าง
วัน ท่ี  27–29  มกราคม 2555  ณ 
โรงเรียนบ(านห(วยวาด  
5.6-4-11   สรุป โครงการบริการ
วิชาการค,ายอาสาพัฒนาท(องถ่ินบ(าน
ปMาเหม้ียง วันท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2555 
5.6-4-12 รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
สวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียน  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
            1. โครงการอบรมอาชีพและเสริมสร(างทักษะแก,
ผู(สูงอายุมีการ สํารวจผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,า
ต,อชุมชนหรือสังคม คือ เปCนแหล,งการเรียนรู(ของนักศึกษาและ
ประชาชนในชุมชน และสร(างศักยภาพด(านอาชีพแก,ผู(สูงอายุ 
            2. กิจกรรมแนวทางการเสริมสร(างอาหารเพ่ือสุขภาพ
และปIองกันโรคในผู(สูงอายุมีการ สํารวจผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อชุมชนหรือสังคม คือ ผู(สูงอายุมีการพัฒนา
ความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได(อย,างมีคุณภาพ และ
อาจารย8 บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีส,วนร,วม
ในการจัดบริการวิชาการแก,สังคมโดยการถ,ายทอดความรู( ความ
เข(าใจตามอัตลักษณ8ของคณะวิทยาการจัดการ 
            3. กิจกรรมแนวทางการเสริมสร(างเสริมสุขภาพโดยการ
ออกกําลังกายและสันทนาการสําหรับผู(สูงอายุ มีการสํารวจ
ผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(างคุณค,าต,อชุมชนหรือสังคม คือ 
ผู(สูงอายุมีการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพตนเองได(
อย,างมีประสิทธิภาพ และผู(สูงอายุทราบแนวทางและเทคนิค
วิธีการออกกําลังกายท่ีถูกต(องและเหมาะสมกับวัย รวมถึงอาจารย8 
บุคลากรและนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการมีส,วนร,วมในการ
จัดบริการวิชาการแก,สังคมโดยการถ,ายทอดความรู( ความเข(าใจ
ตามอัตลักษณ8ของคณะวิทยาการจัดการ 
        4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการดําเนินการชี้นํา
สังคมด(านจิตสาธารณะมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8และสร(าง
คุณค,าต,อชุมชน สังคม ดังนี้ 
            1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได(มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน8ให(แก,โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา โดยในป� พ.ศ. ท่ีผ,าน
มา  โรงเรียนบ(านปลายนา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ลําปาง เขต 3 ได(รับผลกระทบจากอุทกภัย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมจึงได(จัดโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติหลังน้ําท,วมให(กับ
โรงเรียนบ(านปลายนา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส8 วันท่ี 
11-12 มิถุนายน 2554  ณ โรงเรียนบ(านปลายนาวิทยา (5.6-4-8) 
และโครงการฟ��นฟูพ้ืนท่ีภัยพิบัติหลังน้ําท,วม  ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีโยธา วันท่ี 11-12 มิถุนายน 2554 ณ โรงเรียนบ(าน
ปลายนาวิทยา (5.6-4-9) เพ่ือร,วมกันฟ��นฟูโรงเรียนหลังน้ําท,วม  
โดยมีการฟ��นฟู โรงเพาะเห็ดจํานวน 1 หลัง โรงเพาะกล(าไม( 
จํานวน 1 หลัง รั้วสวนสมุนไพร 1 จุด ทาสีและซ,อมแซมโรงเลี้ยง
ปลาและกบ จํานวน 1 หลัง ทาสีและซ,อมแซมอาคารเรียนชั้น
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มัธยมศึกษาจํานวน 1 หลัง และซ,อมแซมสนามเด็กเล,น จํานวน 1 
จุด ทําให(สถานท่ีดังกล,าวสามารถกลับมาใช(ประโยชน8ได(อย,างเดิม 
            2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได(มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน8ให(แก, โรงเรียนบ(านแม,ตูบ โรงเรียนบ(านห(วยเฮ๊ียะ 
โรงเรียนบ(านห(วยวาด  โดยให(นักศึกษาและบุคลากรได(มีส,วนร,วม
ในการทําโครงสร(างสนามเด็กเล,น  และจัดทําสนามเด็กเล,นให(แก,
นักเรียนภายในโรงเรียน  พร(อมท้ังได(มอบอุปกรณ8การเรียนการ
สอนให(แก,โรงเรียนเพ่ือใช(ประโยชน8ต,อไป (5.6-4-10) 
            3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได(มีผลกระทบท่ีเกิด
ประโยชน8ให(แก, โรงเรียนชุมชนบ(านปMาเม้ียง อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 
(5.6-4-11)  โดยให(นักศึกษาได(มีส,วนร,วมในการจัดอบรมการใช(
คอมพิวเตอร8เบ้ืองต(น  และการทําโปสเตอร8ประชาสัมพันธ8 ให(แก,
นักเรียนและชุมชนบ(านปMาเม้ียง และบําเพ็ญประโยชน8ในการทํา
ความสะอาดถนนทางเข(าหมู,บ(าน ความความสะอาดท่ีกรองน้ํา  
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ดําเนินการชี้นําสังคมด(านจิต
สาธารณะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อชุมชน สังคม จากการจัดกิจกรรม สวนผัก
ปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียนและกิจกรรมแบ,งปPนช,วยกันให(น(อง
อ่ิมท่ีโรงเรียนบ(านก่ิวประชาวิทยาคม ต.บ(านก่ิว อ.แม,ทะ จ.ลําปาง 
(5.6-4-12) โดยท้ังสองกิจกรรมทําให(นักศึกษาได(พัฒนาตนเอง
และปลูกจิตสํานึกให(นักศึกษามีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ,ให(แก,บุคคลอ่ืน ทําให(นักเรียนและครูใน โรงเรียน
บ(านก่ิวประชาวิทยาคม มีความรู(ความเข(าใจเ ก่ียวกับการ
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สามารถนําความรู(ท่ีได(รับไปใช(
ให(เกิดประโยชน8ท้ังในโรงเรียนและชุมชนได( 
 
เกณฑ�มาตรฐานข�อ 5 ได(รับการยกย,องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1. คณะวิทยาการจัดการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
ได(รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 จากโครงงาน”ฝ�มือไทย
สร(างสรรค8 ถ,านอัดแท,งจากเศษตะเกียบ”ในโครงการ “กล(าใหม,ใฝM
รู( ป� 6 จากธนาคารไทยพาณิชย8 (5.6-5-1) (5.6-5-2) (5.6-5-3) 
        2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได(มีการสนับสนุนให(
นักศึกษาร,วมโครงการสิงห8 – ราชภัฏลําปาง อาสาฟ��นฟูผู(ประสบ
อุทกภัย  ระหว,างวันท่ี 26 – 28 ธันวาคม 2554 และระหว,างวันท่ี 
20 – 22 มกราคม 2555 ซ่ึงเปCนโครงการท่ีบริษัท สิงห8คอร8ปเปอ

5.6-5-1 เกียรติบัตรการได(รับรางวัล
ของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด  
5.6-5-2 รูปถ,ายการได(รับรางวัล  
5.6.5-3 เว็บไซต8การประกาศรางวัล 
โ ค ร ง ก า ร “ ก ล( า ใ ห ม, ใ ฝM รู(  ป� 6 ” 
http://www.scbchallenge.com/ne
ws/?view=detail&id=84  
 



 345 
 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เรชั่น จํากัด ได(เชิญชวนให(มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ เข(าร,วมดําเนินงานสร(างสรรค8
ประโยชน8 และจากโครงการดังกล,าว บริษัทสิงห8คอร8ปเปอเรชั่น 
จํากัด ได(มอบใบเกียรติคุณให(แก,นักศึกษา จํานวน 86 คน เพ่ือ
แสดงความขอบคุณท่ีร,วมเปCนส,วนหนึ่งในการช,วยเหลือสังคมกับ
โครงการ “สิงห8-ราชภัฏ อาสาฟ��นฟูผู(ประสบอุทกภัย” ป� พ.ศ.
2554 (5.6-5-4) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต8แวร8ได(มีความ
ร,วมมือในการพัฒนาท(องถ่ินกับบริษัท CS Loxinfo ในโครงการ 
Smart Click ซ่ึงทางหน,วยงานได(มอบเกียรติบัตรให(กับสาขาวิชา 
เพ่ือเปCนกําลังใจในการดําเนินงาน (5.6-5-5) (5.6-5-6) 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร การดําเนินการชี้นําสังคมด(าน
จิตสาธารณะของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน8
และสร(างคุณค,าต,อชุมชน สังคม ดังนี้  
            ประโยชน8และคุณค,าต,อสังคม 
            ในป�พ .ศ .2554 คณะได( มีการ ดํา เนินงานด( านจิต
สาธารณะท่ีก,อให(เกิดประโยชน8และคุณค,าต,อสังคมจากการลง
พ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรม สวนผักปลอดภัยรวมใจเพ่ือโรงเรียนและ
กิจกรรมแบ,งปPนช,วยกันให(น(องอ่ิมท่ีโรงเรียนบ(านก่ิวประชา
วิทยาคม ต.บ(านก่ิว อ.แม,ทะ จ.ลําปาง โดยท้ังสองกิจกรรมทําให(
นักศึกษาได(พัฒนาตนเองและปลูกจิตสํานึกให(นักศึกษามีจิต
สาธารณะ มีความเสียสละ เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ,ให(แก,บุคคลอ่ืน ทําให(
นักเรียนและครูใน โรงเรียนบ(านก่ิวประชาวิทยาคม มีความรู(ความ
เข(าใจเก่ียวกับการเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สามารถนํา
ความรู(ท่ีได(รับไปใช(ให(เกิดประโยชน8ท้ังในโรงเรียนและชุมชนได( 

5.6-5-4 โครงการสิงห8–ราชภัฏลําปาง 
อาสาฟ��นฟูผู(ประสบอุทกภัย  ระหว,าง
วันท่ี 26 – 28 ธันวาคม 2554 และ
ระหว,างวัน ท่ี  20 – 22  มกราคม 
2555  
5.6-5-5 ใบเกียรติคุณให(แก,นักศึกษา 
จํ านวน  86  คน  เ พ่ือแสดงความ
ขอบคุณท่ีร,วมเปCนส,วนหนึ่ งในการ
ช,วยเหลือสังคมกับโครงการ “สิงห8-
ราชภัฏ อาสาฟ��นฟูผู(ประสบอุทกภัย” 
ป� พ.ศ.2554  
5.6-5-6 เกียรติบัตรสาขาวิชาจาก CS 
Loxinfo  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
5  ข(อ มีการดําเนินการได(  5  ข(อ � 5  คะแนน 
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องค�ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 6.1    :  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป&   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการบูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 
 3. มีการเผยแพร3กิจกรรมหรือการบริการด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต3อสาธารณชน 
 4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ 
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
 6. มีการกําหนดหรือสร.างมาตรฐานคุณภาพด.านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป9นท่ียอมรับ
ในระดับชาติ 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข.อ 
มีการดําเนินการ 

3 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข.อ 
มีการดําเนินการ 

5 หรือ 6 ข.อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐาน ข0อ 1  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระบบด.านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังต3อไปนี้ 
            1.1 ได.กําหนดยุทธศาสตร=ด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ไว.ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ.2552-2554 (6.1-1-1) 
            1.2 มีการกําหนดนโยบายด.านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (6.1-1-2) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง การกําหนดมาตรฐาน
ด.านศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป�การศึกษา 2554 (6.1-1-3) 
            1.3 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ 
2554 แสดงโครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (6.1-1-4)  
 

6.1-1-1  แผนปฏิ บั ติราชการ 4 ป�  
พ.ศ.2552-2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 
6.1-1-2 นโยบายด.านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ป� พ.ศ.2554  
6 . 1 -1 -3  ป ร ะก าศมหา วิ ท ย าลั ย 
ร าชภัฏลํ าปาง  เ รื่ อ งกา ร กํ าหนด
มาตรฐานด.านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําป�การศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
            1.4 มีแผนปฏิบัติงานด.านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําป� 2554 ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมและของคณะต3าง ๆ 6 
คณะ (6.1-1-5)     
            1.5 มีการจัดทํารายงานประจําป�ของมหาวิทยาลัย ของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และของคณะต3าง ๆ 6 คณะ (6.1-1-6)  
        2. มหาวิทยาลัยมีกลไกทางด.านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือส3งเสริมให.บุคลากรนํากิจกรรมด.านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมสู3การปฏิบัติ ซ่ึงมีรายละเอียดดังต3อไปนี้  
            2.1 มีคําสั่งแต3งต้ังคณะกรรมการกํากับ ดูแล และ
ดํา เนินงานด. านการ ทํานุ บํ ารุ ง ศิลปะและวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยในระดับต3าง ๆ ดังนี้ 
                2.1.1 คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี 
2453 /2554 สั่ง ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554  (6.1-1-7) 
                2.1.2 คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 36/2554  สั่ง ณ 
วันท่ี 24 กันยายน 2554 (6.1-1-8) 
                2.1.3 คณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 02/2554 สั่ง ณ 
วันท่ี 15กุมภาพันธ= 2554 (6.1-1-9) 
            2.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดต3าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาการดําเนินงานและปรับปรุงงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย3างต3อเนื่อง ดังนี้ การประชุม
คณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2554 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา   
(6.1-1-10) การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม (6.1-1-11) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-1-12)             
            2.3 มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานด.านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้  
                - กิจกรรมต้ังธรรมหลวง (6.1-1-13)  
                - กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิถีไทย – วิถี
พุทธ (6.1-1-14) 
                - กิจกรรมอบรมส3งเสริมอาชีพและประสบการณ=ทาง
วิชาชีพด.านศิลปวัฒนธรรม (6.1-1-15) 
                - กิจกรรมอบรมฟLอนเมือง (6.1-1-16) 
 

6.1-1-4  แผนปฏิ บั ติ งานประจํ าป�
งบประมาณ 2554 ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 
6.1-1-5 แผนปฏิบัติงานด.านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2554ของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และของ
คณะ 6 คณะ 
6.1-1-6 รายงานประจําป� 2554 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และของ
คณะต3าง ๆ 6 คณะ 
6.1-1-7 คําสั่ งแต3งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ี 2453 /2554 สั่ง 
ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554   
6.1-1-8 คําสั่ งแต3งต้ังคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี 
36/2554   สั่ง ณ วันท่ี 24 กันยายน 
2554   
6.1-1-9 คําสั่ งแต3งต้ังคณะกรรมการ
บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ท่ี 
02/2554 สั่ง ณ วันท่ี 15กุมภาพันธ= 
2554 
6.1-1-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2554  
6.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
6.1-1-13 รายงานผลกิจกรรมต้ังธรรม
หลวง 
6.1-1-14 รายงานผลกิจกรรมอบรม
สัมมนาวิชาการ เรื่องวิถีไทย - วิถีพุทธ 
6.1-1-15 รายงานผลกิจกรรมอบรม
ส3 งเสริมอาชีพและประสบการณ=ทาง
วิชาชีพด.านศิลปวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
                - กิจกรรมอนุรักษ=และสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวัน
เข.าพรรษา (6.1-1-17) 
               - กิจกรรมประกวดโคมลอยในเทศกาลยี่เป9ง (6.1-1-18) 
               - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพิณเป�Mยะ (6.1-1-19) 
               - กิจกรรมเผยแพร3และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ภายในประเทศ (6.1-1-20) 
               - กิจกรรมประเพณีลอยกระทง (6.1-1-21) 
                  
 
 

6.1-1-16 รายงานผลกิจกรรมอบรม
ฟLอนเมือง 
6.1-1-17 รายงานผลกิจกรรมอนุรักษ=
และสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวัน
เข.าพรรษา  
6.1-1-18 รายงานผลกิจกรรมประกวด
โคมลอยในเทศกาลยี่เป9ง 
6.1-1-19 รายงานผลกิจกรรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ เรื่องพิณเป�Mยะ  
6.1-1-20 รายงานผลกิจกรรมเผยแพร3
และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภายใน 
ประเทศ 
6.1-1-21 รายงานผลกิจกรรมประเพณี
ลอยกระทง   

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 2  มีการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน  
การสอนและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได.มอบหมายให.ทุกคณะ
ดําเนินการกิจกรรม/โครงการท่ีมีการบูรณาการงานด.านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ดังนี้ 
        คณะครุศาสตร� 
        - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีการจัดโครงการอบรม
ปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปNญญา (6.1-2-1) บูรณาการกับการเรียน
การสอนในรายวิชาคุณธรรมสําหรับครูปฐมวัย (6.1-2-2) 
        - สาขาวิชาภาษาไทย มีการจัดโครงการค3ายอาสาพัฒนา
บริการวิชาการ (6.1-2-3) บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาการเขียนสารคดี (6.1-2-4) รายวิชาความสัมพันธ=ระหว3าง
วรรณกรรมต3างประเทศกับวรรณกรรมไทย (6.1-2.5) และรายวิชา
วรรณกรรมวิจารณ= (6.1-2-6) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6.1-2-1 รายงานผลโครงการอบรม
ปฏิบัติธรรม ศีล สมาธิ ปNญญา 
6.1-2-2  มคอ.3 รายวิชาคุณธรรม
สําหรับครูปฐมวัย 
6.1-2-3 รายงานผลโครงการค3ายอาสา
พัฒนาบริการวิชาการ 
6.1-2-4 มคอ.3 รายวิชาการเขียน  
สารคดี 
6.1-2-5 มคอ.3 รายวิชาความ สัมพันธ=
ระหว3างวรรณกรรมต3างประเทศกับ
วรรณกรรมไทย 
6.1.2.6 มคอ.3 รายวิชาวรรณกรรม
วิจารณ= 
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รายงานการประเมินตนเอง  ป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        - สาขาวิชาการออกแบบประยุกต=ศิลปPได.กําหนดให.นักศึกษา
ในรายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชาศิลปกรรมล.านนา (6.1-2-7) 
ทําการคัดลอกลวดลายบนเสาหลวงและบรรยากาศภายในวิหาร
น้ําแต.มและวิหารพระพุทธมาวาดไว.บนเสาและผนังของอาคาร
เพ่ือให.นักศึกษาได.รับความรู. มีความรักและหวงแหนท่ีจะรักษา
ลวดลายของลายคําในวัดพระธาตุลําปางหลวงไว.ก3อนท่ีจะสูญหาย 
(6.1-2-8)   
        - สาขาวิชาภาษาจีน ได.จัดโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม
จีนข้ึน (6.1-2-9) โดยนําสาระการเรียนรู.จากโครงการบูรณาการ
กับการเรียนการสอนรายวิชาวัฒนธรรมจีน (6.1-2-10) โดยนํา
ข้ันตอนของศิลปะการตัดกระดาษจีนและข้ันตอนการทําเก้ียว มา
จัดในกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล3าว  
 
        คณะวิทยาการจัดการ  
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจได.จัดโครงการรวบรวมและ
จัดทําฐานข.อมูลศิลปวัฒนธรรมล.านนาผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส= 
(6.1-2-11) บูรณาการกับรายวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ (6.1-2-12) 
        - สาขาวิชาการบัญชี ได.จัดโครงการทําพัดโบราณ (6.1-2-13) 
บูรณาการกับรายวิชาฝRกประสบการณ=และวิชาสัมมนาทางการบัญชี 
(6.1-2-14) 
 

 

 

 

 

        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        - รายวิชาเรขศิลปPเบ้ืองต.น (6.1-2-15) ได.นําเอาวัฒนธรรม
การจัดฉลองงานเทศกาลยี่เป9งและองค=ความรู.จากการส3งนักศึกษา
เข.าร3วมโครงการแข3งขันประกวดโคมควันในเทศกาลยี่เป9ง (6.1-2-16) 
เข.าร3วมกับการเรียนการสอนในบทเรียนการสร.างรูปทรง
เรขาคณิต 
        - รายวิชาการตกแต3งผลิตภัณฑ=เซรามิกส= ได.นําเอาศิลปะ
ด.านลวดลายของไทย เข.าไปมีส3วนร3วมในการเรียนการสอนใน
บทเรียนเรื่องการเขียนสีใต.เคลือบ (6.1-2-17)  
 
 
 

 
6.1-2-7 มคอ.3 รายวิชาการออกแบบ
ลวดลายและวิชาศิลปกรรมล.านนา 
6.1-2-8 รายงานวิจัยโครงการพัฒนา
สินค.าของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจาก
รูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุลําปาง
หลวง โดย ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค= 
6.1-2-9 รายงานผลโครงการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมจีน 
6.1-2-10 มคอ.3 รายวิชาวัฒนธรรมจีน 
 
 
 
 
 
6.1-2-11 รายงานผลโครงการรวบรวม
และจัดทําฐานข.อมูลศิลปวัฒนธรรม
ล.านนาผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส= 
6.1-2-12 มคอ.3 รายวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
6.1-2-13 รายงานผลโครงการทําพัด
โบราณ 
6 . 1 -2 -1 4  ม ค อ . 3  ร า ย วิ ช า ฝR ก
ประสบการณ=และวิชาสัมมนาทางการ
บัญชี 
 
6.-1-2-15 มคอ.3 รายวิชาเลขศิลปP
เบ้ืองต.น 
6.1-2-16 รายงานผลโครงการแข3งขัน
ประกวดโคมควันในเทศกาลยี่เป9ง 
6.1-2-17 มคอ.3 รายวิชาการตกแต3ง
ผลิตภัณฑ=เซรมิกส= 
 
 
 
 
 



350  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        คณะวิทยาศาสตร�  
        - สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ได.บูรณาการ
ด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนใน
รายวิชาขนมอบ (6.1-2-18) (6.1-2-19) โดยผู.สอนได.นําเทคนิคใน
การทําขนมอบมาใช.ตกแต3งเทียนจํานําพรรษา ทําให.นักศึกษาเกิด
ประสบการณ=ในการประยุกต=ใช.ความรู.ในงานด.านต3าง ๆ  
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        - คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบูรณาการงานด.านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยผ3าน
กิจกรรมสืบสานประเพณีทําขวัญข.าวในท.องถ่ินลําปาง (6.1-2-20) ซ่ึง
จัดไว.เป9นส3วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการ
ส3งเสริมการเกษตร  (6.1-2-21) ในหัวข.อการบูรณาการร3วมกับชุมชน
ด.านวัฒนธรรมท.องถ่ิน และรายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ (6.1-2-22) 
โดยกิจกรรมการเขียนเรียงความเก่ียวกับข.าวในงานพิธีทําขวัญข.าว  

 
6.1-2-18 มคอ.3 รายวิชาขนมอบ 
(หมวดท่ี 4, 5)  
6.1-2-19 มคอ.5 รายวิชาขนมอบ 
(หมวดท่ี 4, 5)   
 
 
 
6.1-2-20 รายงานผลกิจกรรม สืบสาน
ประเพณีทําขวัญข.าวในท.องถ่ินลําปาง 
6.1-2-21 มคอ.3 รายวิชาหลักการ
ส3งเสริมการเกษตร 
6.1-2-22 มคอ.3 รายวิชาเทคโนโลยีขนม
อบ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 3 มีการเผยแพร3กิจกรรมหรือการบริการด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต3อ
สาธารณชน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการเผยแพร3กิจกรรม และการ
บริการด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต3อสาธารณชนผ3านช3อง
ทางการสื่อสารดังต3อไปนี้ 
        - จุลสารกาสะลอง (6.1-3-1) 
        - การจัดรายการวิทยุวัฒนธรรมสัมพันธ= ณ สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแห3 งประเทศไทย และสถานีวิทยุชุมชนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 105.5 MHz F.M. (6.1-3-2)   
        - บทความด.านศิลปะและวัฒนธรรมของ อาจารย=ศักด์ิ สัก
เสริญ รัตนชัย จากหนังสือพิมพ=ไทยนิวส= และหนังสือพิมพ=เสียง
โยนก(6.1-3-3)  
        - เว็ปไซด=สํานักศิลปะและวัฒนธรรมและคณะต3าง ๆ (6.1-3-4) 
        - สํานักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการเผยแพร3และ
แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมภายในประเทศ โดยนํานักศึกษา
เดินทางไปเผยแพร3และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ณ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค= ระหว3างวันท่ี 1 – 4 ธันวาคม 
2554 (6.1-3-5) 
    

6.1-3-1 จุลสารกาสะลอง 
6.1-3-2 รายงานผลการดําเนินโครงการ
จัดรายการวิทยุสัมพันธ= 
6.1-3-3 บทความด.านศิลปะและวัฒนธรรม
ของอาจารย=ศักด์ิ สักเสริญ รัตนชัย จาก
หนังสือพิมพ=ไทยนิวส= และหนังสือพิมพ=
เสียงโยนก 
6.1-3-4 หน.าเวปไซด=ของคณะ และ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
     - สํ านั ก ศิลปะและวัฒนธรรม  
(www.janphar.lpru.ac.th) 
    -  คณะครุศาสตร=  
(www.edulpru. com) 
     -  คณะวิทยาศาสตร= 
www.science.lpru.ac.th) 
     - สาขาวิชานิเทศศาสตร= 
คณะวิทยาการจัดการ  
(www.nitade. lpru.ac.th) 
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รายงานการประเมินตนเอง  ป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
     - คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร=  
(www.human. lpru.ac.th) 
     - สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร=  
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
(www.softengthai.com)  
     - คณะ เทค โน โ ลยี ก าร เ กษตร 
(www.aggiefac.lpru.ac.th) 
6.1-3-5 รายงานผลโครงการเผยแพร3
และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
ภายในประเทศ  

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 4  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได.มอบหมายให.ทุกคณะ
ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด.านทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยมีผลการประเมิน ดังนี้  
 
        คณะครุศาสตร� 
        - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีการประเมินผลความสําเร็จ
การบูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนโดยระบุในรายวิชาคุณธรรมสําหรับครูปฐมวัย (6.1-4-1) 
        - สาขาวิชาภาษาไทยมีการประเมินผลความสําเร็จการบูรณา
การงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนโดยระบุในรายวิชาการเขียนสารคดี (6.1-4-2) รายวิชา
ความสัมพันธ=ระหว3างวรรณกรรมต3างประเทศกับวรรณกรรมไทย 
(6.1-4-3) และรายวิชาวรรณกรรมวิจารณ= (6.1-4-4) 
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        -  สาขาวิชาการออกแบบประยุกต=ศิลปPมีการประเมินผล
ความสําเร็จการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบลวดลายและวิชา
ศิลปกรรมล.านนา (6.1-4-5)    
        - สาขาวิชาภาษาจีน มีการประเมินผลความสําเร็จการบูรณา
การงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒธรรมกับการเรียนการสอน
รายวิชาวัฒนธรรมจีน (6.1-4-6)     

 
 
 
 
 
 
6.1-4-1 มคอ.5 รายวิ ชาคุณธรรม
สําหรับครูปฐมวัย 
6.1-4-2 มคอ.5 รายวิชาการเขียนสาร
คดี 
6.1-4-3 มคอ.5 รายวิชาความสัมพันธ=
ระหว3างวรรณกรรมต3างประเทศกับ
วรรณกรรมไทย  
6.1-4-4 มคอ.5 รายวิชาวรรณกรรม
วิจารณ=  
 
6.1-4-5 มคอ.5 การออกแบบลวดลาย
และวิชาศิลปกรรมล.านนา  
6.1-4-6 มคอ.5 รายวิชาวัฒนธรรมจีน 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        คณะวิทยาการจัดการ 
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจมีการประเมินผลความสําเร็จ
การบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (6.1-4-7) 
        -  สาขาวิชาการบัญชีมีการประเมินผลความสําเร็จการบูร
ณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
รายวิชาฝRกประสบการณ=และวิชาสัมมนาทางการบัญชี (6.1-4-8) 
 
        คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
        - รายวิชาเรขศิลปPเบ้ืองต.น(6.1-4-9) มีการประเมินผล
ความสําเร็จการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนจากผลการประเมินพบว3านักศึกษาสามารถแสดง
การออกแบบโคมควันตามรูปทรงเลขาคณิตท่ีกําหนดให.ได.      
        - รายวิชาการตกแต3งผลิตภัณฑ=เซรามิกส= (6.1-4-10) มีการ
ประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนจากผลการประเมินพบว3า
นักศึกษาสามารถเขียนลวดลายไทยลงบนชิ้นงานเซรามิกส=ท่ี
เคลือบสีเสร็จสิ้น 
 
        คณะวิทยาศาสตร� 
        - สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการมีการประเมินผล
ความสําเร็จการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอนรายวิชาขนมอบโดยนําขนมอบมาใช.ตกแต3ง
เทียนจํานําพรรษา (6.1-4-11) 
 
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        - สาขาวิชาเกษตรศาสตร=มีการประเมินผลความสําเร็จการ 
บูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาหลักการส3งเสริมการเกษตร (6.1-4-12)  
        - สาขาวิชาวิทยาศาสตร=และเทคโนโลยีการอาหารมีการ
ประเมินผลความสําเร็จการบูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีขนมอบ 
(6.1-4-13) 

 
 6.1-4-7 มคอ.5 รายวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
6 . 1 -4 -8  ม ค อ . 5  ร า ย วิ ช า ฝR ก
ประสบการณ=และวิชาสัมมนาทางการ
บัญชี 
 
 
 
6.1-4-9 มคอ.5 รายวิชาเรขศิลปP
เบ้ืองต.น  
6.1-4-10 มคอ. 5 รายวิชาการตกแต3ง
ผลิตภัณฑ=เซรามิกส= 
 
 
 
 
 
 
 
6.1-4-11 มคอ. 5 รายวิชาขนมอบ 
 
 
 
 
 
6.1-4-12 มคอ.5 รายวิชาหลักการ
ส3งเสริมการเกษตร 
6.1-4-13 มคอ.5 รายวิชาเทคโนโลยีขนม
อบ 
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รายงานการประเมินตนเอง  ป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เกณฑ�มาตรฐานข0อ 5  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได.มอบหมายให. ทุกคณะ
ดําเนินการนําผลการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงาน
ด.านศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา ท่ีดําเนินงานในป�การศึกษา 2554 ไปเป9นแนวทางในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมศึกษา ดังนี้ 
    
           คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร=ได.นําเสนอผลการประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาแก3คณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 9 มีนาคม 2555 (6.1-5-1) เพ่ือนํา
ข.อเสนอแนะและข.อคิดเห็นไปปรับปรุงแผนการดําเนินงานด.าน
ศิลปะและวัฒนธรรม (6.1-5-2)  
 
        คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        - สาขาวิชาภาษาจีน ได.นําผลการประเมินจากการบูรณา
การโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมจีนกับรายวิชาวัฒนธรรมจีน
เข.าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา ครั้งท่ี 4/2554 (6.1-5-3) 
โดยท่ีประชุมมีมติให.นําผลการประเมินดังกล3าวไปปรับปรุงและ
บูรณาการจัดทํางานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการสร.างประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วัฒนธรรมจีน ในภาคเรียนท่ี 2/2554 (6.1-5-4)    
        - สาขาวิชาออกแบบประยุกต=ศิลปP ได.นําผลการประเมินจากการ 
บูรณาการงานด.านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนักศึกษานําเสนอต3อท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารสาขา ครั้งท่ี 5 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 วาระเพ่ือพิจารณา
เก่ียวกับการปรับปรุงผลการดําเนินงานด.านศิลปะและวัฒนธรรม
เพ่ือนําไปใช.ในป�ต3อไป (6.1-5-5)     
           
        คณะวิทยาการจัดการ 
        - สาขาวิชาคอมพิวเตอร=ธุรกิจ ได.นําผลการประเมินจากการบูรณา
การ โครงการรวบรวมและจัดทําฐานข.อมูลศิลปวัฒนธรรมล.านนา
ผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส= (6.1-5-6) มาปรับปรุงการบูรณาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาการบริหารฐานข.อมูลและการออกแบบ 
(6.4-5-7)     

 
 
 
 
 
 
 

6. 1 -5 -1  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารคณะ ครั้ ง ท่ี 
3/2555 วันท่ี 9 มีนาคม 2555 
6.1-5-2 แผนการดําเนินงานด.าน
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
6.1-5-3 รายงานการประชุมของ 
คณะกรรมการบริหารสาขาภาษา จีน 
คณะมนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= 
ครั้งท่ี 4/2554  
6.1-5-4 รายงานวิจัยเรื่องการสร.าง
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
โดยใช.เอกสารประกอบการสอนรายวิชา
วัฒนธรรมจีน ภาคเรียนท่ี 2/2554 
6.1-5-5 ร าย งานการประชุ มของ 
คณะกรรมการบริ หา รส าขาวิ ช า
อ อ ก แ บ บ ป ร ะ ยุ ก ต= ศิ ล ปP  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร=และสังคมศาสตร= ครั้งท่ี 
5 วันท่ี 2 พฤษภาคม 2555 
 
 
6.1-5-6 รายงานโครงการรวบรวมและ
จัดทําฐานข.อมูลศิลปวัฒนธรรมล.านนา
ผ3านสื่ออิเล็กทรอนิกส= 
6.1-5-7 มคอ.3 รายวิชาการบริหาร
ฐานข.อมูลและการออกแบบ 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        - สาขาวิชาการบัญชี ได.นําผลการประเมินโครงการทําพัด
โบราณ (6.1-5-8) มาปรับปรุงบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชาการบัญชีต.นทุน (6.1-5-9)   
         
        คณะวิทยาศาสตร� 
         - สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ ได.นําผลการ
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการงานโครงการทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนาและถวายเทียนพรรษากับรายวิชาขนมอบในรายงาน
ผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ในภาคเรียนท่ี 2/2554    
(6.1-5-10) และคณะได.นําผลการประเมินความสําเร็จไปดําเนินการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมใน ป�การศึกษา 2555 (6.1-5-11) 
  
        คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        - มีการนําผลการดําเนินงานด.านการบูรณาการงานด.าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนใน
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) (6.1-5-12) 
หลักการส3งเสริมการเกษตร ป�การศึกษา 2553 มาปรับปรุงการบูร
ณาการในป�การศึกษา 2554 (6.1-5-13) รวมถึงมีการนําปNญหา
อุปสรรคในการจัดโครงการการสืบสานประเพณีทําขวัญข.าว เพ่ือ
บูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา ในป�การศึกษา 
2553 (6.1-5-14) มาแก.ไขปรับปรุงในการจัดโครงการการสืบสาน
ประเพณีทําขวัญข.าวในท.องถ่ินลําปาง  ในป�การศึกษา 2554  
(6.1-5-15) ด.วย 

6.1-5-8 รายงานโครงการทําพัดโบราณ 
6.1-5-9 มคอ.3 รายวิชาการบัญชี
ต.นทุน 
 
 
6.1-5-10 มคอ. 5 รายวิชาขนมอบ 
6.1-5-11 แผนกิจการนักศึกษา ป�
การศึกษา 2555 
 
 
 
 
 
6.1-5-12 รายงานผลการดําเนิน การ
ของรายวิชา (มคอ.5) หลักการส3งเสริม
การเกษตร ป�การศึกษา 2553  
6.1-5-13  รายงานผลการค.นคว.า
ประวัติและพิธีการทําขวัญข.าวของ
นักศึกษา 
6.1-5-14 รายงานผลโครงการสืบสาน
ประเพณีทําขวัญข.าวเพ่ือบูรณาการ
การ เ รี ย นก ารส อนและ กิจก ร รม
นักศึกษา 
6.1-5-15 รายงานผลโครงการสืบสาน
ประเพณีทําขวัญข.าวในท.องถ่ินลําปาง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 6 มีการกําหนดหรือสร.างมาตรฐานคุณภาพด.านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป9น
ท่ียอมรับในระดับชาติ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีมาตรฐานคุณภาพด.านศิลปะ
และวัฒนธรรม และมีผลงานเป9นท่ียอมรับในระดับชาติ ดังนี้  
        1. มหาวิทยาลัยมีการกําหนดมาตรฐานด.านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจําป�การศึกษา 2554   (6.1-6.-1) 
        2. มาตรฐานด.านศิลปะและวัฒนธรรม ของ อาจารย=ศักด์ิ            
สักเสริญ รัตนชัย ซ่ึงเป9นผู.เชี่ยวชาญและท่ีปรึกษาด.านศิลปะและ
วัฒนธรรม ได.มีการสร.างองค=ความรู.ด.านศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร3สู3สาธารณะ เช3น หนังสือเพลงเฉลิมพุทธศตวรรษ 25-26 

6. 1 -6 -1  ป ร ะ ก า ศม หา วิ ท ย าลั ย 
ร า ช ภั ฏ ลํ า ป า ง เ รื่ อ ง ก า ร กํ าหนด
มาตรฐานด.านศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําป�การศึกษา 2554  
6.1 -6 -2  หนั งสื อ เพลง เฉลิ ม พุทธ
ศตวรรษ 25-26 ธรรมวินัยปฏิรูป  เท
สวาสะเศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงสิ่งเสพ
ติดอบายภูมิ 2500-2555  55 ป� ลํานํา
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ธรรมวินัยปฏิรูปเทสวาสะเศรษฐกิจพอเพียงเลี่ยงสิ่งเสพติด
อบายภูมิ 2500-2555  55 ป� ลํานําปฏิรูปเทสวาสะ ธรรมวินัย
พอเพียงเพ่ือเด็ก (6.1-6-2) 
        3. มหาวิทยาลัย ได.รับการยอมรับจากสังคมในด.านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมคือ อาจารย=ศักด์ิ สักเสริญ รัตนชัย ซ่ึง
ได.รับการเชิดชูเกียรติเป9นครูภูมิปNญญาไทย รุ3นท่ี 5 (6.1-6-3) และ
เป9นบุคลากรได.รับเชิญเป9นวิทยากร (6.1-6-4) เป9นท่ีประจักษ=ใน
ระดับองค=กรระดับชุมชน ระดับชาติ และนานาชาติ (6.1-6-5)    
         
 

ปฏิรูปเทสวาสะ ธรรมวินัยพอเพียงเพ่ือ
เด็ก     
6.1-6-3 สําเนาประกาศนียบัตร การ
เชิดชูเกียรติเป9นครูภูมิปNญญาไทย รุ3นท่ี 
5  ของสํ านั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษาแห3งชาติ 
6.1-6-4 เอกสารการเชิญเป9นวิทยากร
ของ อาจารย=ศักด์ิ สักเสริญ รัตนชัย 
6.1-6-5 ผลงานของ อาจารย=ศักด์ิ สัก
เสริญ รัตนชัย สามารถค.นหาได.จาก 
Google หรือ   
www.rampernglampang. 
blogspot.com ข.อมูลสารสนเทศของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป<าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป<าหมาย คะแนน 
6  ข.อ มีการดําเนินการได.  6  ข.อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 6.2        : การส�งเสริมและสนับสนุนด0านศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.10) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป&   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   :   

1.   มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2.  บรรลุเปLาหมายตามแผนประจําป�ไม3ต่ํากว3าร.อยละ 80  
3.  มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย3างต3อเนื่อง 
4.   เกิดประโยชน=และสร.างคุณค3าต3อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5.  ได.รับการยกย3องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ 

  
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1  ข.อ 
มีการดําเนินการ 

2  ข.อ 
มีการดําเนินการ 

3  ข.อ 
มีการดําเนินการ 

4  ข.อ 
มีการดําเนินการ 

5  ข.อ 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 1  มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได.ดําเนินโครงการกิจกรรมด.าน
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย3างต3อเนื่อง และมีการ
ดําเนินงานด.านส3งเสริมและสนับสนุนด.านศิลปะและวัฒนธรรม
ภายใต.วงจรคุณภาพ PDCA  ดังนี้ 
        1. การวางแผนการดําเนินงาน (P : Plan) มหาวิทยาลัยได.
วางแผน การดําเนินงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยกําหนดให.การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป9นยุทธศาสตร= 1 
ใน 6 ยุทธศาสตร= ในการพัฒนามหาวิทยาลัยโดยกําหนดเป9น
ยุทธศาสตร=ท่ี 4 (6.2-1-1) มีการกําหนดนโยบายด.านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่องการกําหนดมาตรฐาน
ด.านศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป�การศึกษา 2554 (6.2-1-2) มี
การแต3งต้ังคณะกรรมการพัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม (6.2-1-3) มีการจัดงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ท้ังระดับคณะ 
(6.2-1-4) และสํานักศิลปวัฒนธรรม(6.2-1-5)     
        2 .  การ ดํ า เนิ น งานภายใต. แผนปฏิ บั ติ ง าน  (D:DO) 
มหาวิทยาลัย มีการดําเนินกิจกรรมด.านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามท่ีระบุไว.ในแผนปฏิบัติงาน ประจําป�งบประมาณ 
2554 และป�งบประมาณ 2555 จํานวน 9 โครงการ  (6.2-1-6) 
            - กิจกรรมต้ังธรรมหลวง  
            - กิจกรรมอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิถีไทย–วิถีพุทธ  
            - กิจกรรมอบรมส3งเสริมอาชีพและประสบการณ=ทาง
วิชาชีพด.านศิลปวัฒนธรรม  
            - กิจกรรมอบรมฟLอนเมือง  
            - กิจกรรมอนุรักษ=และสืบสานวัฒนธรรมเนื่องในวัน
เข.าพรรษา  
            - กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพิณเป�Mยะ   
            - กิจกรรมประกวดโคมลอยในเทศกาลยี่เป9ง  
            - กิจกรรมเผยแพร3และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ภายใน ประเทศ  
            - กิจกรรมประเพณีลอยกระทง   
 
 
 

6.2-1-1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ.
2552-2554 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ลําปาง 
6.2-1-2 นโยบายด.านการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ป�  พ.ศ.2554 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
เรื่องการกําหนดมาตรฐานด.านศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําป�การศึกษา 
2554 
6.2-1-3 คําสั่งแต3งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนากิจการนักศึกษาและส3งเสริม
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
6.2-1-4 แผนปฏิบัติงานป�งบประมาณ 
2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
6.2-1-5 แผนปฏิบัติงานด.านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําป� 2554 
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
6.2-1-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการด.านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ขอ งสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒนธร รม 
จํานวน 9 โครงการ 
6.2-1-7 การประเมินผลในรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงการของ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
6.2-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ลําปาง   
6.2-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        3. การควบคุมการดําเนินงาน (C : Check) ในการจัดทํา
โครงการด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทุกโครงการ มี
การกําหนดเปLาหมาย วัตถุประสงค=  ตัวชี้วัดความสําเร็จ และทํา
การประเมินผลสําเร็จของโครงการทุกโครงการ (6.2-1-7) เพ่ือ
เป9นแนวทางในการติดตามตรวจสอบ 
        4. การทบทวนการปฏิบัติงาน (A : Corrective action) 
นําข.อมูลจากผลการประเมินโครงการมาพิจารณา และนําเสนอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งท่ี 
1/2554 เม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2553 (6.2-1-8) และการประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักศิลปะและวัฒนธรรมลําปาง ครั้งท่ี 
1/2554 เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2554 (6.2-1-9) เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงแก.ไขการดําเนินงานครั้งต3อไป 
 
 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 2  บรรลุเปLาหมายตามแผนประจําป� ไม3ตํ่ากว3าร.อยละ 80 มหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได.กําหนดโครงการเก่ียวกับ

การส3งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีระบุไว.ในแผนการดําเนินงาน
ด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ป�การศึกษา 2554 (6.2-2-1) 
และได.มีการดําเนินโครงการบรรลุตามเปLาหมายและตัวชี้วัดของ
แผนในทุกโครงการ คิดเป9นร.อยละ 100 (6.2-2-2) (6.2-2-3)  
      
     

6.2-2-1 แผนปฏิบัติงานด.านการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําป� การศึกษา 
2554 ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
6.2-2-2  รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
โครงการด.านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  
6.2-2-3  ตารางสรุปผลการบรรลุ
เปLาหมายตามแผนปฏิบัติงานด.านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม   

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 3   มีการดําเนินงานสมํ่าเสมออย3างต3อเนื่อง  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
ด.านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย3างต3อเนื่องตลอดป�
การศึกษา และมีโครงการสําคัญท่ีจัดต3อเนื่องเป9นประจําทุกป�จน
เป9นวัฒนธรรมท่ีดีงามของมหาวิทยาลัย เช3น 
        1. ประเพณีอนุรักษ=และสืบสานประเพณีเนื่องในวัน
เข.าพรรษา (6.2-3-1) 
 

 
 
 
 
6.2-3-1 รายงานผลโครงการอนุรักษ= 
และสืบสานประเพณี เนื่ อ ง ในวั น
เข.าพรรษา 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
2. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในปyาเวณีป�z ใหม3 เ มือง 

(ประเพณีสงกรานต=) (6.2-3-2) 
         3. โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญของชาติ 
ศาสน= กษัตริย= และวันสําคัญของมหาวิทยาลัย (6.2-3-3) 
         4. โครงการต้ังธรรมหลวง (เทศน=มหาชาติ) (6.2-3-4) 
         5. โครงการพิธีไหว.ครูและบายศรีสู3ขวัญน.องใหม3 (6.2-3-5) 
ฯลฯ 

6.2-3-2 โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องใน 
ปyาเวณีป�zใหม3เมือง (ประเพณีสงกรานต= 
6.2-3-3 โครงการทําบุญตักบาตรเนื่อง
ในวันสําคัญของชาติ ศาสน= กษัตริย= 
และวันสําคัญของมหาวิทยาลัย  
6.2-3-4 รายงานผลโครงการต้ังธรรม
หลวง (เทศน=มหาชาติ) 
6.2-3-5 โครงการพิธีไหว.ครูและบายศรี
สู3ขวัญน.องใหม3  

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 4  เกิดประโยชน=และสร.างคุณค3าต3อชุมชนภายใน/ภายนอก มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน 
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการส3งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมด.านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเกิดประโยชน=และสร.าง
คุณค3าต3อชุมชน (6.2-4-1) เช3น  
        1. ประเพณีอนุรักษ=และสืบสานประเพณีเนื่องในวัน
เข.าพรรษา ท่ีดําเนินกิจกรรมเป9นประจําทุกป� โดยได.กําหนดให.แต3
ละคณะประดับตกแต3งและจัดขบวนแห3เทียนพรรษาไปถวายตาม
วัดต3าง ๆ ในพ้ืนท่ีชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เกิดประโยชน=และ
สร.างคุณค3าต3อชุมชน โดยนักศึกษาได.ร3วมกับชุมชนในการอนุรักษ=
และสืบสานประเพณีท่ีมีคุณค3าด.านจิตใจและการนําศิลปะการ
ตกแต3งต.นเทียน ขบวนแห3 และการแสดงพ้ืนบ.านท่ีเป9นมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบสานกันมาให.ดํารงเป9นอัตลักษณ=ของท.องถ่ินสืบไป 
(6.2-4-2) 
        2. โครงการรดน้ําดําหัวเนื่องในปyาเวณีป�zใหม3เมือง(ประเพณี
สงกรานต=) โดยดําเนินงานร3วมกับสโมสรคณาจารย= เจ.าหน.าท่ี 
สมาคมศิษย=เก3า และชุมชนรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เป9นการสร.าง
คุณค3าทางด.านจิตใจในการเคารพผู.อาวุโสและผู.มีพระคุณ เป9น
การนําหลักธรรมไปสู3การปฏิบัติจริงในชีวิต และเป9นการสะท.อน
ให.เห็นถึงความกตัญ|ูรู.คุณ ความรัก และความสามัคคีในการ
ร3วมกันทํากิจกรรม (6.2-4-3) 
        3.  โครงการทําบุญตักบาตรเนื่องในวันสําคัญของชาติ 
ศาสน= กษัตริย= และวันสําคัญของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีนักศึกษา 
คณาจารย= บุคลากร และประชาชนท่ัวไปเข.าร3วมกิจกรรมทุกครั้ง 
เป9นการดํารงวิถีปฏิบัติในชีวิตตามหลักพระศาสนา สร.างคุณค3า
ทางจิตใจในการดํารงชีวิต อันสะท.อนให.เห็นถึงความรักและความ

6.2-4-1 แบบสรุปผลสําเร็จของการจัด
กิจกรรม/โครงการท่ีเกิดประโยชน=และ
สร.างคุณค3าทางสังคม (คณะวิทยาการ
จัดการและคณะวิทยาศาสตร=) 
6.2-4-2 รายงานผลโครงการอนุรักษ=
และสืบสานประ เพณี เนื่ อ ง ในวั น
เข. าพรรษาของสํ านั ก ศิ ลปะและ
วัฒนธรรม   
6.2-4-3  รายงานผลโครงการรดน้ําดํา
หัวเนื่องในปyาเวณีป�zใหม3เมือง(ประเพณี
สงกรานต=) 
6.2-4-4 รายงานผลโครงการทําบุญตัก
บาตรเนื่องในวันสําคัญ ชาติ ศาสน= 
กษัตริย= 
6.2-4-5 รายงานผลโครงการต้ังธรรม
หลวง 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
สามัคคีในองค=กรและชุมชนท่ีจะอนุรักษ= สืบสานจรรโลงพระ
ศาสนาสืบไป (6.2-4-4)  
        4. โครงการต้ังธรรมหลวง (เทศน=มหาชาติ) เป9นการจัด
กิจกรรมโดยมีนักศึกษา คณาจารย= คณะสงฆ=จังหวัดลําปาง  
ร3วมกับจังหวัดลําปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตแพร3 ห.องเรียนวัดบุญวาทย=วิหาร สํานักพระพุทธศาสนา  
จังหวัดลําปาง สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปาง  สภาวัฒนธรรม
จังหวัดลําปาง และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดลําปาง เป9นการ
จรรโลงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีท่ีชาวเหนือปฏิบัติ
มานาน ซ่ึงเป9นคติความเชื่อในเรื่องการฟNงเทศน=มหาชาติ ซ่ึงถือว3า
เป9นบุญกิริยาวัตถุของชาวพุทธ และเป9นการอนุรักษ= สืบสาน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และส3 ง เสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา และเป9นแบบอย3างแก3อนุชน
รุ3นหลัง (6.2-4-5) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 5  ได.รับการยกย3องระดับชาติ/หรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        คณาจารย=และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมี
ผลงานท่ีได.รับการยอมรับและยกย3องระดับชาติ  ดังนี้ 
 
        1. อาจารย=วินัย ต�ะแสง อาจารย=ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได.รับรางวัลท่ี 2 จากการประกวดเครื่องปN�นดินเผา
ประเภทผลิตภัณฑ=เครื่องใช.บนโต�ะอาหาร ชื่อผลงานคือ “ชุด
ลายเส.นตามจินตนาการ” (6.2-5-1) จากศูนย=เทคโนโลยีโลหะ
และวัสดุแห3งชาติ (เอ็มเทค) (6.2-5-2)  
        2. นางสาวศรัญญา สิงเห นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร= ได.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข3งขัน   
ฟNงเสียง ระดับอุดมศึกษา ประเภทหญิง โครงการธนชาติ ริเริ่ม ...
เติมเต็มเอกลักษณ=ไทย จากธนาคารธนชาติ (6.2-5-3)  
        3.  นางสาวเพ็ญธิดา ธิปทา นักศึกษาสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร= ชั้นป�ท่ี 2 คณะวิทยาการจัดการ ได.รับรางวัลชมเชยในการ
ประกวดภายถ3ายในงาน “ช.างไทย ตํานานยิ่งใหญ3แห3งแผ3นดิน” 
วันท่ี 3 – 5 กุมภาพันธ= 2555 โดยได.รับประกาศนียบัตรพ.อมเงิน
รางวัลจากนายสุรชัย จงรักษ= รองผู.ว3าราชการจังหวัดลําปาง ณ 
ศูนย=อนุรักษ=ช.างไทย อําเภอห.างฉัตร จังหวัดลําปาง (6.2-5-4) 

6.2-5-1 ภาพผลงาน “ชุดลายเส.น
ตามจินตนาการ” ของอาจารย=วินัย 
ต�ะแสง 
6.2-5-2  หนังสือราชการภายนอก 
จากศูนย= เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แห3งชาติ เรื่อง การประกาศผลการตัดสิน
รางวัล Thai Ceramic Awards 2011 
(TCA 2011)  
6.2-5-3  สํ า เ น าป ร ะกาศนี ย บั ต ร
นางสาวศรัญญา สิงเห จากธนาคารธน
ชาติ 
6.2-5-4 สําเนาใบประกาศนียบัตร
นางสาวเพ็ญธิดา ธิปทา จากสถาบัน 
คชบาลแห3งชาติ กระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดล.อม 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป<าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป<าหมาย คะแนน 

 5 ข.อ มีการดําเนินการได. 5 ข.อ � 5  คะแนน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี  6.3             : การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป&   :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. การมีส3วนร3วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก3อให.เกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 2. สิ่งแวดล.อมด.านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี  สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต3งอย3างมี
ความสุนทรีย= 
 3. ปรับแต3งและรักษาภูมิทัศน=ให.สวยงาม สอดคล.องกับธรรมชาติ และเป9นมิตรกับสิ่งแวดล.อม
 4. การจัดให.มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส3งเสริมให.นักศึกษา และบุคลากรมี 
ส3วนร3วมอย3างสมํ่าเสมอ 
 5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไม3ตํ่ากว3า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
  

เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
2  ข.อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
4 ข.อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข.อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 1 การมีส3วนร3วมของบุคลากรในสถาบันท่ีก3อให.เกิดวัฒนธรรมท่ีดี มหาวิทยาลัยมี    
การดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการส3งเสริมและสนับสนุนให.
คณาจารย= บุคลากร และนักศึกษาทุกคนมีส3วนร3วมในการดําเนิน
โครงการ/กิจกรรมด.านศิลปะและวัฒนธรรม จนก3อให.เกิด
วัฒนธรรมท่ีดีในองค=กร โดยได.มีการเชิญชวนให.บุคลากรทุกภาค
ส3วน ร3วมกันแต3งกายชุดผ.าไทยในวันอังคาร และแต3งกายชุด
พ้ืนเมืองในทุกวันศุกร= (6.3-1-1)และมีการรณรงค=ให.นักศึกษาแต3ง
กายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย (6.3-1-2) นอกจากนี้หน3วยงาน
ระดับคณะยังได.มีการส3งเสริมและสนับสนุนให.อาจารย= บุคลากร 
และนักศึกษามีส3วนร3วมในการสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือ
ก3อให.เกิดวัฒนธรรมท่ีดี ดังนี้ 
 
 

6.3-1-1 ประกาศรณรงค=แต3งกายด.วย
ผ.าไทยหรือชุดพ้ืนเมือง 
6.3-1-2 ประกาศรณรงค=ให.นักศึกษา
แต3งกายถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        1. คณะครุศาสตร�  
             1.1 จัดกิจกรรมอนุรักษ=วัฒนธรรมท.องถ่ินล.านนา : 
การแต3งกายผ.าพ้ืนเมืองล.านนาสําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร= 
เพ่ือส3งเสริมการอนุรักษ=ศิลปะการแต3งกายด.วยผ.าไทยหรือชุด
พ้ืนเมือง (6.3-1-3) 
 
        2. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
            2.1 จัดโครงการไหว.ครู (6.3-1-4)  
            2.2 จัดกิจกรรมดําหัวคณบดีและอาจารย=อาวุโส (6.3-1-5)  
            2.3 รณรงค=ให.อาจารย=และบุคลากรในคณะแต3งกายชุด
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร=และเทศกาลต3าง ๆ ตามประเพณีล.านนา     
(6.3-1-6) 
 
 
        3. คณะวิทยาการจัดการ 
            3.2 จัดโครงการประเพณีรดดําหัวป�zใหม3เมืองคณาจารย=
อาวุโส  (6.3-1-7) 
            3.3 จัดโครงการประเพณีทําบุญตักบาตรวันสําคัญทาง
ศาสนา (6.3-1-8) 
            3.4 การรณรงค=แต3งกายชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร= และ
เทศกาลต3าง ๆ ตามประเพณีล.านนา (6.3-1-9)  
 
 
 
        4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
            4.1 จัดโครงการแข3งข.นประกวดโคมควันในเทศกาล    
ยี่เป9ง (6.3-1-10)  
            4.2 จัดโครงการบายศรีสู3ขวัญและกิจกรรมไหว.ครูช3าง 
(6.3-1-11) 
            4.3 จัดโครงการแห3เทียนเข.าพรรษา (6.3-1-12) 
            4.4 การรณรงค=แต3งกายด.วยชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร=   
(6.3-1-13) 
 
 
 
 
 

6.3-1-3 กิจกรรมอนุรักษ=วัฒนธรรม
ท.องถ่ินล.านนา : การแต3งกายผ.าพ้ืนเมือง
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร= 
 
 
 
 
6.3-1-4 สรุปผลโครงการไหว.ครู 
6.3-1-5 หนังสือเชิญร3วมและภาพถ3าย
กิจกรรมดําหัวคณบดีและอาจารย=อาวุโส 
6.3-1-6 หนังสือเชิญร3วมและภาพถ3าย
กิจกรรมแต3 งกายชุด พ้ืนเ มืองและ
เทศกาลต3าง ๆ ตามประเพณีล.านนา 
 
 
6.3-1-7 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการประเพณีรดดําหัวป�zใหม3เมือง
คณาจารย=อาวุโส 
6.3-1-8 รายงานผลการดําเนินงาน
โครงการทําบุญตักบาตรวันสําคัญทาง
ศาสนา 
6.3-1-9 หนังสือเชิญร3วมแต3งกายชุด
พ้ืนเมือง 
 
 
6.3-1-10 รายงานสรุปโครงการ ประกวด
โคมควันในเทศกาลยี่เป9ง 
6.3-1-11 รายงานสรุปโครงการบายศรี 
สู3ขวัญและกิจกรรมไหว.ครูช3าง 
6.3-1-12 รายงานสรุปโครงการ          
แห3เทียนเข.าพรรษา 
6.3-1-13 ประกาศของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเรื่องขอความร3วมมือให.
คณาจารย=และนักศึกษาแต3งกายชุด
พ้ืนเมือง 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
            5.1 มีการรณรงค=ให.อาจารย=และบุคลากรในคณะแต3ง
กายชุดพ้ืนเมืองทุกวันศุกร=และเทศกาลต3าง ๆ ตามประเพณี
ล.านนา  (6.3-1-14) 
            5.2 จัดกิจกรรมพิธีไหว.ครูบายศรีสู3ขวัญ (6.3-1-15)   
            5.3 จัดกิจกรรมแห3เทียนเข.าพรรษา (6.3-1-16) 
            5.4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีทําขวัญข.าว (6.3-1-17) 
            5.5 จัดกิจกรรมทําบุญตึกคณะเทคโนโลยีการเกษตร     
(6.3-1-18) 
 
 
 
        6. คณะวิทยาศาสตร�    
            6.1 กําหนดนโยบายและขอความร3วมมือให.บุคลากรมีส3วน
ร3วมท่ีก3อให.เกิดวัฒนธรรมท่ีดีในคณะ (6.3-1-19)  
            6.2 รณรงค=ให.อาจารย=และบุคลากรในคณะแต3งกายชุด
พ้ืนเมืองทุกวันศุกร=และเทศกาลต3าง ๆ ตามประเพณีล.านนา     
(6.3-1-20) (6.3-1-21) 
            6.3 จัดโครงการไหว.ครูและบายศรีสู3ขวัญ (6.3-1-22) 
            6.4 จัดโครงการฝRกอบรมและครอบครูดนตรี ไทย      
(6.3-1-23) 
            6.5 จัดโครงการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและถวาย
เทียนพรรษา (6.3-1-24) 
         
 

 
6.3-1-14 ประกาศคณะ เรื่องขอความ
ร3วมมือให.คณาจารย=และนักศึกษาแต3ง
กายชุดพ้ืนเมือง  
6.3-1-15  รายงานผลกิจกรรม ไหว.ครู
บายศรีสู3ขวัญ 
6.3-1-16  รายงานผลกิจกรรมแห3
เทียนเข.าพรรษา 
6.3-1-17 รายงานผลกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีทําขวัญข.าว 
6.3-1-18 ประกาศขอความร3วมมือใน
การแต3งกายชุดพ้ืนเมือง 
 
6.3-1-19 ภาพถ3ายการเข.าร3วม 
กิจกรรมทําบุญตึกคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
6.3-1-20  นโยบายการรณรงค= ให.
บุคลากรแต3งกายชุดพ้ืนเมือง 
6.3-1-21 หนังสือเชิญร3วมแต3งกายชุด
พ้ืนเมืองและภาพถ3ายการแต3งกายชุด
พ้ืนเมือง 
6.3-1-22 รายงานผลโครงการไหว.ครู
และบายศรีสู3ขวัญ 
6.3-1-23 รายงานผลการโครงการ
ฝRกอบรมและครอบครูดนตรีไทย 
6.3-1-24 รายงานโครงการทํานุบํารุง
พระ พุทธศาสนาและถวาย เ ทียน
พรรษา 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 2  สิ่งแวดล.อมด.านความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต3งอย3างมีความสุนทรีย=  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีอาคารสถานท่ีสะอาด ปลอดภัย 
ถูกสุขลักษณะและตกแต3งอย3างมีความสุนทรีย=โดยเน.นความร3มรื่น
เป9นธรรมชาติ  มีการ ดูแลรักษาอย3างส มํ่า เสมอ มีการจัด
สภาพแวดล.อมท่ีดี เหมาะสม (6.3-2-1) มีการปรับปรุงและซ3อมแซม
อาคาร (6.3-2.2) มีการปรับแต3งภูมิทัศน=และสภาพแวดล.อมของ

6.3-2-1  ภาพถ3 ายอาคารสถาน ท่ี
หน3วยงานต3าง ๆ ในมหาวิทยาลัย 
6.3-2-2 แผนงบประมาณปรับปรุง  
ภู มิ ทั ศน= และสภาพแวดล. อมของ
มหาวิทยาลัย 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
มหาวิทยาลัย (6.3-2-3) มีระบบรักษาความปลอดภัยภายใน
มหาวิทยาลัย ได.แก3 ยามรักษาความปลอดภัย 6.3-2-4) การติดต้ัง
เครื่องดับเพลิงภายในอาคาร มีการติดต้ังสัญญาณเตือนภัย     
การติดต้ังกล.องวงจรป�ด (6.3-2-5)    

6.3-2-3 แผนงบประมาณปรับปรุงและ
ซ3อมแซมอาอาคารของมหาวิทยาลัย 
6.3-2-4 แผนงบประมาณงานรักษา
ความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย 
6.3-2-5 ภาพถ3ายอุปกรณ=รักษาความ
ปลอดภัยแต3ละอาคาร 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 3 ปรับแต3งและรักษาภูมิทัศน=ให.สวยงาม สอดคล.องกับธรรมชาติ และเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล.อม มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการปรับแต3งและรักษาภูมิทัศน=
ภายนอกอาคารสวยงาม สอดคล.องกับธรรมชาติ และเป9นมิตรกับ
สิ่งแวดล.อม มีการดูแลรักษาอย3างสมํ่าเสมอ (6.3-3-1) และ
มหาวิทยาลัยได.จัดสรรงบประมาณในการปรับแต3งภูมิทัศน=และ
สภาพแวดล.อมของมหาวิทยาลัยอย3างต3อเนื่องทุกป� (6.3-3-2) 

6.3-3-1 ภาพถ3ายอาคารสถานท่ี และ
ภู มิ ทั ศ น= โ ด ย ร อ บอ า ค า ร ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัย 
6.3-3-2  แผนงบประมาณปรับปรุง  
ภู มิ ทั ศน= และสภาพแวดล. อมของ
มหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 4  การจัดให.มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส3งเสริมให.นักศึกษาและ
บุคลากรมีส3วนร3วมอย3างสมํ่าเสมอ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ือและ
ส3งเสริมต3อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ดังนี้ 
 
        1.  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีศาลาพระพุทธพิทยา
จารย= เพ่ือจัดกิจกรรมศาสนพิธี ศาลากลางน้ํา ห.องประชุม ห.อง
แสดงนิทรรศการ ห.องสมุด ห.องอเนกประสงค= และลานจัด
กิจกรรมด.านนอกอาคาร (6.3-4-1) (6.3-4-2) 
 
 
        2.  คณะครุศาสตร� มีการจัดพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมลานบ.าน
ครู (6.3-4-3) และลานสุนทรี (6.3-4-4) ท่ีเอ้ือต3อการส3งเสริมการ
จัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอย3างสมํ่าเสมอ (6.3-4-5) 
 
 
 
 

 
 
 
6.3-4-1 สมุดบันทึกการใช.อาคาร
สถานท่ีของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
6.3-4-2 ภาพถ3ายการใช.บริการอาคาร
สถานท่ีของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ในการทํากิจกรรม  
 
6.3-4-3 ภาพถ3ายลานบ.านครู  
6.3-4-4 ภาพถ3ายลานสุนทรี  
6.3-4-5 แบบบันทึกขอใช.สถานท่ีใน
การจัดกิจกรรมคณะครุศาสตร= 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        3.  คณะวิทยาศาสตร� มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและ
ส3งเสริมต3อการจัดกิจกรรม (6.3-4-6) และมีการจัดกิจกรรมอย3าง
สมํ่าเสมอ (6.3-4-7) 
 
 
        4. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มี พ้ืนท่ีทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส3งเสริมการจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรม
ทางศิลปะและวัฒนธรรมอย3างสมํ่าเสมอ (6.3-4-8) 
 
 
        5. คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดแต3งสวน เช3น ต.นไม. ก.อน
หิน ทางเดินและม.านั่งอย3างมีสัดส3วนสวยงามโดยจัดวางอย3างมี
ศิลปะสอดคล.องกับสภาพแวดล.อมและเป9นมิตรกับธรรมชาติ 
(6.3-4-9)   
 
        7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มีการจัดพ้ืนท่ีลาน
วัฒนธรรม “ลานคนเมือง” (6.3-4-10) ในการดําเนินกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ซ่ึงได.แก3 โครงการแข3งขันโคมควันในเทศกาลยี่เป9ง 
(6.3-4-11)ท่ีมีการส3งเสริมให.นักศึกษาและอาจารย=ได.มีส3วนร3วมใน
การกํากับและดูแลการแข3งขัน ท้ังนี้คณะยังมีโครงการส3งเสริมต3อ
การจัดกิจกรรมทางด.านศิลปะและวัฒนธรรมท.องถ่ินได.แก3
โครงการแสดงผลงานทางด.านศิลปะและวัฒนธรรมท.องถ่ิน 
บริเวณพ้ืนท่ีลานคนเมือง (6.3-4-12)   
 
        6 .  คณะเทคโนโลยีการ เกษตร  มีการจัด พ้ืน ท่ีทาง
วัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส3งเสริมต3อการจัดกิจกรรม (6.3-4-13) และมี
การจัดกิจกรรมอย3างสมํ่าเสมอ (6.3-4-14) 

6.3-4-6 ภาพถ3ายการซ.อมดนตรีไทย 
6.3-4-7 ภาพถ3ายห.องประชุมภายใน
คณะวิทยาศาสตร=และภาพถ3ายการจัด
กิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 
6.3-4-8 ภาพถ3ายอาคาร และภาพถ3าย
ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ท า ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร=และ
สังคมศาสตร=  
 
6.3-4-9  ภาพถ3ายสวนหย3อมหน.า
อาคาร คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
6.3-4-10 ภาพลานวัฒนธรรม “ลาน 
ฅนเมือง” 
6.3-4-11 โครงการแข3งขันโคมควันใน
เทศกาลยี่เป9ง 
6.3-4-12 แผนการดําเนินงานด.าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ป� 2555 
 
 
 
6.3-4-13 ภาพถ3ายอาคารคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 
6.3-4-14 ภาพถ3ายการจัดกิจกรรมทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมในคณะเทคโนโลยี 
การเกษตร 

 
เกณฑ�มาตรฐานข0อ 5   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไม3ตํ่ากว3า 
3.51  จากคะแนนเต็ม 5  มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาทุก
หน3วยงาน (6.3-5-1) คะแนนความพึงพอใจรวมเท3ากับ 4.25  
 

6.3-5-1 รายงานผลการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง สํ า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
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ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
        นอกจากนี้คณะท้ัง 6 คณะ ก็ได.มีการประเมินผลความพึง
พอใจต3อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีผล การประเมิน ดังนี้ 
        1. คณะครุศาสตร� ระดับความพึงพอใจ 3.91 (6.3-5-2) 
        2. คณะวิทยาศาสตร� ระดับความพึงพอใจ 3.84 (6.3-5-3) 
        3. คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� ระดับความพึงพอใจ 
4.02 (6.3-5-4) 
       4. คณะวิทยาการการจัดการ ระดับความพึงพอใจ 3.93 (6.3-5-5) 
        5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับความพึงพอใจ 
4.13 (6.3-5-6) 
        6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับความพึงพอใจ 3.95 (6.3-5-7) 

6.3-5-2 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจคณะครุศาสตร= 
6.3-5-3 รายงานผลประเมินผลความ
พึงพอใจคณะวิทยาศาสตร= 
6.3-5-4 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอ ใจคณะมนุ ษยศาสตร= และ
สังคมศาสตร= 
6.3-5-5 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจคณะวิทยาการจัดการ 
6.3-5-6 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
6.3-5-7 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจ คณะเทคโนโลยี การเกษตร 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป<าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป<าหมาย คะแนน 
5  ข.อ มีการดําเนินการได.  5  ข.อ � 5  คะแนน 
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องค�ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.1              :  ภาวะผู"นําของสภาสถาบันและผู"บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป)   :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. สภาสถาบันปฏิบัติหน&าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ&วน และมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ/ท่ีกําหนดล0วงหน&า 
 2. ผู&บริหารมีวิสัยทัศน/ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ0ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ 
มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ/ มีการนําข&อมูลสารสนเทศเป8นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
 3. ผู&บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
 4. ผู&บริหารสนับสนุนให&บุคลากรในสถาบันมีส0วนร0วมในการบริหารจัดการ ให&อํานาจในการตัดสินใจแก0
บุคลากรตามความเหมาะสม 
 5. ผู&บริหารถ0ายทอดความรู&และส0งเสริมพัฒนาผู&ร0วมงาน เพ่ือให&สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค/
ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
 6. ผู&บริหารบริหารงานด&วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน/ของสถาบัน และผู&มีส0วนได&ส0วนเสีย 
 7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู&บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย0างเป8นรูปธรรม 
 
เกณฑ�การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข&อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข&อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน&าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดครบถ&วน และมีการประเมินตนเอง
ตามหลักเกณฑ/ท่ีกําหนดล0วงหน&า มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        1.1 ในการดํารงตําแหน0งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุกครั้ง กรรมการทุกท0านจะได&รับหนังสือการชี้แจงและทําความ
เข& า ใจ เ ก่ี ยว กับกฎหมายข&อ บั ง คับต0 า ง  ๆ  ท่ี เ ก่ี ยวข& อง กับ
มหาวิทยาลัย (7.1-1-1) และคณะกรรมการได&ปฏิบัติหน&าท่ี
กฎหมายกําหนดในมาตรา 18 อย0างครบถ&วน (7.1-1-2) 
        1.2 สภามหาวิทยาลัยได&มีการประชุมเพ่ือกําหนดเกณฑ/
การประเมินตนเองล0วงหน&าในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 
4/2554 (7.1-1-3) และได&ดําเนินการประเมินตามเกณฑ/ดังกล0าว 
(7.1-1-4) (7.1-1-5) 

7.1-1-1 พรบ.มหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 มาตรา 16-มาตรา 18 
7.1-1-2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  ประจํ าป�การ ศึกษา 
2554 จํานวน 15 ครั้ง 
7 . 1 -1 -3  ร า ย ก า ร ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 22 
เมษายน 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    1.3 เปHดเผยประวัติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
รายงานการประเมินตนเองต0อสาธารณชน (7.1-1-6) 
    

7.1-1-4  แบบประเมินตนเองของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
7.1-1-5 ผลการประเมินตนเองของ
สภามหาวิทยาลัย 
7.1-1-6www.lpru.ac.th/ Conferrence 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 ผู&บริหารมีวิสัยทัศน/ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ0ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ/ มีการนําข&อมูลสารสนเทศเป8นฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2.1 ผู&บริหารและสภามหาวิทยาลัยมีส0วนร0วมกันในการ
ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� พ.ศ.2551-2554 ในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2554 (7.1-2-1) อนุมัติแผนกลยุทธ/การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2555-2559 ในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2554 (7.1-2-2) และทบทวน
วิสัยทัศน/ พันธกิจ นโยบาย ตัวชี้วัด และเปXาหมาย พ.ศ.2551-
2554 (7.1-2-3) กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน/พันธกิจ แผน
กลยุทธ/ พ.ศ. 2555-2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 (7.1-2-4) และถ0ายทอดนโยบาย 
วิสัย ทัศน/  และแผนกลยุทธ/ ให&หน0วยงานผ0 านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2553 
(7.1-2-5) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้ ง ท่ี 10/2554 (7.1-2-6) เพ่ือนําสู0การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหน0วยงาน (คณะ ศูนย/ สํานัก สถาบัน) 
(7.1-2-7)  
        2.2 มีระบบฐานข&อมูลเพ่ือการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ0งชี้คุณภาพท่ีกําหนดไว&ในแผนปฏิบัติราชการอย0างน&อย  
ป�ละ 2 ครั้ง (7.1-2-8) 
        2.3 มีระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน 
โดยเกณฑ/พึงรับ-พึงจ0าย ลักษณะ 3 มิติ (7.1-2-9) 
 

7.1-2-1  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2554 
7.1-2-2  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 24 
กันยายน 2554 
7.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2553 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 
7.1-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 
7.1-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2553 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 
7.1-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 
วันท่ี 14 กันยายน 2554 
7.1-2-7  แผนปฏิ บั ติราชการของ
หน0วยงาน 
7.1-2-8 ระบบฐานข&อมูลการติดตาม
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิ บั ติ
ราชการ www.lpru. ac.th/Plan 
7.1-2-9 ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน 
และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ/พึงรับ-พึง
จ0าย ลักษณะ 3 มิติ 
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เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 ผู&บริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ัง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
   3.1 ผู&บริหารกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผน กลยุทธ/
ไปสู0การปฏิบัติในการประชุมผู&บริหารอย0างน&อย ป�ละ 1-2 ครั้ง 
เพ่ือทบทวนเปXาหมาย (7.1-3-1) หรือปรับแผนการดําเนินงานให&
สอดคล&องกับสภาพการณ/ยิ่งข้ึน พร&อมท้ังสร&างกลไกภายในเพ่ือ
สื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ0มเปXาหมายทุกระดับท่ี
เก่ียวข&อง (7.1-3-2) ท้ังทางเอกสาร (7.1-3-3) และทางเวปไซค/ 
(7.1-3-4) 
   3.2 ผู&บริหารประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของ
มหาวิทยาลัยอย0างครบถ&วน รวมท้ังการติดตามผลสัมฤทธิ์ อย0าง
น&อย ป�ละ 1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปXาหมาย หรือปรับแผนการ
ดําเนินงานในรอบป�ถัดไป พร&อมแจ&งผลการดําเนินงานไปยัง
บุคลากรทุกระดับ (7.1-3-5) (7.1-3-6) (7.1-3-7) 

7.1-3-1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหว0างอธิการบดีกับคณบดี คํารับรอง
การปฏิบัติราชการระหว0างอธิการบดี
กับผู&อํานวยการสถาบัน/สํานัก และคํา
รับรองการปฏิบั ติราชการระหว0าง
คณบดีกับประธานสาขา 
7.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 12/2554 
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 
7.1-3-3 บันทึกข&อความกองนโยบาย
และแผน ท่ี กนผ ว047/2554 

7.1-3-4 http://www.lpru.ac.th/ 
7.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2554 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2554  
7.1-3-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 2554  
7.1-3-7 รายงานการประชุม คณาจารย/
และข&าราชการ ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 
22 มิถุนายน 2554 ครั้งท่ี 2/2554 
วันท่ี 30 กันยายน 2554 และครั้งท่ี 
3/2554 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 ผู&บริหารสนับสนุนให&บุคลากรในสถาบันมีส0วนร0วมในการบริหารจัดการ ให&อํานาจใน             
การตัดสินใจแก0บุคลากรตามความเหมาะสม มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     4.1 ผู&บริหารมีระบบการสื่อสาร 2 ทาง เพ่ือรับฟaงข&อคิดเห็น
และข&อเสนอแนะจากบุคลากรผู&ปฏิบัติงาน อันจะทําให&ได&ข&อมูล
เพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย0างต0อเนื่อง โดยได&มีการ
จัดประชุมอาจารย/และข&าราชการป�การศึกษาละ 3 ครั้ง (7.1-4-1) 
    4.2 ผู&บริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหาร
จัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก0ผู&บริหารหรือผู&ปฏิบัติ
ระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคล0องตัว พร&อมกับมีการกํากับ และ

7.1-4-1 รายงานการประชุม คณาจารย/
และข&าราชการ ครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 22 
มิถุนายน 2554 ครั้งท่ี 2/2554 วันท่ี 
30 กันยายน 2554 และครั้งท่ี 3/2554 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2554 
7.1-4-2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 2529/2554   
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตรวจสอบเพ่ือให&เกิดความม่ันใจว0าระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล คุ&มค0า และมีความเสี่ยงอยู0ระดับในท่ียอมรับได& โดย
อธิการบดีได&มีคําสั่งมอบหมายงานให&แก0รองอธิการบดี ผู&ช0วย
อธิการบดี และคณบดี (7.1-4-2) 
    4.3 ผู&บริหารได&ส0งเสริมสนับสนุนและสร&างขวัญกําลังใจต0อ
บุคลากรเป8นประจําอย0างต0อเนื่อง เช0น การให&เงินรางวัลสนับสนุน
การทําผลงานวิชาการ (7.1-4-3) และจัดทําโครงการพัฒนา
คณาจารย/เข&าสู0ตําแหน0งทางวิชาการ (7.1-4-4) 

7.1-4-3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เรื่อง เกณฑ/การให&เงินรางวัล
แก0ผู&สร&างสรรค/ผลงานนวัตกรรมจน
ได&รับการยกย0อง พ.ศ.2552  
7.1-4-4 โครงการพัฒนาคณาจารย/เข&า
สู0ตําแหน0งทางวิชาการ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 ผู&บริหารถ0ายทอดความรู&และส0งเสริมพัฒนาผู&ร0วมงาน เพ่ือให&สามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค/ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    5.1 ผู&บริหารถ0ายทอดความรู&แก0ผู&ร0วมงาน โดยเน&นการเพ่ิม
ทักษะในการปฏิบัติงานให&สูงข้ึนอย0างต0อเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพใน
การทํางานให&บรรลุวัตถุประสงค/ โดยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย/ใหม0 
(7.1-5-1)  
    มหาวิทยาลัยจัดให&มีกองทุนพัฒนาบุคลากร โดยมีระเบียบว0า
ด&วยกองทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2552 (7.1-5-2) 
    5.2 ผู&บริหารในระดับต0าง ๆ นําหลักการจัดการความรู&มาใช& 
เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู& และถ0ายทอดประสบการณ/ร0วมกัน
ระหว0างผู&ปฏิบัติงาน โดยมหาวิทยาลัยได&กําหนดมีการประชุม
ระดับผู&บริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน และกําหนดให&หน0วยงานจัด
ประชุมภายในหน0วยงาน (7.4-5-3) 

7.1-5-1 กําหนดการปฐมนิเทศอาจารย/
ใหม0 
7.1-5-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ว0าด&วยกองทุนพัฒนาบุคลากร 
พ.ศ.2551 
7.1-5-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ประจําป� 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 6 ผู&บริหารบริหารงานด&วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน/ของสถาบัน และผู&มี 
ส0วนได&ส0วนเสีย มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    6.1 ผู&บริหารมีการบริหารงานด&วยหลักธรรมาภิบาล โดย
คํานึงถึงประโยชน/ของมหาวิทยาลัยและผู&มีส0วนได&ส0วนเสียดังนี้  
        1. หลักประสิทธิผล โดยผู&บริหารมีการกํากับดูแล การ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัย ให& มีผลปฏิบั ติราชการบรรลุตาม
วัตถุประสงค/และเปXาหมายท่ีกําหนดไว&ในแผนปฏิบัติราชการ 
(7.1-6-1) 
       2. หลักประสิทธิภาพ มีกระบวนการใช&ทรัพยากรอย0างคุ&มค0า 
(7.1-6-2) และประสิทธิภาพการเบิกจ0ายงบประมาณ (7.1-6-3) 
       3. หลักการตอบสนอง มีกระบวนการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน (7.1-6-4) 

7 . 1 -6 -1  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� ข อ ง
มหาวิทยาลัย และของแต0ละหน0วยงาน 
7.1-6-2 ประกาศการใช&ทรัพยากร
อย0างคุ&มค0า  
7.1-6-3 รายงานการเบิกจ0ายงบประมาณ 
7.1-6-4 ประกาศกระบวนการลด
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
7.1-6-5 แผนปฏิบัติราชการประจําป� 
2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
      4. หลักภาระรับผิดชอบ ผู&บริหารมีการกําหนดค0าเปXาหมาย
ของการดําเนินงานและดําเนินการให&บรรลุตามเปXาหมายท่ีวางไว& 
(7.1-6-5) และจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานระหว0างอธิการบดี
กับเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (7.1-6-6) 
คํารับรองการปฏิบัติงานระหว0างอธิการบดีกับคณบดี (7.1-6-7) 
คํารับรองการปฏิบัติงานระหว0างอธิการบดีกับผู&อํานวยการสํานัก/
สถาบัน (7.1-6-8) และคํารับรองการปฏิบัติงานระหว0างคณบดีกับ
ประธานสาขา (7.1-6-9) 
 5.หลักความโปร�งใส มีการเปHดเผยประวัติของผู&บริหาร 
ข&อมูลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยต0อสาธารณะ ด&วยความ
โปร0งใสสามารถตรวจสอบได& (7.1-6-10) 
 6 .ห ลักก าร มี ส� วน ร� วม  ผู& บ ริ ห า ร เ ปH ด โ อกาส ให&
บุคคลภายนอกได&มีส0วนร0วมในการบริหารจัดการ โดยการแต0งต้ัง
คณะกรรมการส0งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (7.1-6-11)  
 7. หลักการกระจายอํานาจ  อธิการบดีได& มี คําสั่ ง
มอบหมายงานให&แก0รองอธิการบดี ผู&ช0วยอธิการบดี และคณบดี 
(7.1-6-12) 
 8. หลักนิติธรรม ผู&บริหารยึดถือและปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข&อบังคับของมหาวิทยาลัย (7.1-6-13) 
 9. หลักความเสมอภาค  ผู&บริหารปฏิบัติต0อบุคลากร ใน
คณะท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนอย0างเท0าเทียมกัน เช0น การ
ให&สวัสดิการ (7.1-6-14) การพิจารณาความดีความชอบ (7.1-6-15) 
เป8นต&น  
 10. หลักมุ�งเน"นฉันทามติ  การดําเนินงานในด&านต0างๆ 
ผู&บริหารมีการหาข&อสรุป หรือข&อตกลง โดยการรับฟaงความ
คิดเห็นจากมติท่ีประชุมเป8นหลัก (7.1-6-16)  
     

7.1-6-6  คํารับรองการปฏิ บั ติงาน
ระหว0 า งอธิ การบดี กั บ เลขาธิ การ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7.1-6-7 คํารับรองการปฏิบัติงาน
ระหว0างอธิการบดีกับคณบดี 
7.1-6-8  คํารับรองการปฏิ บั ติงาน
ระหว0างอธิการบดีกับผู& อํานวยการ
สํานัก/สถาบัน 
7.1-6-9  คํารับรองการปฏิ บั ติงาน
ระหว0างคณบดีกับประธานสาขา 
7.1-6-10 www. lpru.ac.th/ 
directors_council 
7.1-6-11คําสั่งสภามหาวิทยาลัย ท่ี 
13/2554 และท่ี 30/2554 
7.1-6-12 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ท่ี 2529/2554 
7.1-6-13 ระเบียบ ข&อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
7.1-6-14 ระเบียบมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางว0าด&วยกองทุนสวัสดิการ
พนักงานมหาวิทยาลัย และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว0าด&วยการ
จัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัย  
7.1-6-15 ข&อบังคับมหิทาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางว0าด&วยหลักเกณฑ/และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการข&าราชการ
และพนักงานของมหาวิทยาลัยและ
ข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางว0า
ด&วยการลงโทษ การอุทธรณ/และการ
ร&องทุกข/ การสั่งพักราชการหรือการสั่ง
ให&ออกจากราชกรไว&ก0อน 
7.1-6-16รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย ประจําป� 2554 
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เกณฑ�มาตรฐานข"อ 7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู&บริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย0างเป8นรูปธรรม มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
    7.1 สภามหาวิทยาลัยประเ มินผลการบริหารงานของ
มหาวิทยาลั ยและผู& บริหารตามท่ีระบุ ไว& ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข&อบังคับมหาวิทยาลัยว0า
ด&วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัย (7.1-7-1) 
    7.2 สภามหาวิทยาลัยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน
แบบกัลยาณมิตร โดนให&ข&อเสนอแนะเชิงสร&างสรรค/ และให&นําผล
การประเมินไปใช&ในการพัฒนา หรือปรับปรุงมหาวิทยาลัยให&
เจริญก&าวหน&าอย0างต0อเนื่อง (7.1-7-2) (7.1-7-3) 
    7.3 สภามหาวิทยาลัยได&แต0งต้ังคณะกรรมการรับฟaงข&อมูล 
การดําเนินงานระดับคณะ สถาบัน และสํานักในมหาวิทยาลัย 
(7.1-7-4) 

7.1-7-1 ผลการประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัย คณบดี และ
ผู&อํานวยการ 
7.1-7-2  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 
24 กันยายน 2554 
7.1-7-3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
7.1-7-4 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ท่ี 26/2554 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
7 ข&อ มีการดําเนินการได& 7 ข&อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.2    :  การพัฒนาสถาบันสู�สถาบันเรียนรู" 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบป)    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   :  
 1. มีการกําหนดประเด็นความรู&และเปXาหมายของการจัดการความรู&ท่ีสอดคล&องกับแผนกลยุทธ/
ของสถาบันอย0างน&อยครอบคลุมพันธกิจด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย 
 2. กําหนดบุคลากรกลุ0มเปXาหมายท่ีจะพัฒนาความรู&และทักษะด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการ
วิจัยอย0างชัดเจนตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 
 3. มีการแบ0งปaนและแลกเปลี่ยนเรียนรู&จากความรู& ทักษะของผู&มีประสบการณ/ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 และเผยแพร0ไปสู0บุคลากร
กลุ0มเปXาหมายท่ีกําหนด 
 4. มีการรวบรวมความรู&ตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 ท้ังท่ีมีอยู0ในตัวบุคคลและแหล0ง
เรียนรู&อ่ืน ๆ ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย0างเป8นระบบโดยเผยแพร0ออกมาเป8นลายลักษณ/
อักษร (explicit knowledge) 
 5. มีการนําความรู&ท่ีได&จากการจัดการความรู&ในป�การศึกษาปaจจุบันหรือป�การศึกษาท่ีผ0านมาท่ี
เป8นลายลักษณ/อักษร (explicit knowledge) และจากความรู& ทักษะของผู&มีประสบการณ/ตรง (tacit 
knowledge) ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช&ในการปฏิบัติงานจริง 
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เกณฑ�การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข&อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีการกําหนดประเด็นความรู&และเปXาหมายของการจัดการความรู&ท่ีสอดคล&องกับ 
แผนกลยุทธ/ของสถาบันอย0างน&อยครอบคลุมพันธกิจด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย มหาวิทยาลัยมี             
การดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          มหาวิทยาลัยมีการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร/ตามแผน
ยุทธศาสตร/การพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 10 ป� พ.ศ.2551 – 
2560 (ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 6 การบริหารจัดการ) (7.2-1-1) 
หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยได&แต0งต้ังคณะกรรมการดําเนินการการ
จัดการความรู&ซ่ึงเป8นตัวแทนจากหน0วยงานท้ัง 6 คณะ  3 สํานัก 
และ 1 สถาบัน ให&มีหน&าท่ีรับผิดชอบในการจัดการองค/ความรู&
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (7.2-1-2) โดยคณะกรรมการชุด
ดังกล0าวได&ร0วมกันจัดทําแผนการจัดการความรู&ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง (7.2-1-3) และมีการกําหนดประเด็นจัดการความ
ความรู&ท่ีเก่ียวข&องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยคือการผลิตบัณฑิต 
(ยุทธศาสตร/การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา) การวิจัย 
(ยุทธศาสตร/การพัฒนางานวิจัยและงานสร&างสรรค/) (7.2-1-4) 
     หลังจากนั้นคณะกรรมการได&ทําการทบทวนแผนการจัดการ
ความรู&ประจําป� 2553 และมหาวิทยาลัยได&สนับสนุนงบประมาณ
ให&คณะดําเนินงานจัดการองค/ความรู&และมอบหมายให&ตัวแทน
ของแต0ละหน0วยงานดําเนินการกําหนดเปXาหมายการจัดการ
ความรู&ตามขอบเขตการจัดการความรู&ของแต0ละหน0วยงานท่ี
สอดคล&องกับประเด็นจัดการความรู&ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย
สามารถสรุปขอบเขตการจัดการความรู& เปXาหมายการจัดการ
ความรู& และตัวชี้วัดเปXาหมายหลักของแต0ละคณะได&ดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
      คณะกรรมการจัดการความรู&ประจําคณะครุศาสตร/ (7.2-1-5) 
ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของการจัดการความรู& 
เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตามขอบเขตและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของเป "าหมายหลักท่ีสอดคล"องกับประเด็นจัดการ
ความรู"ด"านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (7.2-1-6) 
 

7.2-1-1 แผนยุทธศาสตร/การพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ 10 ป� พ.ศ.2551–
2560 (ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 6 การบริหาร
จัดการ หน&า 77-79) 
7.2-1-2 คําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 545/2554  
7.2-1-3 แผนการจัดการความรู&ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป�  
2554 
7.2-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู& มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ครั้งท่ี 2/2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2-1-5 คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู& 
7.2-1-6 แผนการจัดการเรียนรู& คณะ
ครุศาสตร/ 
7.2-1-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู& 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ขอบเขตท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ0งพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา
การศึกษา 
เปXาหมายหลัก การเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค/ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
    - มีกิจกรรม/โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู& ท่ีเก่ียวข&องกับ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีองค/ความรู&เก่ียวกับการจัดการเรียนการ
สอนในการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/ (7.2-1-7)  
  
คณะวิทยาศาสตร� 
      คณะทํางานจัดการความรู&ประจําคณะวิทยาศาสตร/ (7.2-1-8) 
ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของการจัดการความรู& 
เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตามขอบเขตและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของเป "าหมายหลักสอดคล"องกับประเด็นจัดการ
ความรู"ด"านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (7.2-1-9) (7.2-1-10) 
ขอบเขตท่ี 3 สื่อ/E-learining 
เปXาหมายหลัก คณาจารย/คณะวิทยาศาสตร/มีการนํา สื่อ/E-Learning 
ไปใช&อย0างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
แผ0นพับการแลกเปลี่ยนเรียนรู&เรื่อง  E-Learning และเทคนิคการ
เขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0 (7.2-1-11) 
 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
       คณะกรรมการจัดการความรู&ประจําคณะมนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/ (7.2-1-12) ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของ
การจัดการความรู& เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตาม
ขอบเขตและตัวชี้วัดความสําเร็จของเป "าหมายหลักสอดคล"องกับ
ประเด็นจัดการความรู"ด"านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (7.2-1-13) 
ขอบเขตท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ0งพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา
การศึกษา 
เปXาหมายหลัก การเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2-1-8 แผนการจัดการความรู&คณะ
วิทยาศาสตร/  ประจําป�งบประมาณ 
2554-2555 
7.2-1-9 คําสั่งคณะวิทยาศาสตร/ท่ี 013 
/2555 เรื่องแต0งต้ังคณะทํางานการ
จัดการความรู& 
7.2-1-10 รายงานการประชุมการจัดการ
ความรู& ประจําป�งบประมาณ 2554 
7.2-1-11 แผ0นพับการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&เรื่อง E-Learning และเทคนิค
การเ ขียนบทความวิจัย เ พ่ือตี พิมพ/
เผยแพร0 
 
 
7.2-1-12 แผนการจัดการความรู&คณะ
ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร/ แ ล ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร/ 
ประจําป�งบประมาณ 2554 
7.2-1-13 คําสั่งคณะมนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/เรื่องแต0งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู& ประจําป�งบประมาณ 
2554  
7.2-1-14 แผ0นพับเพ่ือเผยแพร0องค/
ความรู&จากการจัดการความรู& 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู& โดยเผยแพร0องค/ความรู&ออกมา
เป8นลายลักษณ/อักษรในแผ0นพับ (7.2-1-14) และนําเผยแพร0ผ0าน
เว็บไซต/ของคณะฯ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
       คณะกรรมการจัดการความรู&ประจําคณะวิทยาการจัดการ 
(7.2-1-15) ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของการจัดการ
ความรู& เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตามขอบเขตและ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป "าหมายหลักสอดคล"องกับประเด็น
จัดการความรู"ด"านการวิจัย ดังนี้ (7.2-1-16) (7.2-1-17) (7.2-1-18) 
ขอบเขตท่ี 3 เทคนิคการทําวิจัยท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเสนอขอทุน
วิจัย ผลิตผลงานวิจัย งานสร&างสรรค/ท่ีมีคุณภาพ การเผยแพร0
องค/ความรู& และการนําไปใช&ประโยชน/ 
เปXาหมายหลัก คณาจารย/คณะวิทยาการจัดการมีเทคนิคการทํา
วิจัยท่ีมีคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
- มีคู0มือและแนวทางเทคนิคการทําวิจัย 
- คณาจารย/คณะวิทยาการจัดการได&รับการส0งเสริม สนับสนุน
ด&านเทคนิคและแนวทางการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร&างสรรค/ 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
       คณะกรรมการจัดการความรู&ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของการจัดการความรู& 
เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตามขอบเขตและตัวชี้วัด
ความสําเร็จของเป "าหมายหลักสอดคล"องกับประเด็นจัดการ
ความรู"ด"านการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (7.2-1-19) 
ขอบเขตท่ี 2 การบรูณาการการเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการ 
เปXาหมายหลัก คณาจารย/คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการบรูณาการ
การเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
-มีคู0มือการบรูณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7.2-1-15  ประกาศคณะวิทยาการ
จัดการ เรื่ อง การกําหนดประเด็น
ความรู&  
7.2-1-16 รายงานการประชุมอาจารย/ 
2/54 วันท่ี8 มิถุนายน 2554 
7.2-1-17  คําสั่งคณะวิทยาการจัดการ 
ท่ี 149/2554 วันท่ี 6 มิถุนายน 2554 
7.2-1-18 แผนการจัดการความรู&คณะ
วิทยาการจัดการ ป� 2554   
 
 
 
 
 
 
 
7.2-1-19 รายงานการประชุมการจัดการ
องค/ความรู&ครั้งท่ี 1 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
       คณะกรรมการจัดการความรู&ประจําคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (7.2-1-20) ได&ร0วมกันพิจารณากําหนดขอบเขตของ
การจัดการความรู& เปXาหมายหลักของการจัดการความรู&ตาม
ขอบเขตและตัวชี้วัดความสําเร็จของเป "าหมายหลักสอดคล"องกับ
ประเด็นจัดการความรู"ด"านการผลิตบัณฑิตและด"านการวิจัย 
ดังนี้ (7.2-1-21) (7.2-1-22)   
ขอบเขตท่ี 1 การจัดการเรียนการสอนท่ีมุ0งพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาสาขาวิชา
การศึกษา 
เปXาหมายหลัก การเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอัน
พึงประสงค/ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเปXาหมาย  
- การรวบรวมความรู&ตามประเด็นความรู&ท่ีมีอยู0ในตัวบุคคลและ
แหล0งเรียนรู& อ่ืนๆ ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีในทักษะด&านการผลิต
บัณฑิตและด&านการวิจัย มาพัฒนาและจัดเก็บอย0างเป8นระบบ
โดยเผยแพร0ผ0านระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
- ผู&ใช&ข&อมูลสารสนเทศด&านการวิจัยมีความพึงพอใจร&อยละ 70 
ข้ึนไป 

 
7.2-1-20  คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู& 
7.2-1-21  แผนปฏิบัติราชการประจําป� 
2554 
7.2-1-22 แผนการจัดการความรู&ด&าน
การผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัยของ 
คณะ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 กําหนดบุคลากรกลุ0มเปXาหมายท่ีจะพัฒนาความรู&และทักษะด&านการผลิตบัณฑิตและ
ด&านการวิจัยอย0างชัดเจนตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
       มหาวิทยาลัยได&มอบหมายให&คณะกรรมการดําเนินการการ
จัดการความรู&ของมหาวิทยาลัยได&ดําเนินงานจัดการองค/ความรู&
และการกําหนดบุคคลากรเปXาหมายตามประเด็นการจัดการ
ความรู&และเปXาหมายของการจัดการความรู&ตามลักษณะและ
ธรรมชาติของบุคคลากรในแต0ละหน0วยงานโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
      คณะครุศาสตร/กําหนดกลุ0มเปXาหมายลงในแผนการจัดการ
เรียนรู& (7.2-2-1) ซ่ึงกลุ0มเปXาหมายคือ อาจารย/คณะครุศาสตร/ทุก
สาขาวิชา และหมู0วิชา ร0วมแลกเปลี่ยนเรียนรู&เล0าประสบการณ/
การจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต (7.2-2-2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
7.2-2-1 แผนการจัดการเรียนรู& คณะครุ
ศาสตร/ 
7.2-2-2 หนังสือเชิญประชุม 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาศาสตร� 
       คณะวิทยาศาสตร/ได&กําหนดกลุ0มเปXาหมายให&คณาจารย/ใน
คณะได&รับการพัฒนาความรู&และทักษะด&านการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย โดยได&กําหนดเปXาหมายในแผนการจัดการเรียนรู& (7.2-2-3) 
คือ คณาจารย/สามารถเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0ได& 
และคณาจารย/คณะวิทยาศาสตร/มีสื่อ / E-Learning อย0างมี
ประสิทธิภาพ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
       คณะวิทยาการจัดการได&กําหนดกลุ0มเปXาหมายท่ีได&รับการ
พัฒนาความรู&และทักษะด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย 
(7.2-2-4) (7.2-2-5) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะกรรมการจัดการความรู& คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได& กํ าหนดบุคคลากรกลุ0 ม เปX าหมาย ท่ีจะพัฒนา ซ่ึ ง ได& แก0 
คณาจารย/ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 12 ท0าน 
และได&ทําการแจ&งประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อท่ี 1 ในรายงาน
การประชุม (7.2-2-6) พร&อมกับมีการเผยแพร0แผนการจัดการ
ความรู&แก0กลุ0มเปXาหมาย (7.2-2-7) 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู&ของคณะได&
กําหนดบุคลากรกลุ0มเปXาหมายท่ีจะพัฒนาความรู&และทักษะตาม
ประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 โดยเน&นด&านการผลิตบัณฑิต
และด&านการวิจัยตามแผนกลยุทธ/ของสถาบัน ซ่ึงกลุ0มเปXาหมายท่ี
จะพัฒนาความรู&และทักษะด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย 
โดยเป8นบุคลากรท่ีทําหน&าท่ีเก่ียวข&องกับการผลิตบัณฑิตและด&าน
การวิจัยของคณะ เช0นคณาจารย/หรือนักวิจัยท่ีเก่ียวข&องกับ
ประเด็นความรู&ดังกล0าว (7.2-2-8)    

 
7.2-2-3 แผนการจัดการความรู&คณะ
วิทยาศาสตร/  ประจําป�งบประมาณ 
2554 - 2555 
 
 
 
 
 
7.2-2-4 แผนการจัดการความรู&ป� 2554 
7.2-2-5 ประกาศคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
7.2-2-6 รายงานการประชุมการจัดการ
องค/ความรู&ครั้งท่ี 1 
7.2-2-7 แผนการจัดการความรู&คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประจําป� พ.ศ. 
2554 
 
 
 
7.2-2-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการแบ0งปaนและแลกเปลี่ยนเรียนรู&จากความรู& ทักษะของผู&มีประสบการณ/ตรง 
(tacit knowledge) เพ่ือค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 และเผยแพร0ไปสู0
บุคลากรกลุ0มเปXาหมายท่ีกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได&มอบหมายให&คณะกรรมการดําเนินการ
การจัดการความรู&ของมหาวิทยาลัยได&ดําเนินงานจัดการองค/
ความรู&และได&สนับสนุนงบประมาณในการจัดการองค/ความรู&เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให&แก0หน0วยงาน ส0งเสริมให&เกิดสังคมของการ
เรียนรู&ในระดับหน0วยงานเพ่ือนําไปสู0สังคมการเรียนรู&ในระดับ
มหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ (7.2-3-1) 
 
คณะครุศาสตร� 
        คณะครุศาสตร/ได&มีการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู& เรื่อง 
“วิธีการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/” 
โดยได&จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู&ทุกวันพุธ ระหว0างวันท่ี 24 
สิงหาคม 2554 – 14 กันยายน 2554 ณ ห&องประชุมกาซะลอง 
คณะครุศาสตร/ (7.2-3-2) (7.2-3-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
        คณะวิทยาศาสตร/ ได&จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู&ใน
หัวข&อเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0 และ
หัวข&อ E-Learning จากผู&มีประสบการณ/ตรงมาแนะนําเทคนิค
ทางด&านคอมพิวเตอร/และเทคโนโลยีทางด&านการสื่อสารมาใช&ใน
เรื่องการเรียนการสอน (7.2-3-4) 
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
         คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ ยนเรียนรู&  ตามแผนการจัดการความรู&ประจํ าป�
งบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553- กันยายน 2554) จํานวน 2 
ครั้ง (7.2-3-5) (7.2-3-6) เพ่ือค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็น
ความรู& 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการได&กําหนดให&มีกิจกรรมการแลก 
เปลี่ยนเรียนรู& ประเด็นด&านการเรียนการสอน โดยเชิญอาจารย/
อาวุโสท่ีมีเทคนิคการเรียนการสอนท่ีประสบผลสําเร็จมาถ0ายทอด
ความรู&เคล็ดลับเทคนิคการเรียนการสอน 3 ท0าน ได&แนวปฏิบัติท่ี
ดี 3 ข&อ ดังนี้ 
     1. เทคนิค LDPC โดย อาจารย/ ดร. ชัยยุทธ เลิศพาชิน 
     2. เทคนิค LDPC+R and C โดย รองศาสตราจารย/ ดร. 
บุญฑวรรณ วิงวอน 

7.2-3-1 แผนการจัดการความรู& ป�
2554  
 
 
 
 
 
 
7.2-3-2 หนังสือเชิญประชุม 
7.2-3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู& 
 
 
 
 
7.2-3-4 แผ0นพับการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
เรื่อง E-Learning และเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0 
 
 
 
 
7.2-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู&ครั้งท่ี 1/2554  
7.2-3-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
การจัดการความรู&ครั้งท่ี 2/2554 
 
 
 
7.2-3-7 รายงานผลการจัดการความรู& 
7.2-3-8 เอกสารประสบความสําเร็จ
ด&านเทคนิคการเรียนการสอนท่ีเน&น
ผู&เรียนเป8นสําคัญ 
7.2-3.9 หนังสือเชิญวิทยากร 
7.2-3-10 เทคนิคการวิเคราะห/ชุมชน
อย0างมีส0วนร0วม เทคนิคการจับประเด็น
ในพ้ืนท่ีวิทยากรกระบวนการชุมชน 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     3. เทคนิค THANAKORN Model โดย อาจารย/ ดร. ธนกร  
น&อยทองเล็ก (7.2-3-7) (7.2-3-8) 
     ประเด็นการวิจัย ได&จัดให&มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู&การวิจัยโดย
เชิญวิทยาการจากสถาบันนวัตกรรมกระบวนการเรียนรู&ชุมชน 
เป8นวิทยากรในการอบรมเทคนิคการวิเคราะห/ชุมชนอย0างมีส0วน
ร0วม เทคนิคการจับประเด็นในพ้ืนท่ี วิทยากรกระบวนการชุมชน 
และ Social Mapping เปXาหมายเพ่ือให&ได&กระบวนการทําวิจัย
ออกมา และให&อาจารย/ได&นําไปใช&ปฏิบัติได&จริง (7.2-3-9) (7.2-3-10) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
        คณะกรรมการจัดการความรู& คณะเทคโนโลยีการเกษตรได&
มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู&จากความรู& ทักษะของผู& มี
ประสบการณ/ตรงในประเด็นความรู&ท้ังสองประเด็นด&วยวิธี การ
เล0าเรื่อง (story telling) และสภากาแฟ พร&อมได&เผยแพร0ไปสู0
บุคคลากรกลุ0มเปXาหมายจากการเข&าร0วมกิจกรรมและมีการถอด
บทเรียนท่ีได&จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู& (7.2-3-11) (7.2-3-12) 
(7.2-3-13) 
 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         คณะกรรมการดําเนินงานจัดการความรู& ได&จัดประชุมเพ่ือ
แบ0งปaนและแลกเปลี่ยนเรียนรู&จากความรู&และทักษะของบุคลากร
เพ่ือค&นหาแนวปฏิบัติท่ีดี มีการนําผลการปฏิบัติงานท่ีเป8นจุดเด0น
ของบุคลาการ ด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย มาเป8น
ประเด็นจัดการความรู&ให&กับบุคลากร (7.2-3-14)    

และ Social Mapping 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2-3-11 บทเรียนท่ี 1 ของการบรูณา
การการเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการ 
7.2-3-12 บทเรียนท่ี 2 ของการบรูณา
การการเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการ 
7.2-3-13 รูปแบบการเขียนโครงร0าง
งานวิจัยจากโจทย/ปaญหาของชุมชน 
 
 
7.2-3-14  ราย ง านการประชุ มผล    
การจัดการความรู&ประจําป� 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการรวบรวมความรู&ตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 ท้ังท่ีมีอยู0ในตัวบุคคลและ
แหล0งเรียนรู&อ่ืน ๆ ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย0างเป8นระบบโดยเผยแพร0ออกมาเป8นลายลักษณ/
อักษร (explicit knowledge) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
         มหาวิทยาลัยได&มอบหมายให&คณะกรรมการดําเนินการ
การจัดการความรู&ของมหาวิทยาลัยได&ดําเนินงานจัดการองค/
ความรู&และได&สนับสนุนงบประมาณในการจัดการองค/ความรู&เพ่ือ
อํานวยความสะดวกให&แก0หน0วยงาน ส0งเสริมให&เกิดสังคมของการ
เรียนรู&ในระดับหน0วยงานเพ่ือนําไปสู0สังคมการเรียนรู&ในระดับ
มหาวิทยาลัยด&วยการนําความรู&ตามประเด็นความรู&ท่ีกําหนดมา
จัดเก็บให&เป8นระบบและเผยแพร0ออกมาเป8นลายลักษณ/อักษรโดย

7.2-4-1 แผนการจัดการความรู&ป�2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
มีรายละเอียดการดําเนินงานดังนี้ (7.2-4-1) 
 
คณะครุศาสตร� 
       คณะครุศาสตร/ได&มีการรวบรวมความรู&จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&เรื่องวิธีการเรียนการสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค/รวบรวมความรู&และถอดบทเรียนจากเรื่องเล0า พร&อมสรุป
เป8นองค/ความรู&เก่ียวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาจัดทําเป8นรายงานการจัดการความรู& (7.2-4-2) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
       คณะวิทยาศาสตร/มีการกําหนดผู&รับผิดชอบในการวิเคราะห/ 
สังเคราะห/ความรู&จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู&  มาพัฒนาและ
จัดเก็บอย0างเป8นระบบ โดยการรวบรวมความรู&ตามประเด็น
ความรู&ท่ีกําหนดในแผนการจัดการความรู& 2554 มาเผยแพร0เป8น
ลายลักษณ/อักษร (7.2-4-3) (7.2-4-4) (7.2-4-5) 
 

 

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
        คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/มีการกําหนดผู&รับผิดชอบ
โดยคณะกรรมการการจัดการความรู&คณะมนุษยศาสตร/และ
สังคมศาสตร/ (7.2-4-6) เพ่ือดําเนินการจัดเก็บรวมรวมความรู&ใน
ประเด็นต0างๆ ท่ีเก่ียวข&องกับการจัดการความรู&ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ี
ดีมาพัฒนางาน โดยเผยแพร0องค/ความรู&ออกมาเป8นลายลักษณ/
อักษรในแผ0นพับ (7.2-4-7) และนําเผยแพร0ผ0านเว็บไซต/ของ
คณะฯ (7.2-4-8)   
 

คณะวิทยาการจัดการ 
        คณะวิทยาการจัดการได&มอบหมายให&อาจารย/กนกพร  
เอกกะสินสกุล เป8นผู&รับผิดชอบการวิเคราะห/องค/ความรู&เรื่อง
เทคนิคการเรียนการสอนให&มีประสิทธิภาพ มาจัดทําเป8นแนว
ปฏิบัติท่ีดีและรวบรวมเป8นเอกสารประสบการณ/ความสําเร็จการ
จัดการความรู& คณะวิทยาการจัดการ ป� 2554 ด&านเทคนิคการจัด 
การเรียนการสอนท่ีเน&นผู&เรียนเป8นสําคัญ เพ่ือให&อาจารย/คณะ
วิทยาการจัดการได&ศึกษาและนําไปปฏิบัติได&จริง (7.2-4-9) 
         ด&านการวิจัย คณะได&มอบหมายให& อาจารย/จารุวรรณ 
ลิมป{ไพบูลย/ เป8นผู&รับผิดชอบการวิเคราะห/องค/ความรู&ด&านการ

 
 
 
7.2-4-2 รายงานการจัดการความรู& 
เรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ0 ง
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษา 
 
 
 
7.2-4-3 คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู&คณะวิทยาศาสตร/ 
7.2-4-4 เว็บไซต/คณะวิทยาศาสตร/ 
7.2-4-5 แผ0นพับการแลกเปลี่ยนเรียนรู&
เรื่อง E-Learning และเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0 
 
 
7.2-4-6 คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู&คณะมนุษยศาสตร/
และสังคมศาสตร/ 
7.2-4-7 แผ0นพับเพ่ือเผยแพร0องค/
ความรู&จาการจัดการความรู&  
7.2-4-8 เอกสาร Print Out เว็บไซต/
คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ 
 
 
7.2-4-9 เอกสารประสบความสําเร็จ 
7.2-4-10 คู0มือวิจัย 
7.2-4-1 1  ห นั ง สื อ นํ า ส0 ง เ อ ก ส า ร
เผยแพร0และนําไปใช&ประโยชน/ 
7.2-4-1 2  เ ว็ บ ไ ซ ต/ ค ณ ะ www. 
mgts.lpur.ac.th 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
วิจัย รวมรวมจัดทําเป8นคู0 มือการวิจัย เพ่ือให&อาจารย/คณะ
วิทยาการจัดการได&ศึกษาและนําไปปฏิบัติได&จริง (7.2-4-10) 
          คณะได&นําแนวปฏิบัติท่ีดีเผยแพร0ไปยังคณะการบัญชี 
วิทยาลัยอินเตอร/เทค และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(7.2-4.11) และเผยแพร0ทางwebsite (7.2-4-12) 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
           คณะกรรมการจัดการความรู& คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได&มีการรวบรวมความรู&ตามประเด็นความรู& ท่ีกําหนดในข&อ 1  
(7.2-4-13) (7.2-2-14) และนํามาพิจารณาทบทวนเพ่ือการ
จัดเก็บอย0างเป8นระบบและเผยแพร0เป8นลายลักษณ/อักษรแก0กลุ0ม 
เปXาหมายด&วยการแจ&งผ0านหนังสือเวียนและสู0สาธารณะด&วยการ
ผ0านเว็บไซด/ (7.2-2-15) 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
         คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการรวบรวมความรู&ตาม
ประเด็นความรู&ท่ีกําหนดในข&อ 1 ท้ังท่ีมีอยู0ในตัวบุคคลและแหล0ง
เรียนรู&อ่ืนๆ ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย0างเป8น
ระบบโดยเผยแพร0ออกมาเป8นลายลักษณ/ อักษร (explicit 
knowledge) โ ด ย เ ผยแพร0 ผ0 า น เ ว็ บ ไ ซต/ คณะ เทค โน โ ล ยี
อุตสาหกรรม http://www.itech.lpru.ac.th/km/ (7.2-4-16)    
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได&มอบหมายบุคลากรท่ีมี
ความรู& และทักษะด& านการผลิต บัณฑิตและด& านการวิจั ย 
รับผิดชอบสังเคราะห/ความรู&จากตัวบุคคลและแหล0งเรียนรู&อ่ืนมา
จัดเก็บอย0างเป8นระบบ โดยเผยแพร0ให&บุคลากรและผู&สนใจได&
นําไปใช&ประโยชน/และร0วมแสดงความคิดเห็นผ0านเวปไซต/ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม http://www.itech. lpru.ac.th/km/   
และเผยแพร0องค/ความรู&ผ0านข0าวคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
http://www.itech.lpru.ac.th/km/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2-4-13  รายงานการประชุมการจัดการ
องค/ความรู&ครั้งท่ี 2 
7.2-4-14 บันทึกข&อความคณะเทคโนโลยี 
การเกษตรเลขท่ี กษ.ว.280/54 
7.2-4-15 website คณะเทคโนโลยีการ 
เกษตร 
 
 
7.2-4-16  เว็บไซต/คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม http://www. 
itech.lpru.ac.th/km/ 
 

 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการนําความรู&ท่ีได&จากการจัดการความรู&ในป�การศึกษาปaจจุบันหรือป�การศึกษาท่ี
ผ0านมาท่ีเป8นลายลักษณ/อักษร (explicit knowledge) และจากความรู& ทักษะของผู&มีประสบการณ/ตรง 
(tacit knowledge) ท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช&ในการปฏิบัติงานจริง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          มหาวิทยาลัยได& ดําเนินงานการจัดการความรู&ตาม
ลักษณะและธรรมชาติของแต0ละหน0วยงานและมอบหมายให&
คณะกรรมการดําเนินงานจัดความรู&ของมหาวิทยาลัยท่ีเป8น
ตัวแทนคณะทํางานจัดการองค/ความรู&ในระดับหน0วยงานมา
รายงานผลการดําเนินการด&วยการนําแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็น
การจัดการความรู&และเปXาหมายการจัดการความรู&ท่ีได&นําเสนอใน
ท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู& ครั้งท่ี 2/2555 (7.2-5-1) 
เพ่ือนําไปสู0การนําแนวปฏิบัติ ท่ีดีไปปฏิบัติงานจริงระหว0าง
หน0วยงานภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร0ไปยังหน0วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยมีผลสรุปของแต0ละหน0วยงานดังนี้ 
 
คณะครุศาสตร� 
          คณะครุศาสตร/ได&มีการสรุปรายงานการจัดการความรู&
จากการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู&จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู&และนํามาจัดทําเป8นเล0มเทคนิคการจัดการเรียนการสอนท่ี
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค/(7.2-5-2) พร&อมท้ัง
เผยแพร0ทางเว็บไซต/คณะครุศาสตร/ (7.2-5-3) 
 
คณะวิทยาศาสตร� 
          ในป�การศึกษา 2553 คณะวิทยาศาสตร/มีการสังเคราะห/
องค/ความรู&เก่ียวกับการเขียนข&อเสนอโครงการและจัดทําเป8น
เอกสาร แนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียนข&อเสนอโครงการ (7.2-5-4) 
จากนั้นได&เผยแพร0ให&อาจารย/ภายในคณะได&จัดทําเอกสาร
ข&อเสนอโครงการวิจัยท่ีถูกต&องในป�งบประมาณ 2555 (7.2-5-5)  
          ในป�การศึกษา 2554 คณะมีการสังเคราะห/องค/ความรู&
เก่ียวกับการบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0และจัดทําเป8น
เอกสาร แนวปฏิบัติท่ีดีในเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0 
(7.2-5-6) จากนั้นได&เผยแพร0ให&อาจารย/ภายในคณะได&จัด
บทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ/เผยแพร0ในป� 2554 (7.2-5-7)  
 
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 
          คณะมนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มีการวิเคราะห/
ความรู&จากแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีได&จากการจัดการความรู&มาปรับใช&ให&
เหมาะสมกับคณะและมีการนําผลการประเมินคุณภาพจาก
ภายในและภายนอกด&านการจัดการความรู&มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู&ของคณะ (7.2-5-8) 
 

7.2-5-1 รายงานการประชุมการจัดการ
ความรู&ครั้งท่ี 2/2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2-5-2 เล0มเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนท่ีพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ี
พึงประสงค/ 
7.2-5-3 เว็บไซต/คณะครุศาสตร/ 
 
 
 
7.2-5-4 เอกสารเผยแพร0การจัดการ
ความรู& เรื่อง การเขียนโครงการวิจัย
อย0างไรเพ่ือให&ได&รับทุนวิจัย 
7.2-5-5 เอกสารข&อเสนอโครงการวิจัย
ในป�งบประมาณ 2554 
7.2-5-6 เอกสารเผยแพร0การจัดการ
ความรู& เรื่อง การเขียนโครงการวิจัย
อย0างไรเพ่ือให&ได&รับทุนวิจัย 
7.2-5-7 เอกสารบทความวิจัยตีพิมพ/ป� 
2554 
 
 
7.2-5-8 สรุปผลการจัดการความรู&และ
ผลการวิเคราะห/ความรู&จากการจัดการ
ความรู& ประจําป�งบประมาณ 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คณะวิทยาการจัดการ 
           คณะวิทยาการจัดการได&เผยแพร0เทคนิคการเรียนการ
สอนให&มีประสิทธิภาพ และคู0มือวิจัย ไปยังหน0วยงานภายนอก
เพ่ือท่ีจะได&นําองค/ความรู&ไปใช&ให&เกิดประโยชน/ต0อคณะการบัญชี 
วิทยาลัยอินเตอร/เทค และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
มนุษยศาสตร/และสังคมศาสตร/ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
(7.2-5-9) และ มีการวัดผลตามประเด็นความรู&และเปXาหมาย 
ของการจัดการความรู&(7.2-5-10) (7.2-5.11) 
 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
            คณะกรรมการจัดการความรู& คณะเทคโนโลยี การเกษตร
ได&นําผลจากการจัดการความรู&ตามประเด็นความรู&ท่ีได&กําหนดไว&
ในมาเป8นแนวปฏิบัติ (7.2-5.12) และปรับใช&กับการปฏิบัติงาน
จริงด&วยการสร&างเป8นคู0มือการบรูณาการเรียนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ (7.2-5.13) และคู0มือการเขียนโครงร0างวิจัยจาก
โจทย/ปaญหาของชุมชนอย0างมีประสิทธิภาพ (7.2-5.14) โดยคู0มือ
ดังกล0าวถูกนําไปใช&ในการปฏิบัติงานจริงในการเรียน การสอน
และการวิจัยท่ีมาจากความต&องการของชุมชน(7.2-5.15)  
 
  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
          คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการนําความรู&ท่ีได&จากการ
จัดการความรู&ด&านการผลิตบัณฑิตและด&านการวิจัย มาปรับใช&กับ
การปฏิบัติงานประจํา เช0น ด&านการเรียนการสอนและด&านการ
ทํางานวิจัย และมีการนําผลการประเมินจากวงรอบป�ท่ีผ0านมา 
มาปรับแผน/วิธีการจัดการความรู& เพ่ือให&ครอบคลุมด&านการผลิต
บัณฑิตและด&านการวิจัยท่ีเป8นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช&ในการ
ปฏิบัติงานจริง (7.2-5-16)    

 
7 .2 -5-9  หนั งสื อนํ าส0 ง เอกสารไป
เผยแพร0 
7.2-5-10 รายงานผลตามประเด็น
ความรู&และเปXาหมายของการจัดการ
ความรู& คณะวิทยาการจัดการ 
7.2-5-11 หนังสือตอบรับการนําไปใช&
ประโยชน/ 
 
 
7.2-5-12 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
การจัดการองค/ความรู&  คณะเทคโนโลยี 
การเกษตร ประจําป�งบประมาณ 2554 
7.2-5-13 คู0มือการบรูณาการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการ 
7.2-5-14 คู0มือการเขียนโครงร0างวิจัยจาก
โจทย/ปaญหาของชุมชนอย0างมีประสิทธิภาพ 
7.2-5-15 เอกสารสรุปผลการดําเนินงาน
การจัดการความรู& 
 
 
7.2-5-1 6  เ อ ก ส า ร ส รุ ป ผ ล ก า ร
ดําเนินงานการจัดการความรู& 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
5 ข&อ มีการดําเนินการได&  5  ข&อ � 5 คะแนน 
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ตัวบ�งช้ีท่ี 7.3    :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป)    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
 2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย0างน&อยต&อง
ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช&ในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 
 3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&ระบบสารสนเทศ 
 4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 5. มีการส0งข&อมูลผ0านระบบเครือข0ายของหน0วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข&องตามท่ีกําหนด 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

3 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

4 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข&อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศ (7.3-1-1) ท่ีมีความ
เชื่อมโยงสอดคล&องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� ของมหาวิทยาลัย 
(7.3-1-2) ในประเด็นยุทธศาสตร/การจัดการศึกษา และประเด็น
ยุทธศาสตร/การบริหารจัดการ  

7.3-1-1 แผนระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 
7.3-1-2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป� 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย0างน&อย 
ต&องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช&ใน
การดําเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจัดหาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ ดังนี้ 
        1. มีระบบบริการการศึกษา มีการให&บริการในระบบ
ออนไลน/สําหรับนักศึกษา คณาจารย/ เจ&าหน&าท่ีท่ีเก่ียวข&องเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการเข& า ใช& งานแบบออนไลน/  คือ 
ตรวจสอบผลการเรียน ตารางสอบ ตารางเรียน และการบริการ
การศึกษาต0าง ๆ (7.3-2-1) 
 

7 . 3 -2 -1  ร ะบบบริ ก า รการ ศึกษา
ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก า ร เ รี ย น 
http://academic.lpru.ac.th/ 
http://lprumis.lpru.ac.th/group_St
udent/Plantest.php 
ตารางเรียน 
http://lprumis.lpru.ac.th/group_St
udent/planelearn.php 



384  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        2. มีการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี
กองทุน โดยเกณฑ/พึงรับ-พึงจ0าย ลักษณะสามมิติ และระบบ
ต&นทุนต0อหน0วย (7.3-2-2) 
        3. มีการจัดทําเว็บไซต/เพ่ือเผยแพร0ฐานข&อมูลวิจัย(7.3-2-3) 
 

ปฏิทินการศึกษา 
http://www.lpru.ac.th/calendar2 0
10/ 
7.3-2-2 คู0มือการใช&ระบบงบประมาณ
พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดย
เกณฑ/พึงรับ-พึงจ0าย ลักษณะสามมิติ 
และระบบต&นทุนต0อหน0วย 
7.3-2-3 เว็บไซต/เพ่ือเผยแพร0ฐานข&อมูล
วิ จั ย  ผ ล ง า น ก า ร วิ จั ย 
http://www.rsc.lpru.ac.th/default
10.asp 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&ระบบ
สารสนเทศ ประจําป� พ.ศ.2554 จํานวน 1 ครั้ง (7.3-3-1) 

7.3-3-1  เอกสารการประเมินความ     
พึ งพอใจของผู& ใ ช& ร ะบบสารสน เทศ 
ประจําป� 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู&ใช&ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการนําผลการประเมินของผู& ใช&ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ โดยดําเนินการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีตามเกณฑ/
พ่ึงรับ–พ่ึงจ0าย ลักษณะสามมิติ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู&บริหาร (7.3-4-1) 

7.3-4-1 โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และ
บัญชีตามเกณฑ/พ่ึงรับ–พ่ึงจ0าย ลักษณะ
สามมิติ เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ
สําหรับผู&บริหาร 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการส0งข&อมูลผ0านระบบเครือข0ายของหน0วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข&องตามท่ีกําหนด 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการส0งข&อมูลผ0านระบบเครือข0ายของ
หน0วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข&อง และตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด ได&แก0 ระบบฐานข&อมูลด&านการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) (7.3-5-1) 
ระบบฐานข&อมูลด&านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และ
ภาวการณ/มีงานทําของบัณฑิตในสถาบันอุดมศึกษา (7.3-5-2) 

7.3-5-1 http://cheqa.lpru.ac.th 
7.3-5-2 ผลการประเมินจาก สกอ. 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 

5 ข&อ มีการดําเนินการได& 5 ข&อ � 5  คะแนน 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.4    :  ระบบบริหารความเส่ียง 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป)    :  ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีการแต0งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู&บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร0วมเป8นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 2. มีการวิเคราะห/และระบุความเสี่ยง และปaจจัยท่ีก0อให&เกิดความเสี่ยงอย0างน&อย 3 ด&าน ตาม
บริบทของสถาบัน ตัวอย0างเช0น  
  - ความเสี่ยงด&านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  
  - ความเสี่ยงด&านยุทธศาสตร/ หรือกลยุทธ/ของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงด&านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ  
  - ความเสี่ยงด&านการปฏิบัติงาน เช0น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
  - ความเสี่ยงด&านบุคลากรและความเสี่ยงด&านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย/และบุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ/ภายนอก  
  - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน  
 3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได&จากการวิเคราะห/
ในข&อ 2 
 4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
 5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต0อสภาสถาบัน เพ่ือ
พิจารณาอย0างน&อยป�ละ 1 ครั้ง 
 6. มีการนําผลการประเมิน และข&อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช&ในการปรับแผนหรือวิเคราะห/
ความเสี่ยงในรอบป�ถัดไป 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

2 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

5 ข&อ 

มีการดําเนินการ 

6 ข&อ 
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ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 มีการแต0งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู&บริหารระดับสูง
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร0วมเป8นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน มหาวิทยาลัยมี  
การดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได&แต0งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
โดยมีอธิการบดีรองอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการ ร0วมเป8น
คณะกรรมการ ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ี 
2184/2554 เรื่อง แต0งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัย   ราชภัฏลําปาง (7.4-1-1) 

7.4-1-1 คําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปางท่ี  2184/2554 เรื่ องแต0 ง ต้ั ง
คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2 มีการวิเคราะห/และระบุความเสี่ยง และปaจจัยท่ีก0อให&เกิดความเสี่ยงอย0างน&อย 3 ด&าน 
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอย0างเช0น  
  - ความเสี่ยงด&านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี)  
  - ความเสี่ยงด&านยุทธศาสตร/ หรือกลยุทธ/ของสถาบัน 
  - ความเสี่ยงด&านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข&อบังคับ  
  - ความเสี่ยงด&านการปฏิบัติงาน เช0น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  
  - ความเสี่ยงด&านบุคลากรและความเสี่ยงด&านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย/และบุคลากร  
  - ความเสี่ยงจากเหตุการณ/ภายนอก  
  - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน  
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&ดําเนินการวิเคราะห/และ
ระบุความเสี่ยง และปaจจัยท่ีก0อให&เกิดความเสี่ยงใน 5 ด&าน ได&แก0 
ด&าน  การปฏิบัติงาน ด&านทรัพยากร ด&านนโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ และข&อบังคบ ด&านบุคลากรและธรรมาภิบาล และด&าน
เหตุการณ/ภายนอก ตามเอกสารผลการวิเคราะห/และระบุปaจจัย
เสี่ยง (7.4-2-1) 

7.4-2-1 เอกสารผลการวิเคราะห/และ
ระบุปaจจัยเสี่ยง  
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีได&จาก              
การวิเคราะห/ในข&อ 2 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        เม่ือได&ดําเนินการวิเคราะห/และระบุความเสี่ยง และปaจจัย
ท่ีก0อให& เกิดความเสี่ยงแล&ว มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&
ดําเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร&อม

7.4-3-1 เอกสารการประเมินโอกาส
และผลกระทบของความเสี่ยง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ท้ังจัดลําดับความเสี่ยงท่ีประเมินได& ตามเอกสารการประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (7.4-3-1) 
 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        เม่ือได&ดําเนินการวิเคราะห/และระบุความเสี่ยง และปaจจัย
ท่ีก0อให&เกิดความเสี่ยง รวมท้ังได&ประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีประเมินได&แล&ว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&นําโครงการ/กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง
ในระดับสูงมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง และดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง จํานวน 47 โครงการ แบ0งเป8นโครงการใน
ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 1 การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 13 
โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 2 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร/ การพัฒนา
งานวิจัยและสร&างสรรค/ จํานวน 5 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร/
ท่ี 4 การบริการวิชาการ จํานวน 5 โครงการ ประเด็นยุทธศาสตร/
ท่ี 5 จํานวน 6 โครงการ และประเด็นยุทธศาสตร/ท่ี 6 บริหาร
จัดการ จํานวน 15 โครงการ (7.4-4-1) 

7 . 4 -4 -1  แ ผ นบริ ห า ร ค ว าม เ สี่ ย ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ. 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5 มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต0อสภาสถาบัน 
เพ่ือพิจารณาอย0างน&อยป�ละ 1 ครั้ง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป�งบประมาณ พ.ศ.
2554 (7.4-5-1) และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในการ
ประชุมครั้งท่ี 3/2555 วาระท่ี 5.2 (7.4-5-2) 
 

7.4-5-1 รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ 
พ.ศ. 2554 
7.4-5-2  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 6 มีการนําผลการประเมิน และข&อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช&ในการปรับแผน หรือ
วิเคราะห/ความเสี่ยงในรอบป�ถัดไป มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        จากการพิจารณาผลการติดตามประเมินความเสี่ยงสภา
มหาวิทยาลัยได&เสนอแนะให&มีการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยง 
โดยให&ดําเนินการตามลําดับความสําคัญของความเสี่ยง และ
กําหนดตัวชี้วัดการให&ชัดเจนนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได&นํา
ข&อเสนอแนะดังกล0าวมาดําเนินการปรับปรุงการดําเนินงานการ

7.4-6-1 เอกสารการทบทวน วิเคราะห/ 
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ร ะ ดั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
บริหารความเสี่ยงใน ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 โดยได&ทบทวน 
วิเคราะห/ ประเมิน และจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
(7.4-6-1) และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ป�งบประมาณ พ.ศ.
2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ท่ีกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ในการดําเนินงาน (7.4-6-2) 

7 . 4 -6 -2  แ ผ นบริ ห า ร ค ว าม เ สี่ ย ง 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2555 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
6  ข&อ มีการดําเนินการได&  6  ข&อ � 5  คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.5   : การปฏิบัติตามบทบาทหน"าท่ีของสภาถาบัน (สมศ.12) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป)   : ป�การศึกษา 
เกณฑ�การประเมิน   :  
  ใช&ค0าคะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน  (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม  
5 ประเด็น  ดังต0อไปนี้  
 
ผลการดําเนินงาน 

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ&วนตามภาระหน&าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา 
2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร/ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข&อบังคับ ระเบียบ  
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข&อบังคับของต&นสังกัด และหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
4. สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู&บริหารสถานศึกษา 
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช&หลักธรรมาภิบาล 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 1 สภาสถาบันทําพันธกิจครบถ&วนตามภาระหน&าท่ีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติของ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
  ในการดํารงตําแหน0งของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ทุกครั้ง กรรมการทุกท0านจะได&รับหนังสือการชี้แจงและทําความ
เข& า ใจ เ ก่ียว กับกฎหมายข&อ บัง คับต0 าง  ๆ ท่ี เ ก่ียวข&อง กับ
มหาวิทยาลัย (7.5-1-1) และคณะกรรมการได&ปฏิบัติหน&าท่ี
กฎหมายกําหนดในมาตรา 18 อย0างครบถ&วน (7.5-1-2) 

7.5-1-1 พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2547 มาตรา 16-มาตรา 18 
7.5-1-2 รายงานการประชุมสภามหา วิทยาลัย 
ประจําป� 2554 จํานวน 15 ครั้ง 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 2  สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร/ ทิศทาง กํากับนโยบาย ข&อบังคับ ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
2.1 ผู&บริหารและสภามหาวิทยาลัยมีส0วนร0วมกันในการ

ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ 4 ป� ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้ ง ท่ี  8/2554 (7.5-2-1) อนุ มั ติแผนกลยุทธ/การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.2555-2559 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2554 (7.5-2-2) และทบทวนวิสัยทัศน/ 
พันธกิจ นโยบาย ตัวชี้วัด และเปXาหมาย พ.ศ.2551-2554   
(7.5-2-3) กําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน/พันธกิจ แผนกล
ยุทธ/ พ.ศ.2555-2559 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 (7.5-2-4)  และถ0ายทอดนโยบาย 
วิสัยทัศน/  และแผนกลยุทธ/ ให&หน0วยงานผ0านการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 8/2553 
(7.5-2-5) และการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน
การประชุมครั้งท่ี 10/2554 (7.5-2-6) เพ่ือนําสู0การจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของหน0วยงาน (คณะ ศูนย/ สํานัก สถาบัน) 
(7.5-2-7) 
 

7.5-2 -1  ร ายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 19 
มิถุนายน 2554  
7.5-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 
24 กันยายน 2554 
7.5-2-3รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2553 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 
7.5-2-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 
วันท่ี 14 กันยาน 2554 
7.5-2-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2553 
วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 
7.5-2-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 
วันท่ี 14 กันยายน 2554 
7 . 5 -2 -7  แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ
หน0วยงาน 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 3  สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบข&อบังคับของต&นสังกัด และหน0วยงานท่ีเก่ียวข&อง 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
3 . 1  สภามหาวิทยาลั ย ได& ออกกฎระเ บียบข& อ บั ง คับ

มหาวิทยาลัย (7.5-3-1)  
     3.2 สภามหาวิทยาลัยได&ปฏิบัติหน&าท่ีตามมาตรา 18 แห0ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และดําเนินการ
เ ก่ี ย ว กับการประชุ มสภามหาวิ ทย าลั ยต ามข& อ บั งสภา
มหาวิทยาลัย (7.5-3-2) 

7 . 5 -3 -1  ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ข& อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป� 
2554 
7.5-3 -2  ร ายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ประจําป� 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 4  สภาสถาบันกํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผู&บริหารสถานศึกษา มหาวิทยาลัยมี
การดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
4.1 สภามหาวิทยาลัยประเมินผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

และผู&บริหารตามท่ีระบุไว& ในกฎหมายหรือพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย และข&อบังคับมหาวิทยาลัยว0าด&วยคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (7.5-4-1) 
     4.2 สภามหาวิทยาลัยยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบ
กัลยาณมิตร โดยให&ข&อเสนอแนะเชิงสร&างสรรค/ และให&นําผลการ
ประเมินไปใช&ในการพัฒนา หรือปรับปรุงมหาวิทยาลัยให&เจริญก&าวหน&า
อย0างต0อเนื่อง (7.5-4-2) (7.5-4-3) 

7.5-4-1 ผลการประเมิน ติดตาม และ
ตรวจสอบมหาวิทยาลัย คณบดี และ
ผู&อํานวยการ 
7.5-4-2  รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 22 
เมษายน 2554 
7.5-4-3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
เกณฑ�มาตรฐานข"อ 5  สภาสถาบันดําเนินงานโดยใช&หลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     5.1 สภามหาวิทยาลัยได&ดําเนินงานโดยใช&หลักธรรมาภิบาล 
โดยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย (7.5-5-1) ให&
อํานาจการบริหารจัดการ เช0น แต0งต้ังคณะกรรมการ (7.5-5-2) 
มีการเปHดเผยข&อมูลของสภามหาวิทยาลัย (7.5-5-3) รายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย (7.5-5-4)    

7 . 5 -5 -1  ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป� ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
7.5-5-2 คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการชุด
ต0าง ๆ 
7.5-5-3  www.lpru.ac.th/ 
directors_council 
7.5-5-4www.lpru.ac.th/ 
Conferrence 

 
 จากการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย คะแนนการประเมินผลการดําเนินงานของสภา
สถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ท่ีครอบคลุม 5 ประเด็น มีค0าเฉลี่ย 4.19 คะแนน ตามสรุปผลการประเมินตนเอง
ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป�การศึกษา 2554 
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
ค0าเฉลี่ย 4.30 ค0าเฉลี่ย 4.19 � 4.19  คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
7.5-1-1  พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 16-มาตรา 18 
7.5-1-2  รายงานการประชุมสภามหา วิทยาลัย ประจําป� 2554 จํานวน 15 ครั้ง 
7.5-2-1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 8/2554 วันท่ี 19 มิถุนายน 2554  
7.5-2-2  รายงานการประชุมคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 11/2554 วันท่ี 24 กันยายน 2554 
7.5-2-3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 6/2553 วันท่ี 25 มิถุนายน 2553 
7.5-2-4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 วันท่ี 14 กันยาน 2554 
7.5-2-5  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2553 วันท่ี 18 สิงหาคม 2553 
7.5-2-6  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2554 วันท่ี 14 กันยายน 2554 
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7.5-2-7  แผนปฏิบัติราชการของหน0วยงาน 
7.5-3-1  ระเบียบและข&อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําป� 2554 
7.5-3-2  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจําป� 2554 
7.5-4-1  ผลการประเมิน ติดตาม และตรวจสอบมหาวิทยาลัย คณบดี และผู&อํานวยการ 
7.5-4-2  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 วันท่ี 22 เมษายน 2554 
7.5-4-3  แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
7.5-5-1  รายงานประจําป�ของมหาวิทยาลัย 
7.5-5-2  คําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการชุดต0าง ๆ 
7.5-5-3  www.lpru.ac.th/ directors_council 
7.5-5-4  www.lpru.ac.th/ Conferrence 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 7.6   : การปฏิบัติตามบทบาทหน"าท่ีของผู"บริหารสถาบัน (สมศ.13) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
 
เกณฑ�การประเมิน   :  
  ใช&ค0าคะแนนการประเมินผลผู&บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแต0งต้ัง (คะแนนเต็ม 5) 
 
ผลการดําเนินงาน 
  สภามหาวิทยาลัยมีคําสั่งแต0งต้ัง 036/2552 แต0งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (7.6-1) และคณะกรรมการตามคําสั่งดังกล0าว ได&ประสานสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม0 ดําเนินการประเมินฯ จากการประเมินดังกล0าว ผลการดําเนินงานของอธิการบดี   
มีค0าคะแนนเฉลี่ย 4.68  
 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
ค0าเฉลี่ย 4.75 ค0าเฉลี่ย 4.68 � 4.68  คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 
7.6-1  คําสั่งมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 036/2552 
7.6-2  ผลการประเมินการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี ผู&อํานวยการศูนย//สํานัก/สถาบัน 
7.6.3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 10/2554 วันท่ี 18 สิงหาคม 2554 

ระเบียบวาระท่ี 5.13 
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องค�ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 8.1    :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  :  กระบวนการ 
การคิดรอบป&    :  ป�งบประมาณ 
เกณฑ�มาตรฐาน  :  
 1. มีแผนกลยุทธ(ทางการเงินท่ีสอดคล-องกับแผนกลยุทธ(ของมหาวิทยาลัย 
 2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด-านการเงิน หลักเกณฑ(การจัดสรร และการวางแผนการใช-เงิน
อย3างมีประสิทธิภาพ โปร3งใส ตรวจสอบได- 
 3. มีงบประมาณประจําป�ท่ีสอดคล-องกับแผนปฏิบัติการในแต3ละพันธกิจ และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร 
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย3างเป8นระบบ และรายงานต3อสภาสถาบันอย3างน-อยป�ละ 2 
ครั้ง 
 5. มีการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการวิเคราะห(ค3าใช-จ3าย และวิเคราะห(สถานะทางการเงิน
และความม่ันคงของมหาวิทยาลัยอย3างต3อเนื่อง 
 6. มีหน3วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน-าท่ีตรวจ ติดตามการใช-เงินให-เป8นไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑ(ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 7. ผู-บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช-เงินให-เป8นไปตามเป@าหมาย และนําข-อมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใช-ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข-อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข-อ 
 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 1 มีแผนกลยุทธ(ทางการเงินท่ีสอดคล-องกับแผนกลยุทธ(ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ(ทางการเงิน (8.1-1-1) ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร( กลยุทธ( โครงการ ซ่ึงมีความสอดคล-องกับ
แผนกลยุทธ(ของมหาวิทยาลัย  

8.1-1-1 แผนกลยุทธ(ทางการเงิน 

 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด-านการเงิน หลักเกณฑ(การจัดสรร และการวางแผน           
การใช-เงินอย3างมีประสิทธิภาพ โปร3งใส ตรวจสอบได- มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
หลัก เกณฑ(การจัดสรร  และการวางแผนการใช- เ งิน โดย
มหาวิทยาลัยมีแหล3งงบประมาณจาก เงินงบประมาณแผ3นดิน 
และเงินรายได- โดย 
        1. การจัดหางบประมาณแผ3นดินมหาวิทยาลัยต-องจัดทํา
เอกสารแบบเสนอของบประมาณรายจ3ายประจําป� (8.1-2-1) ให-
สอดคล-องกับยุทธศาสตร(การจัด สรรงบประมาณประจําป�ของ
รัฐบาล เสนอต3อสํานักงบประมาณ เพ่ือผ3านกระบวนการทาง
รัฐสภาฯ ก3อนเป8น พ.ร.บ.งบประมาณรายจ3ายประจําป� (8.1-2-2) 
ก3อนนํามาจัดสรรภายในมหาวิทยาลัย 
        2.  การจัดหาเงินรายได-  เป8นเ งินรายได-จากการจัด
การศึกษาซ่ึงได-แก3 นักศึกษาภาคปกติ (เงิน บ.กศ.) นักศึกษาภาค 
กศ.บป. (เงิน กศ.บป.) นักศึกษาภาค กศ.บป.ศูนย(ลําพูน (เงิน 
กศ.บป.ศูนย(ลําพูน) และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เงิน กศ.บศ.) 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะจัดทําประมาณการรายรับเงินรายได-ประจําป� 
(8.1-2-3) เพ่ือนํามาจัดสรร 
        3. การจัดสรรงบประมาณมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ
ใน 3 ส3วนคือ งบตามพันธกิจของหน3วยงาน งบกลางมหาวิทยาลัย 
และงบตามประเด็นยุทธศาสตร( ซ่ึงสัดส3วนงบประมาณข้ึนกับ
จํานวนงบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยได-รับในแต3ละป� โดยกอง
นโยบายและแผนจะจัดทํากรอบการจัดสรรงบประมาณ (8.1-2-4) 
เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยให-ความเห็นชอบ (8.1-2-5) 
        4. การวางแผนการใช-เงินมหาวิทยาลัยจะจัดทําเอกสาร
แผนปฏิ บั ติ ง าน  ประจํ าป� งบประมาณ (8 . 1 -2 -6 )  ของ
มหาวิทยาลัยทุกหน3วยงานจะดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ดังกล3าว  
        5. การควบคุมการและบริหารงบประมาณนั้นได-นําระบบ
งบประมาณมาควบคุมการเบิกจ3ายให-มีประสิทธิภาพ โดยผ3าน
ระบบควบคุมงบประมาณ (8.1-2-7) และการบริหารงบประมาณ
เป8นไปตามระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 ของสํานัก
งบประมาณ (8.1-2-8) ระเบียบว3าด-วยการบริหารงบประมาณและ
เงินรายได-ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 (8.1-2-9) รวมถึง
ระเบียบการเบิกจ3ายเงินต3าง ๆ ของกรมบัญชีกลาง และประกาศ
ของมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ3ายงบดําเนินงาน 
(8.1-2-10) เพ่ือให-การใช-จ3ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ โปร3งใส
และตรวจสอบได- 

8.1-2-1 แบบสรุปข-อเสนองบประมาณ
รายจ3ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
8.1-2-2 เอกสารงบประมาณรายจ3าย 
ฉบับท่ี 3 งบประมาณรายจ3ายประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2554 
8.1-2-3 เอกสารประมาณการเงิน
รายได- 
8.1-2-4  เอกสารกรอบการจัดสรร
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ3 า ย ป ร ะ จํ า ป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
8.1-2-5 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลํ าปาง ครั้ ง ท่ี 
9/2553 
8.1-2-6 แผนปฏิบัติงานรายจ3าย
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
8.1-2-7 โปรแกรมระบบงบประมาณ 
8.1-2-8 ระเบียบว3าด-วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ.2548 
8.1-2-9 ระเบียบว3าด-วยการบริหาร
งบประมาณ  และ เ งิ น ร าย ได- ขอ ง
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2548  
8.1-2-10 ประกาศของมหาวิทยาลัย เรื่อง 
แนวปฏิบัติการเบิกจ3ายงบดําเนินงาน 
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เกณฑ�มาตรฐานข-อ 3 มีงบประมาณประจําป�ท่ีสอดคล-องกับแผนปฏิบัติการในแต3ละพันธกิจ และการพัฒนา
มหาวิทยาลัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประจํ าป� ท่ี สอดคล-องกับ
แผนปฏิบัติการในแต3ละพันธกิจและการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอด
จนถึงบุคลากร โดยจัดสรรงบตามประเด็นยุทธศาสตร(ท้ัง 6 
ประเด็น ในแผนปฏิบัติงานประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554  
(8.1-3-1) (8.1-3-2) 

8.1 -3-1  แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ าป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 
8.1-3-2 แผนพัฒนาบุคลากร 
ป�งบประมาณ พ.ศ.2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย3างเป8นระบบ และรายงานต3อสภาสถาบันอย3างน-อย
ป�ละ 2 ครั้ง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย3างเป8น
ระบบ โดยการจัดทําเอกสารรายงานผลการเบิกจ3ายงบประมาณ
และผลการดําเนินงาน ตลอดจนถึงสถานะทางการเงิน (8.1-4-1) 
และนําเสนอต3อสภามหาวิทยาลัย จํานวน 2 ครั้ง ได-แก3 การ
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 (8.1-4-2) การประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 (8.1-4-3)  

8.1-4-1 รายงานผลการเบิกจ3าย
งบประมาณและผลการดําเนินงาน 
8.1-4-2 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2554 
8.1-4-3 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2555 

 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 5 มีการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการวิเคราะห(ค3าใช-จ3าย และวิเคราะห(สถานะทาง
การเงินและความม่ันคงของสถาบันอย3างต3อเนื่อง มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการนําข-อมูลทางการเงินไปใช-ในการ
วิเคราะห(ค3าใช-จ3าย สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
สถาบันอย3างต3อเนื่อง ได-แก3 มีการรายงานการใช-เงินงบประมาณ
ตามแผนการดําเนินงานเสนอผู-บริหาร (8.1-5-1) และการนํา
ข-อมูลมาคํานวณค3าใช-จ3ายต-นทุนต3อผลผลิต (8.1-5-2)  

8.1-5-1   รายงานผลการเ บิกจ3 าย
งบประมาณและผลการดําเนินงาน 
8.1-5-2 เอกสารการคํานวณค3าใช-จ3าย
ต-นทุนต3อผลผลิต 

 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 6 มีหน3วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน-าท่ีตรวจ ติดตามการใช-เงินให-
เป8นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ(ท่ีสถาบันกําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีหน3วยตรวจสอบภายใน (8.1-6-1) (8.1-6-2) 
เพ่ือทําหน-าท่ีตรวจติดตามการใช-เงินให-เป8นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑ(ท่ีกําหนด (8.1-6-3) (8.1-6-4) นอกจากนี้หัวหน-างาน
คลังยังทําหน-าท่ีในการตรวจสอบ การรับ - จ3ายเงินประจําวัน 
เก็บรักษาเงิน พร-อมท้ังกําหนดให-บุคลากรภายในงานคลัง ร3วม
เป8นคณะกรรมการหรือรับผิดชอบในการนําเงินส3งคลัง และเงิน
ฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นงานคลังของมหาวิทยาลัย

8.1-6-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปาง เรื่ องการแบ3 งส3 วนงานภายใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549 
8.1-6-2 คําสั่งแต3งต้ังเจ-าหน-าท่ีประจํา
หน3วยตรวจสอบภายใน 
8.1-6-3 แผนตรวจสอบภายใน 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ได-จัดทํารายงานงบประจําป�รายงานต3อผู-อํานวยการ ตรวจเงิน
แผ3นดินภูมิภาคท่ี 9 ภายใน 90 วัน (8.1-6-5)      

8.1-6-4 รายงานผลการตรวจสอบ
ภายใน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 
8.1-6-5 รายงานงบประจําป� 

 
เกณฑ�มาตรฐานข-อ 7 ผู-บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช-เงินให-เป8นไปตามเป@าหมาย และนําข-อมูล
จากรายงานทางการเงินไปใช-ในการวางแผนและการตัดสินใจ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได-มีการติดตามผลการใช-งบประมาณให-
เป8น ไปตามเป@ าหมาย ท่ี กําหนดโดยได- ติดตามผลการใช-
งบประมาณเป8นรายไตรมาส และผู-บริหารระดับสูงได-นําข-อมูล
ทางการเงินมาวางแผนและตัดสินใจ เช3น อนุมัติแผนพัฒนา
คุณภาพระดับสาขาวิชา (8.1-7-1) อนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 เพ่ิมเติม (8.1-7-2)  

8.1-7-1 รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2554 
8.1-7 -2  ร ายงานการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2554 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป4าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป4าหมาย คะแนน 
7 ข-อ มีการดําเนินการได-  7 ข-อ � 5  คะแนน 
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 องค�ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
ตัวบ�งช้ีท่ี 9.1    :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 
การคิดรอบป+    :  ป�การศึกษา 
เกณฑ�มาตรฐาน   : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล-องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต4ระดับภาควิชาหรือหน4วยงานเทียบเท4า และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 2. มีการกําหนดนโยบายและให-ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู-บริหารสูงสุดของสถาบัน 
 3. มีการกําหนดตัวบ4งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ;ของสถาบัน 
 4. มีการดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ-วน ประกอบด-วย 1)    
การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป=นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต4อสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป=น
รายงานท่ีมีข-อมูลครบถ-วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส4งผลให-มี    
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ของแผนกลยุทธ;ทุกตัวบ4งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศท่ีให-ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค;ประกอบคุณภาพ 
 7. มีส4วนร4วมของผู-มีส4วนได-ส4วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู-ใช-บัณฑิต 
และผู-ใช-บริการตามพันธกิจของสถาบัน 
 8. มีเครือข4ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว4างสถาบัน และมี
กิจกรรมร4วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด-านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน4วยงานพัฒนาข้ึน และ
เผยแพร4ให-หน4วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช-ประโยชน; 
 
เกณฑ�การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ข-อ 

มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข-อ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 หรือ 6 ข-อ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ข-อ 

มีการดําเนินการ 

9 ข-อ 

 
ผลการดําเนินงาน 
เกณฑ�มาตรฐานข5อ 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล-องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต4ระดับภาควิชาหรือหน4วยงานเทียบเท4า และดําเนินการตามระบบท่ี 
กําหนด มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได-กําหนดให-การประกันคุณภาพการศึกษาเป=น
งานสําคัญท่ีสอดแทรกอยู4ในทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพราะการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป=นเครื่องมือท่ีจะตรวจสอบ ประเมิน และ
กระตุ-นการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการมีส4วนร4วมของ
ประชาคมทุกฝOาย/ทุกหน4วยงานย4อยภายใน  
        สําหรับป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได-มีการพัฒนาคู4มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาในป� พ.ศ.2553-2557 ฉบับปรับปรุง 2554 
ข้ึนใหม4 (9.1-1-1) ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศใช-ประกอบ ด-วย 9 องค;ประกอบ 23 ตัวบ4งชี้ และตัวบ4งชี้
ผลผลิตและผลลัพธ;ท่ีพัฒนาโดย สมศ. ซ่ึงมีการระบุระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (9.1-1-2) เพ่ือใช-เป=น
แนวทางในการดําเนินงานต4อไป  
        ท้ังนี้มหาวิทยาลัยยังมีกลไกเพ่ือเป=นแนวทางในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให-บรรลุ
ตามเปTาหมาย รายละเอียดดังนี้ 
         1. คําสั่งท่ี 3866/2554 แต4งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ป�การศึกษา 2554 (9.1-1-3)  
         2. คําสั่งท่ี 4103/2554 แต4งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห;ตัวบ4งชี้ 
และ ขับ เคลื่ อนการ ดํา เนิ นงานตามองค;ประกอบ คุณภาพ 9 
องค;ประกอบ ป�การศึกษา 2554 (9.1-1-4)  
         4. คําสั่งท่ี 3867/2554 แต4งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศด-านการประกันคุณภาพการศึกษา (9.1-1-5) 
         5. คําสั่งท่ี 4340/2554 แต4งต้ังคณะกรรมการพัฒนาตัวบ4งชี้
และเกณฑ;การประเมินสาขาวิชา (9.1-1-6) 
        6. จัดทําแผนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา และจัด
กิจกรรมสร-างความรู-ความเข-าใจ (9.1-1-7) 
        7. ปฏิทินการปฏิบัติงาน (9.1-1-8) 
        8. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในคู4มือประกันคุณภาพ 
หน-า 17 (9.1-1-9) 

9.1-1-1  คู4มือการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ป� 2553-2557 ฉบับปรับปรุง 
2554        
9.1-1-2 คู4มือการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง ป� 2553-2557 ฉบับปรับปรุง 
2554 หน-า 13 
9.1-1-3 คํ าสั่ ง ท่ี  3866/2554 
แต4 ง ต้ั งคณะกรรมการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น                
ป�การศึกษา 2554        
9.1-1-4 คําสั่งท่ี 4103/2554 
แต4งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห;ตัว
บ4งชี้ และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ตามองค; ประกอบ คุณภาพ  9 
องค;ประกอบ ป�การศึกษา 2554 
9.1-1-5 คําสั่งท่ี 3867/2554 
แต4งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ส า รส น เท ศด- า นก า ร ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษา  
9.1-1-6 คําสั่งท่ี 4340/2554 
แต4 ง ต้ั งคณะกรรมการ พัฒนา     
ตัวบ4งชี้และเกณฑ;การประเมิน
สาขาวิชา  
9.1-1-7 แผนปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
9.1-1-8 ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
9.1-1-9 คู4 มื อประกัน คุณภาพ
การศึกษา ป�  พ.ศ.2553-2557 
หน-า 17 

 
เกณฑ�มาตรฐานข5อ 2 มีการกําหนดนโยบายและให-ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู-บริหารสูงสุดของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีนโยบายด-านการประกันคุณภาพการศึกษาและ
เผยแพร4ในเวปไซต; (9.1-2-1) และคู4มือประกันคุณภาพการศึกษา 
(9.1-2-2) ให-ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมีการแต4งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 
ท้ังระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สาขาวิชาท่ีแต4งต้ังโดยคณะ 
ต4าง ๆ (9.1-2-3) เพ่ือดําเนินการทบทวนและร4วมกันกําหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
ผ4านท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา มีการดําเนินกิจกรรมเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข-อง 
อย4างต4อเนื่อง อาทิ การจัดทําคู4มือการประกันคุณภาพการศึกษา การหารือ
ร4วมกันระหว4างหน4วยงานต4าง ๆ ในการทบทวนและปรับปรุงตัวบ4งชี้
ตามแผนงานให-สอดคล-องกับตัวชี้วัดของ สกอ. /สมศ. ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให-สอดคล-องตามยุทธศาสตร;/วิสัยทัศน;ของ
มหาวิทยาลัย กันท่ัวท้ังสถาบัน โดยทุกคณะได-นําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาใช- เป=นส4วนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีดําเนินการเป=นประจํา โดยใช-วงจรคุณภาพ PDCA และ
กํากับการดําเนินงานสู4การปฏิบัติท่ีเป=นรูปธรรม มีการนําจุดแข็ง / 
จุดอ4อน ข-อเสนอแนะเพ่ือพัฒนา มาปรับปรุงการดําเนินงานและการ
จัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงาน (9.1-2-4) และกําหนดค4าเปTาหมายใน
การดําเนินงาน (9.1-2-5) เสนอต4อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2554 (9.1-2-6) 

9.1-2-1 นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
9.1-2-2 คู4มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ป�  พ.ศ.2553-2557 
ฉบับปรับปรุง 2554 
9.1-2-3 คําสั่งแต4งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย /คณะ /สาขาวิชา  
9.1-2-4 แผนปฏิบัติงาน ป� 2554  
9.1-2-5 ค4าเปTาหมายป�การศึกษา 
2554 
9.1-2-6  ร า ย ง านกา รป ร ะชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 12/2554  
 

 
เกณฑ�มาตรฐานข5อ 3 มีการกําหนดตัวบ4งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ;ของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มีการกําหนดตัวบ4งชี้เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ;ของมหาวิทยาลัย มา
ต้ังแต4ป�การศึกษา 2553 คือ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ; 
(บัณฑิตจิตอาสา) หมายถึง เป=นบัณฑิตท่ีมีความรับผิดชอบ ดูแลรักษา
สิ่งของสาธารณสมบัติ มีความเอ้ือเฟ\]อเผื่อแผ4 เสียสละให-ส4วนรวม
ทํางานเพ่ือสาธารณประโยชน; โดยไม4หวังผลตอบแทน มหาวิทยาลัยได-
กําหนดและอธิบายตัวบ4งชี้ในคู4มือประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ4งชี้ท่ี 
1.2 หน-า 38 (9.1-3-1) พร-อมกันนี้ยังได-จัดทําเป=นประกาศตัวบ4งชี้
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ; (9-1-3-2) นําเข-าสู4เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 2/2555 วันท่ี 15 กุมภาพันธ; 
2555 (9.1-2-3) เพ่ือให-ถือปฏิบัติและรับทราบโดยท่ัวกัน 

9.1-3-1 คู4 มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ป� พ.ศ.2553-2557 
ฉบับปรับปรุง 2554 หน-า 38 
9.1-3-2  ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เรื่องตัวบ4งชี้เพ่ิมเติม
ตามอัตลักษณ; 
9.1-3-3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งท่ี 2/2555                       
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เกณฑ�มาตรฐานข5อ 4 มีการดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ-วน ประกอบด-วย 
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป=นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต4อสภามหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 
โดยเป=นรายงานท่ีมีข-อมูลครบถ-วนตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 
Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
ครบถ-วน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพอย4างต4อเนื่องเป=นประจํา  
       1. การควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยและคณะ จัดทําแผน
ปฏิบัติงาน (9.1-4-1) มีการแต4งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานเก่ียวกับ   
การประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน4วยงาน (9.1-4-2)  

    นอกจากนี้ งานประกันคุณภาพยังได-จัดทําโครงการเพ่ือ
ส4งเสริมสนับสนุนให-การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เช4น  กิจกรรมประชุม ทบทวนระบบ กลไก 
พัฒนามาตรฐานตัวบ4งชี้ และเกณฑ;การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางเพ่ือพัฒนาตัวบ4งชี้ของสาขาวิชา ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน–2 
ธันวาคม 2554 (9.1-4-3) ประชุมสร-างความรู-ความเข-าใจการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในวันท่ี 18 มกราคม 2555 (9.1-4-4) และมีการ
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด-านการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือปรึกษาหารือประเด็นต4าง ๆ ในการดําเนินงาน (9.1-4-5) 
เป=นต-น 
     2. การติดตามคุณภาพ มหาวิทยาลัยได-จัดทําแบบติดตามการ
ดําเนินงาน (9.1-4-6) และในระดับสาขาวิชาได-มีการพัฒนาตัวบ4งชี้ท่ีให-มี
การติดตามการดําเนินงาน (9.1-4-7) เพ่ือเอ้ือให-คณะและมหาวิทยาลัย
มรหลักฐานการดําเนินงาน อีกท้ังยังมีการติดตามในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด-านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให-ท้ังระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยมีการ
ดําเนินงานด-านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
     3. การประเมินคุณภาพ  
          3.1 สาขาวิชาประเมินตนเองผ4านการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (9.1-4-8) และบันทึกข-อความรายงานต4อคณบดีและอธิการบดี 
(9.1-4-9) หลังจากนั้นรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ตามตัวบ4งชี้ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางท่ี 2310/2555 เรื่อง แต4งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ป�การศึกษา 2554 (9.1-4-10) 
ในวันท่ี 26–29 มิถุนายน 2555 (9.1-4-11) 

9.1-4-1 แผนปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
9.1-4-2  คําสั่ งมหาวิทยาลัย ท่ี 
3866/2554    
9.1-4-3 สรุปผลการดําเนินการ
ประชุม ทบทวนระบบ กลไก พัฒนา
มาตรฐานตัวบ4งชี้ และเกณฑ;การ
ประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ าปางเ พ่ือ พัฒนาตัวบ4 งชี้ ของ
สาขาวิชา  
9.1-4-4 สรุปผลการดําเนินการ
ประชุมสร-างความรู-ความเข-าใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
9 . 1 -4 -5  ส รุ ปผล กา ร ดํ า เนิ น
คณะ กร รม กา ร พั ฒน า ร ะบ บ
สารสนเทศด-านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
9.1-4-6 แบบติดตามการดําเนินงาน 
9.1-4-7  คู4 มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ป� พ.ศ.2553-2557 
ฉบับปรับปรุง 2554 หน-า 148 
9.1-4-8 รายงานการประเมินตนเอง
สาขาวิชา  
9.1-4-9 บันทึกข-อความส4งรายงาน
การประเมินตนเองของสาขาวิชา 
9.1-4-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 2310/2555 เรื่อง แต4งต้ัง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสาขาวิชา 
ป�การศึกษา 2554 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          3.2 คณะประเมินตนเองผ4านการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (9.1-4-12) และบันทึกข-อความรายงานต4ออธิการบดี (9.1-4-13) 
หลังจากนั้นรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะโดย
คณะกรรมการ เป=นผู- ท่ี มี คุณสมบั ติครบถ-วนตามท่ีสํ านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 2963/2555 เรื่อง แต4งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ประจําป�การศึกษา 2554 (9.1-4-14)  ใน
วันท่ี 6 – 8 สิงหาคม 2555 (9.1-4-15) 
          3.3 มหาวิทยาลัย ผู- กํากับหลักและผู-รับผิดชอบ ตัวบ4งชี้
ประเมินตนเองตามตัวบ4งชี้ ท่ีกํากับดูแลรับผิดชอบผ4านการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (9.1-4-16) และนําเสนอรายงานการ
ประเมินตนเอง ในการประชุมวิพากษ; รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวิทยาลัยตามกําหนดการ (9.1-4-17) หลังจากนั้นรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 19-21 
กันยายน 2555 (9.1-4-18) โดยผู-ประเมินเป=นผู-ท่ีมีคุณสมบัติครบถ-วน
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษากําหนด ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ท่ี 3188/2555 เรื่อง แต4งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2554 
(9.1-4-19) 
 

9.1-4-11 กําหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา  
9.1-4-12 รายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ  
9.1-4-13 บันทึกข-อความรายงาน
ต4ออธิการบดี  
9.1-4-14 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางท่ี 2963/2555 เรื่อง 
แต4ง ต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจําป�การศึกษา 2554 
9.1-4-15 กําหนดการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ ป�การศึกษา 2554 
9.1-4-16 รายงานการประเมิน
ตนเองระ ดับมหาวิ ทยาลั ย  ป�
การศึกษา 2554 
9.2-4-17 กําหนดการวิพากษ; 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวิทยาลัย 
9.1-4-18 กําหนดการประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ป�การศึกษา 2554 
9.1-4-19 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง ท่ี 3188/2555 เรื่อง 
แต4ง ต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 
2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข5อ 5 มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส4งผลให-
มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ของแผนกลยุทธ;ทุกตัวบ4งชี้ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยฯ และคณะวิชา/หน4วยงานเทียบเท4า  ได-นําผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส4งผล
ให-มีการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ของแผนกลยุทธ;ทุก     

9.1-5-1 แผนกลยุทธ;การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2555-2559 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
ตัวบ4งชี้ โดยได-มอบหมายให-ผู-รับผิดชอบตัวบ4งชี้ของแผนกลยุทธ;นําผล
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา มาตรการ และแผนพัฒนาคุณภาพ
ในแต4ละป�ไปวิเคราะห;และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ 
/ หน4วยงานท่ีเก่ียวข-องเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในส4วนท่ี
รับผิดชอบโดยตรงหรือร4วมรับผิดชอบ โดยมีเปTาหมายให-ผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ4งชี้ของแผนกลยุทธ;ของสถาบัน มีการพัฒนาข้ึน
จากป�ก4อนหน-าทุกตัวบ4งชี้ (9.1-5-1) (9.1-5-2) 

9.1-5-2 รายงานการประเมิน
ตนเอง ป�การศึกษา 2554 

 
เกณฑ�มาตรฐานข5อ 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให-ข-อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบท้ัง 9 
องค;ประกอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยได-นําระบบสารสนเทศ CHE QA ONLINE มา
ติดต้ังในพ้ืนท่ี SEVER ของมหาวิทยาลัย (9.1-6-1)  และนํามาเป=น 
ส4วนหนึ่งในการดําเนินงานประกันคุณภาพ โดยกําหนดให-หน4วยงาน
ภายในระดับคณะเข-าไปปTอนข-อมูลการดําเนินงาน พร-อมท้ังนําข-อมูล
มาใช-ในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ 
มหาวิทยาลัยได-นําข-อมูลจากระบบดังกล4าวมาประกอบการบริหารงาน 
เช4น การนําข-อมูลผลการดําเนินงานของแต4ละคณะจากระบบดังกล4าว 
มาประกอบการพิจารณาจัดทํารายงานประเมินตนเอง พร-อมท้ัง
พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา  
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัย ได-จัดทําสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานด-านอ่ืน ๆ เช4น  
     1. ระบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เพ่ือติดตาม
การดําเนินงาน โดยให-แต4ละหน4วยงานรายงานผลผ4านระบบดังกล4าว 
ซ่ึงในระบบแสดงผลการดํา เนินงานท่ีครอบคลุมตัวบ4งชี้ ท้ั ง  9 
องค;ประกอบ (9.1-6-2) 
     2. สารสนเทศการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน   
การเรียนรู- (9.1-6-3) 
     3. ระบบอาจารย;ท่ีปรึกษาออนไลน; (9.1-6-4) 
     4. สารสนเทศมหาวิทยาลัย (9.1-6-5) 
     5. ระบบสํารวจภาวะการมีงานทํา (9.1-6-6)  
     6. ระบบวิชาการ (9.1-6-7) และ 
     7. ระบบ LPRU e-learning Zone moodle (9.1-6-8) เป=นต-น  
     นอกจากนี้ระบบฐานข-อมูลด-านนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร 
การเงิน และภาวะการมีงานทํายังมีการเชื่อมโยงกับระบบฐานข-อมูลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (9.1-6-9) 

9.1-6-1 http://Cheqa.lpru. 
ac.th 
9.1-6-2 
http://www.human.lpru. 
ac.th/plan/ 
9.1-6-3 
www.human.lpru.ac.th/ 
assessment 
9.1-6-4 
http://lprumis.lpru.ac.th/ 
FollowSystem/ 
9.1-6-5 
http://lprumis.lpru.ac.th/ 
9.1-6-6 http://lprumis.lpru.ac.th 
/End/ 
9.1-6-7 
http://lprumis.lpru.ac.th 
/academic/ 
9.1-6-8 http://lms.lpru.ac.th/ 
9.1-6-9 www.data.mua.go.th/ 
cchedata/checkupload.php 
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เกณฑ�มาตรฐาน 7 มีส4วนร4วมของผู-มีส4วนได-ส4วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู-ใช-บัณฑิต และผู-ใช-บริการตามพันธกิจของสถาบัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
        มหาวิทยาลัยเป{ดโอกาสให-ผู-มีส4วนได-ส4วนเสีย โดยเฉพาะผู-ใช-
บัณฑิตและผู-รับบริการ เข-ามามีส4วนร4วมในการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ด-วยการให-ข-อมูลปTอนกลับ การให-ความร4วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยเป{ดโอกาสให-นักศึกษามีส4วนร4วมในการให-ข-อมูล
ปTอนกลับและร4วมดําเนินกิจกรรม ได-แก4 
          1.1 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาในแต4ละภาค
การศึกษา และจัดทําเป=นรายงาน (9.1-7-1) เพ่ือคณะและมหาวิทยาลัย
จะได-นําข-อมูลดังกล4าวไปพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
          1.2 การประเมินคุณภาพการให-บริการด-าน การให-คําปรึกษา
และแนะแนวการใช-ชีวิตข-อมูลข4าวสารท่ีเป=นประโยชน; และกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาประสบการณ;ทางวิชาการและวิชาชีพ เป=นประจําทุกภาค
การศึกษา (9.1-7-2) เพ่ือคณะและมหาวิทยาลัยจะได-นําข-อมูลดังกล4าว
ไปพัฒนาคุณภาพการให-บริการแก4นักศึกษา  
          1.3 มีการพัฒนาความรู-  ความเข-าใจแก4นักศึกษาด-านการ
ประกันคุณภาพและส4งเสริมให-นักศึกษานํากระบวนการ PDCA มาใช-ใน
การดําเนินกิจกรรมระดับคณะและมหาวิทยาลัย ผ4านกิจกรรมให-ความรู-
และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา เช4น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา (9.1-7-3) จาก 
การดําเนินกิจกรรมดังกล4าว นักศึกษาสามารถนํากระบวนการ PDCA 
มาดําเนินกิจกรรมต4าง ๆ โดยเริ่มต้ังแต4การเขียนโครงการ เสนอ
โครงการดําเนินกิจกรรม ประเมินกิจกรรม และสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรม โครงการเพ่ิมพูนและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (9.1-7-4) 
     2. มหาวิทยาลัยเป{ดโอกาสให-บัณฑิต/ศิษย;เก4ามีส4วนร4วมในการให-
ข-อมูลปTอนกลับและเข-าร4วมกิจกรรม ได-แก4  
          2.1 การให-ข-อมูลภาวะการมีงานทําผ4านระบบสํารวจภาวะการ
มีงานทํา (9.1-7-5) และการให-ข-อมูลในช4วงของการฝ|กซ-อมรับ
พระราชทานปริญญาบัตร  
          2.2 คณะแจ-งข4าวสารการจัดกิจกรรมและเชิญศิษย;เก4า เข-า
ร4วมกิจกรรม/โครงการเพ่ือพัฒนาความรู-และประสบให-แก4ศิษย;เก4า 
เช4น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด-านคอมพิวเตอร;เพ่ือพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา (9.1-7-6) เป=นต-น  
     3. มหาวิทยาลัยและคณะ ได-ขอความร4วมมือผู-ใช- บัณฑิตใน
กิจกรรม ดังนี้ 

9.1-7-1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู-  6 
คณะ 
9.1-7-2 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการให-บริการแก4นักศึกษา 
9 . 1 -7 -3  ส รุ ปผล กา ร ดํ า เนิ น
กิจกรรมการพัฒนาความรู- ความ
เข-าใจแก4นักศึกษาด-านการประกัน
คุณภาพ 
9 . 1 -7 . 4  ตั ว อย4 า ง กิ จ ก ร รม /
โครงการท่ีนักศึกษาเป=นผู-ดําเนิน
กิจกรรม 
9.1-7-5 http://lprumis.lpru.ac.th 
/End/ 
9 . 1 -7 -6  ตั ว อ ย4 า ง กิ จ ก ร รม /
โครงการท่ี มี ศิษย; เ ก4 า เ ข- า ร4 วม
กิจกรรม 
9.1-7-7 ตัวอย4างผลการสํารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค;  
9.1-7-8 รายงานการสํารวจความ
พึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิต ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ.2554 ท่ีดําเนิน 
การสํารวจ โดยสํานักงานสถิติ
แห4งชาติและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร.  
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
          3.1 การประเมินและให-ข-อมูลคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค; 
(9.1-7-7) 
          3.2 การประเมินความพึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิตท่ีมีต4อคุณภาพ
บัณฑิต ซ่ึงจากรายงานการสํารวจ  ความพึงพอใจของผู-ใช-บัณฑิต 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ.2554 ท่ีดําเนินการสํารวจ โดยสํานักงาน
สถิติแห4งชาติและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ก.พ.ร. 
(9.1-7-8) 
 
เกณฑ�มาตรฐาน 8 มีเครือข4ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว4างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร4วมกัน มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
เครือข�ายภายในมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยมีเครือข4ายการดําเนินงานภายในร4วมกัน (9.1-8-1) 
และมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู-กันอย4างต4อเนื่อง เริ่มต้ังแต4 

 - การวิเคราะห;ตัวบ4งชี้ 
 - การวิเคราะห;หลักฐาน 
 - การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 - การวิพากษ;รายงานการประเมินตนเอง 

     โดยมหาวิทยาลัยได-จัดประชุมเครือข4ายแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2554 เพ่ือจะกําหนด 
ทิศทางการดําเนินงานของเครือข4ายฯ ซ่ึงครอบคลุมท้ังในระดับ
สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย (9.1-8-2) โดยในท่ีประชุมได-ให-
หน4วยสนับสนุนการเรียนการสอน เป=นเจ-าภาพในการดําเนินงานในแต4
ละองค;ประกอบดังนี้ 
     1. กองนโยบายและแผน เป=นเจ-าภาพประชุมกรรมการเครือข4าย
ชุดท่ี 1 ประกอบด-วย องค;ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค;
และแผนดําเนินการ องค;ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการและ
องค;ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ มีการประชุม 2 ครั้ง (9.1-8-3) 
     2. กองบริการการศึกษาเป=นเจ-าภาพประชุมกรรมการเครือข4ายชุด
ท่ี 2 ประกอบด-วย องค;ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต มีการประชุม 3 
ครั้ง (9.1-8-4)            
     3. กองพัฒนานักศึกษา เป=นเจ-าภาพประชุมกรรมการเครือข4ายชุดท่ี 
3 ประกอบด-วย องค;ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา และ 
องค;ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการประชุม 2 
ครั้ง (9.1-8-5) 
 
 

9.1-8-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปางท่ี 0488/2555 เรื่อง 
แต4งต้ังคณะกรรมการเครือข4าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
9.1-8-2 รายงานผลการประชุม
เครือข4ายแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําป�การศึกษา 2554 
9.1-8-3 รายงานกิจกรรมเครือข4าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านงานประกัน
คุ ณภาพการ ศึ กษา  ประจํ าป�
การศึกษา 2554 องค;ประกอบท่ี 
1,7และ 8 
9.1-8-4 รายงานกิจกรรมเครือข4าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านงานประกัน
คุณภาพการศึกษา องค;ประกอบท่ี 
2  
9.1-8-5 รายงานผลการประชุม
คณะกรรมการเครือข4ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู-ด-านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา องค;ประกอบท่ี 3 และ 6 
9.1-8-6 รายงานผลกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู-การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
     4. สถาบันวิจัยและพัฒนา เป=นเจ-าภาพประชุมกรรมการเครือข4าย
ชุดท่ี 4 ประกอบด-วย องค;ประกอบท่ี 4 การวิจัย และ องค;ประกอบท่ี 
5 การบริการทางวิชาการแก4สังคม มีการประชุม 4 ครั้ง (9.1-8-6) 
     5. งานประกันคุณภาพการศึกษา เป=นเจ-าภาพประชุมกรรมการ
เครือข4ายชุดท่ี 5 ประกอบด-วย องค;ประกอบท่ี 9 มีการประชุม 2 ครั้ง 
(9.1-8-7) 
     6. กิจกรรมวิพากษ;การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับ
มหาวิทยาลัย ดําเนินการวิพากษ;โดย ผู-กํากับ ผู-รับผิดชอบตัวบ4งชี้
ระดับคณะ/มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (9.1-8-8) 
 
เครือข�ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยได-ทําความตกลงร4วมกันระหว4างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ; (9.1-8-9) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู-
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู-
ร4วมกัน จํานวน 3 ครั้ง อีกท้ังยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ในรูปแบบ
การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนข-อมูลกันทางอิเล็กทรอนิกส;อย4าง
ต4อเนื่อง       
     นอกจากนั้นแล-วมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังได-พยายามขยาย
ขอบเขตเครือข4ายมากข้ึน โดยการเข-าร4วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
โครงการการนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือนวัตกรรม 
(Innovation) ระดับหน4วยงานร4วมกับเครือข4ายมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือตอนล4าง ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 31 พ.ค. 2555 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (9.1-8-10) โดยร4วมนําเสนอแนว
ปฏิบัติท่ีในหัวข-อ “สามัคคีแห4งเครือข4าย ภายใต-คุณภาพ QA” (9.1-8-11) 
(9.1-8-12) 
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได-ถ4ายทอดนโยบายให-หน4วยงานระดับ
คณะมีการดําเนินการเครือข4ายภายนอก เนื่องจากบริบทของแต4ละ
คณะแตกต4าง ซ่ึงคณะต4าง ๆ ได-มีผลดําเนินการ ดังนี้ 
     1. ได-เข-าร4วมกิจกรรมการจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) 
ในการใช-หลักการประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนินกิจกรรมของกลุ4ม
เครือข4ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ4มภาคเหนือ ในวันท่ี 30 ม.ค. 2555      
ณ อุทยานแห4งชาติแจ-ซ-อน จ.ลําปาง ตามวัตถุประสงค;เพ่ือให-เกิด
ความร4วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู-ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาระหว4างกัน (9.1-8-13) 
     2. ความร4วมมือทางวิชาการระหว4างคณะวิศวกรรมศาสตร;และ
เทคโนโลยี และคณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร;เทคลําปาง (9.1-8-14)  

2554 องค;ประกอบท่ี 4 และ 5 
9.1-8-7 รายงานผลโครงการ
เครือข4ายแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-าน
งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ป ร ะ จํ า ป� ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 5 4 
องค;ประกอบท่ี 9 
9.1-8-8 ตารางวิพากษ;การเขียน
รายงานการประเมินเองระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

9.1-8-9 บันทึกข-อตกลง 
9.1-8-10 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางท่ี 2012/2555 เรื่อง ขออนุญาต
ไปราชการ 
9.1-8-11 เอกสารประกอบการ
นํ า เ ส น อ แ น ว ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ห รื อ
นวัตกรรม ( Innovation)ระดับ
หน4วยงานร4วมกับมหาวิทยาลัยใน
เครือข4ายเขตภาคเหนือตอนล4าง 
9.1-8-12 รายงานโครงการแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ใน
การใช-หลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปดําเนินกิจกรรมของ
กลุ4มเครือข4ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ4มภาคเหนือ 
 9.1-8-13 หนังสือขอความร4วมมือ
จัดทําเครือข4ายด- านการประกัน
คุณภาพ คณะบัญชี  วิ ทยาลั ย
อิ นเตอร; เทคลํ าปางลงวั น ท่ี  3 
พฤษภาคม 2555 
9.1-8-14 สัญญาความร4วมมือทาง
วิชาการระหว4างคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กับคณะ
วิศวกรรมศาสตร;และเทคโนโลยี 
วิทยาลัยอินเตอร;เทคลําปาง 
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
(9.1-8-15) มีกิจกรรม “การจัดการองค;ความรู-ด-านการประกันคุณภาพ
การศึกษา”ร4วมกัน ในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2555  
     นอกจากนี้แล-วเพ่ือให-เครือข4ายครอบคลุมผู-มีส4วนเก่ียวข-องอย4าง
ท่ัวถึงจึงมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านเครือข4ายการประกันคุณภาพ
ระหว4างมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ภายใต-โครงการ/กิจรรม การ
ประชุมสมาพันธ; นิสิต นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแห4งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 6 ระหว4างวันท่ี 15 – 16 สิงหาคม 2554 (9.1-8-169)  
 
 

9.1-8-15 หนังสือขอความร4วมมือ
จัดทําเครือข4ายด-านการประกัน
คุณภาพ คณะบัญชี วิทยาลัย
อินเตอร;เทคลําปางลงวันท่ี 3 
พฤษภาคม 2555 
9.1-8-16 รายงานผลการประชุม
สมาพันธ; นสิิต นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ครั้งท่ี 6 

 
เกณฑ�มาตรฐาน 9 มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด-านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหน4วยงานพัฒนาข้ึน 
และเผยแพร4ให-หน4วยงานอ่ืนสามารถนําไปใช-ประโยชน; มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
แนวปฏิบัติท่ีดี         
        1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางได-ปรับปรุงและพัฒนาตัวบ4งชี้
และเกณฑ;การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา  โดย
มีคณะกรรมการพัฒนาตัวบ4งชี้ร4วมกันพิจารณา วิเคราะห; กระท่ังทํา
เป=นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเผยแพร4 และถือปฏิบัติ 
รวมถึงยังมีการพัฒนาปรับปรุงเป=นแบบฟอร;มการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองท้ังในระดับสาขาวิชา และคณะประจําป�การศึกษา 
2554 ข้ึน ท่ีสอดคล-องกับเกณฑ;การประเมินของ สกอ. และ สมศ. 
เพ่ือให-สาขาวิชา และคณะ มีแนวทางการดําเนินงานท่ีเป=นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ;ในพระบรมราชูปถัมป� 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได-นําแบบฟอร;มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองไปประยุกต;ใช-ประโยชน; (9.1-9-1) (9.1-9-2) 
        2. มหาวิทยาลัยได-ร4วมนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีในหัวข-อ “สามัคคี
แห4งเครือข4าย ภายใต-คุณภาพ QA” ในการแลกเปลี่ยนโครงการการ
นําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หรือนวัตกรรม (Innovation) 
ระดับหน4วยงานร4วมกับเครือข4ายมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ
ตอนล4าง ครั้งท่ี 4 ในวันท่ี 31 พ.ค. 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร (9.1-9-3)  
        นอกจากนี้แล-วหน4วยงานระดับคณะยังได-รับนโยบายจาก
มหาวิทยาลัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยด-านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช4น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได-มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านประกันคุณภาพการศึกษา เม่ือวันท่ี 30 มกราคม 
2555 ซ่ึงโครงการดังกล4าวได-เป{ดโอกาสให-นักศึกษาของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏกลุ4มภาคเหนือได-ประกวดแนวปฏิบัติท่ีดีในการใช-หลักการประกัน

9.1-9-1 หนังสือขอบคุณการนํา
แนวปฏิบัติท่ีดีไปใช-ประโยชน;จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ;ฯ 
9.1-9-2 หนังสือขอบคุณการนํา
แนวปฏิบัติท่ีดีไปใช-ประโยชน;จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
เอกสารประกอบการนําเสนอแนว
9.1-9-3 ปฏิบัติท่ีดีหรือนวัตกรรม 
( Innovation) ร ะ ดับหน4 ว ย ง าน
ร4วมกับมหาวิทยาลัยในเครือข4าย
เขตภาคเหนือตอนล4าง 
9.1-9-4  แนวปฏิบัติท่ีดี (Good 
Practices) ในการใช-หลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนิน
กิ จ ก ร รม ข อ ง กลุ4 ม เ ค รื อ ข4 า ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ4มภาคเหนือ 
9.1-9-5 บันทึกข-อความการเผยแพร4
แนวปฏิบัติท่ีดี 
9.1-9-6 รายงานวิจัยเรื่องป�จจัยท่ี
ส4 งผลต4อการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
 
9.1-9-7 หนังสือตอบขอบคุณ จาก
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ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 
คุณภาพการศึกษาไปดําเนินกิจกรรม ซ่ึงโครงการดังกล4าวได-มีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ4มภาคเหนือเข-าร4วมจํานวน 4 สถาบัน ได-แก4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ; มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  และเม่ือโครงการเสร็จสิ้นแล-ว  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจึงได-ดําเนินการจัดทําเล4มแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Good Practices) ในการใช-หลักการประกันคุณภาพการศึกษาไปดําเนิน
กิจกรรมของกลุ4มเครือข4ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ4มภาคเหนือ (9.1-9-4)  
และเผยแพร4ให-แก4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภายนอก และ 5 คณะภายใน  
(9.1-9-5) เพ่ือนําแนวปฏิบัติท่ีดีดังกล4าว ไปใช-ประโยชน; 
 
งานวิจัยด5านการประกันคุณภาพการศึกษา 
        มหาวิทยาลัยมีงานวิจัยของ รศ.ไพทูรย; เวทการ เรื่องป�จจัยท่ี
ส4งผลต4อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง (9.1-9-6) ซ่ึงคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ได-นําไปใช-ประโยชน; (9.1-9-7) อีกท้ังคณะต4าง ๆ ยังได-มีงานวิจัยด-าน
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงาน
อย4างชัดเจน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 
 
 
 
 
 

 
คะแนนการประเมินตนเอง 

เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 
9 ข-อ ดําเนินการได- 9 ข-อ � 5 คะแนน 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี  9.2   : ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต5นสังกัด (สมศ.15) 
ชนิดของตัวบ�งช้ี   : ผลผลิต 
การคิดรอบป+  : ป�การศึกษา 
 
เกณฑ�การให5คะแนน 
  ใช-ค4าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต-นสังกัด 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในป�การศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยได-รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว4างวันท่ี 19–21 
กันยายน พ.ศ. 2555 โดยแต4งต้ังคณะกรรมการจากภายนอก จํานวน 5 คน และเลขานุการจากบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ตามคําสั่งท่ี 3188/2555 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 (9.2-1) โดย
ผลคะแนนประเมินเท4ากับ N/A เม่ือเทียบกับเกณฑ;การประเมินมหาวิทยาลัยมีผลการดําเนินการได-คุณภาพ
ในระดับ............... (9.2-2) 
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คะแนนการประเมินตนเอง 
เป>าหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเป>าหมาย คะแนน 

4 – 5 คะแนน NA - - 
 
รายการหลักฐาน 
9.2-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางท่ี 3188/2555 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.2555 
9.2-2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป�การศึกษา 2554 
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ส�วนที่  4   
สรุปผลการดําเนินงาน 

 
4.1 ผลการดําเนินงานตามองค�ประกอบและตัวบ�งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ�งช้ี และ สมศ. 14 ตัวบ�งช้ี 
 
4.1.1 ตารางท่ี ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ�งช้ีตามองค�ประกอบคุณภาพ 
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

องค�ประกอบ
คุณภาพ 

เป3าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป3าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน
(ตามเกณฑ� สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ� 
(% หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

องค�ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค� และแผนการดําเนินการ     
ตัวบ งชี้ท่ี 1.1 8 ข(อ ดําเนินการได( 8 ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 1.2 

ตัวบ งชี้อัตลักษณ- 
6 ข(อ ดําเนินการได( 6 ข(อ � 5.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 1.3 
(สมศ.16.1) 

5 ข(อ ดําเนินการได( 5 ข(อ � 5.00 
  

ตัวบ งชี้ท่ี 1.4 
(สมศ.16.2) 

5 คะแนน 
4,913.09 

3.95 คะแนน � 3.95 
  

1,245   
ตัวบ งชี้ท่ี 1.5 

(สมศ.17) 
5 ข(อ ดําเนินการได( 5 ข(อ � 5.00 

  
องค�ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต           
ตัวบ งชี้ท่ี 2.1 5 ข(อ ดําเนินการได( 5 ข(อ � 5.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 2.2 
ไม น(อยกว า 
ร(อยละ 20 

50.5 × 100 16.50 X 5 2.75  � 2.75   
306 30 

ตัวบ งชี้ท่ี 2.3 
ไม น(อยกว า
ร(อยละ 32 

60  × 100 19.61 X 5 1.63  � 1.63   
306 60 

ตัวบ งชี้ท่ี 2.4 7 ข(อ ดําเนินการได( 7 ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 2.5 7 ข(อ ดําเนินการได( 7 ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 2.6 7 ข(อ ดําเนินการได( 7 ข(อ � 5.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 2.7 5 ข(อ ดําเนินการได( 5 ข(อ   5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 2.8 5 ข(อ ดําเนินการได( 5 ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 2.9 

(สมศ.1) 
 

ร(อยละ 
81 

1,157 × 100 79.08 × 5 
3.95  � 3.95 

  

 1,463.00  100   



410  

 

รายงานการประเมินตนเอง ป�การศึกษา 2554                                        มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 

องค�ประกอบ
คุณภาพ 

เป3าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป3าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน
(ตามเกณฑ� สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ� 
(% หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ งชี้ท่ี 2.10 
(สมศ.2) 

5 คะแนน 
5474.13 

4.40 คะแนน � 4.40 
  

1245.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 2.11 
(สมศ.3) 

ร(อยละ 
40 

25 × 100 
30.86 × 

5 6.17  � 5.00   

81.00 25   

ตัวบ งชี้ท่ี 2.12 
(สมศ.4) 

- ยังไม มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกจบ -  
 

ตัวบ งชี้ท่ี 2.13 
(สมศ.14) 

2.50
คะแนน 

823 2.69 × 5 
2.24 � 2.24  

306.00 6   
องค�ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา          

ตัวบ งชี้ท่ี 3.1 7 ข(อ ดําเนินการได(     7    ข(อ � 5.00  
ตัวบ งชี้ท่ี 3.2 6 ข(อ ดําเนินการได(  6    ข(อ � 5.00  
ตัวบ งชี้ท่ี 4.1 8 ข(อ ดําเนินการได(  8    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 4.2 5 ข(อ ดําเนินการได(  5    ข(อ � 5.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 4.3 

วิทย- 
60,000 
บาท/คน 

 (103x5) 
+ 

(186x5)  
515+930 1445 

� 5.00 

  

มนุษย- 
25,000 
บาท/คน 

289 289 289   

ตัวบ งชี้ท่ี 4.4 
(สมศ.5) 

วิทย-  
ร(อยละ 20 

12.88 x 100 6.51 x 5 
3.26 

� 3.07 

  
  
  
  

198 10 

มนุษย- 
ร(อยละ 10 

17.25 x 100 15.97 x 5 
3.99 

108 20 

ตัวบ งชี้ท่ี 4.5 
(สมศ.6) 

ร(อยละ 
20 

56 × 100 18.30 × 5 
4.58 � 4.58 

  

306.00 20   

ตัวบ งชี้ท่ี 4.6 
(สมศ.7) 

ร(อยละ 6 
12× 100 3.92 × 5 

1.96 � 1.96 
  

306.00 10 
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องค�ประกอบ
คุณภาพ 

เป3าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป3าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน
(ตามเกณฑ� สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ� 
(% หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

องค�ประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแก�สังคม         
ตัวบ งชี้ท่ี 5.1 5 ข(อ ดําเนินการได(    5   ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 5.2 5 ข(อ ดําเนินการได( 5   ข(อ � 5.00   

ตัวบ งชี้ท่ี 5.3 
(สมศ.8) 

ร(อยละ 50 
16 × 100 38.10× 5 

6.35 � 5.00 
  

42.00 30   
ตัวบ งชี้ท่ี 5.4 

(สมศ.9) 
5 ข(อ ดําเนินการได(   5   ข(อ � 5.00 

  
ตัวบ งชี้ท่ี 5.5 
(สมศ.18.1) 

5 ข(อ ดําเนินการได(    5   ข(อ � 5.00 

ตัวบ งชี้ท่ี 5.6 
(สมศ.18.2) 

5 ข(อ ดําเนินการได(    5   ข(อ � 5.00 
  

องค�ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม         
ตัวบ งชี้ท่ี 6.1 6 ข(อ ดําเนินการได(   6    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 6.2 

(สมศ.10) 5 ข(อ ดําเนินการได(   5    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 6.3 

(สมศ.11) 5 ข(อ ดําเนินการได(   5    ข(อ � 5.00   
องค�ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบ งชี้ท่ี 7.1 7 ข(อ ดําเนินการได(   7    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 7.2 5 ข(อ ดําเนินการได(   5    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 7.3 5 ข(อ ดําเนินการได(   5    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 7.4 6 ข(อ ดําเนินการได(   6    ข(อ � 5.00   
ตัวบ งชี้ท่ี 7.5  
(สมศ. 12) 

4.30 ดําเนินการได(   5   ข(อ � 4.19 
  

ตัวบ งชี้ท่ี 7.6  
(สมศ. 13) 

คะแนนเฉล่ีย 

4.75 คะแนนประเมิน  4.68  คะแนน � 4.68   

องค�ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ      
ตัวบ งชี้ท่ี 8.1 7 ข(อ ดําเนินการได(7.00ข(อ � 5.00   
องค�ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      

ตัวบ งชี้ที่ 9.1 9 ข(อ ดําเนินการได(9.00ข(อ � 5.00   
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องค�ประกอบ
คุณภาพ 

เป3าหมาย 

ผลการประเมิน 
บรรลุ

เป3าหมาย 

คะแนน 
การประเมิน
(ตามเกณฑ� สกอ.) 

หมายเหตุ ตัวตั้ง ผลลัพธ� 
(% หรือสัดส�วน) ตัวหาร 

ตัวบ งชี้ท่ี 9.2 
(สมศ.15) 

4-5 
คะแนน 

NA 
   

เฉล่ียคะแนนรวมทุกตัวบ�งช้ี 
4.58    

ระดับดีมาก   
 
4.1.2 ตารางท่ี ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค�ประกอบคุณภาพ  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

องค�ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน ปCจจัย
นําเข-า 

กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค- 
และแผนดําเนินการ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.13 5.00 4.12 4.16 ระดับดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การวิจัย 5.00 5.00 3.20 4.10 ระดับดี 
5. การบริการทางวิชาการแก สังคม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- 5.00 5.00 5.00 
ระดับดีมาก 

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.44 4.81 ระดับดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
รวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกองค�ประกอบ 3.60 5.00 4.22 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   
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4.1.3 ตารางท่ี ส.3 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มาตรฐานการอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน ปCจจัย
นําเข-า  

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด(านคุณภาพบัณฑิต - - 4.59 4.59 ระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด(านการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา      
    ก. มาตรฐานด(านธรรมาภิบาลของ 
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 5.00 4.44 4.87 ระดับดีมาก 

   ข. มาตรฐานด(านพันธกิจของการบริหาร
การอุดมศึกษา 

3.60 5.00 4.45 4.53 ระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด(านการสร(างและพัฒนา
สังคมฐานความรู(และสังคมแห งการเรียนรู( 

- 5.00 3.20 3.92 ระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.60 5.00 4.22 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี 
  

 
4.1.4 ตารางท่ี ส.4 ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด-านการบริหารจัดการ  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มุมมองด-านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน ปCจจัย
นําเข-า  

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

ด(านนักศึกษาและผู(มีส วนได(ส วนเสีย - 5.00 4.73 4.86 ระดับดีมาก 
ด(านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.72 4.92 ระดับดีมาก 
ด(านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
ด(านบุคลากรการเรียนรู(และนวัตกรรม 2.19 5.00 2.96 3.28 พอใช- 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมุมมอง 3.60 5.00 4.22 4.54 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี 
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4.1.5 ตารางท่ี ส.5 ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มาตรฐานสถาบัน 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย 

ผลการประเมิน ปCจจัย
นําเข-า  

กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด-านศักยภาพและ ความพร-อมในการจัดการศึกษา     

   (1) ด(านกายภาพ 5.00 -  - 5.00 ระดับดีมาก 
   (2) ด(านวิชาการ 2.19 5.00 2.24 3.60 ระดับดี 
   (3) ด(านการเงิน  - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
   (4) ด(านการบริหารจัดการ  - 5.00 4.44 4.86 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.13 5.00 3.70 4.41 ระดับดี 

2. มาตรฐานด-านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา    

   (1) ด(านการผลิตบัณฑิต  - 5.00 4.59 4.76 ระดับดีมาก 
   (2) ด(านการวิจัย 5.00 5.00 3.20 4.10 ระดับดี 

   (3) ด(านการให(บริการทางวิชาการแก 
สังคม 

 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

   (4) ด(านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.36 4.65 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมุมมอง 3.60 5.00 4.22 4.54 ระดับดีมาก 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี     
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4.2 ผลการดําเนินงานตามองค�ประกอบและตัวบ�งช้ีของ สกอ. 23 ตัวบ�งช้ี สมศ. 19 ตัวบ�งช้ี 
และตัวบ�งช้ีอัตลักษณ�เพ่ิมเติม 
 
4.2.1 ตารางท่ี ส.2+ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

องค�ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผล 

การประเมิน ปCจจัยนําเข-า กระบวนการ ผลผลิต รวม 
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค- และ
แผนดําเนินการ - 5.00 4.65 4.79 ระดับดีมาก 

2. การผลิตบัณฑิต 3.13 5.00 4.12 4.16 ระดับดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
4. การวิจัย 5.00 5.00 3.20 4.10 ระดับดี 
5. การบริการทางวิชาการแก สังคม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
6. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 
7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.44 4.81 ระดับดีมาก 
8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ - 5.00 NA 5.00 ระดับดีมาก 
รวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกองค�ประกอบ 3.60 5.00 4.37 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี   
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4.2.3 ตารางท่ี ส.3+ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มาตรฐานอุดมศึกษา 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผล 

การประเมิน ปCจจัยนําเข-า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด(านคุณภาพบัณฑิต - - 4.59 4.59 ระดับดีมาก 
2. มาตรฐานด(านการบริหารจัดการอุดมศึกษา         
     ก. มาตรฐานด(านธรรมาภิบาลของ      
การบริหารการอุดมศึกษา - 5.00 4.44 4.89 ระดับดีมาก 

     ข. มาตรฐานด(านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 3.60 5.00 4.62 4.61 ระดับดีมาก 

3. มาตรฐานด(านการสร(างและพัฒนา
สังคมฐานความรู(และสังคมแห งการเรียนรู( 

- 5.00 3.20 3.92 ระดับดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมาตรฐาน 3.60 5.00 4.37 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี 
  

 
4.2.4 ตารางท่ี ส.4+ ผลการประเมินตนเองตามมุมมองด-านการบริหารจัดการ  
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มุมมองด-านการบริหารจัดการ 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผล 

การประเมิน ปCจจัยนําเข-า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

ด(านนักศึกษาและผู(มีส วนได(ส วนเสีย - 5.00 4.79 4.88 ระดับดีมาก 
ด(านกระบวนการภายใน 5.00 5.00 4.69 4.88 ระดับดีมาก 
ด(านการเงิน 5.00 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
ด(านบุคลากรการเรียนรู(และนวัตกรรม 2.19 5.00 2.96 3.28 พอใช- 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมุมมอง 3.60 5.00 4.37 4.58 ระดับดีมาก 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี 
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4.2.5 ตารางท่ี ส.5+ ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ประเภทสถาบัน : กลุ�ม ข เน-นระดับปริญญาตรี     ป/การศึกษา 2554 

มาตรฐานสถาบัน 
คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผล 

การประเมิน ปCจจัยนําเข-า  กระบวนการ  ผลผลิต รวม 

1. มาตรฐานด-านศักยภาพและ  ความพร-อมในการจัดการศึกษา    

   (1) ด(านกายภาพ 5.00  - - 5.00 ระดับดีมาก 
   (2) ด(านวิชาการ 2.19 5.00 2.24 3.60 ระดับดี 

   (3) ด(านการเงิน  - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
   (4) ด(านการบริหารจัดการ  - 5.00 4.64 4.82 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของมาตรฐานท่ี 1 3.13 5.00 4.18 4.47 ระดับดี 

2. มาตรฐานด-านการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา   

   (1) ด(านการผลิตบัณฑิต  - 5.00 4.59 4.76 ระดับดีมาก 
   (2) ด(านการวิจัย 5.00 5.00 3.20 4.10 ระดับดี 

   (3) ด(านการให(บริการทางวิชาการแก 
สังคม 

 - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

   (4) ด(านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-  5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของมาตรฐานท่ี 2 5.00 5.00 4.46 4.68 ระดับดีมาก 

เฉล่ียรวมทุกตัวบ�งช้ีของทุกมุมมอง 3.60 5.00 4.37 4.58 ระดับดีมาก 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดี     
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ภาคผนวก 



ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน
องคประกอบท่ี 2
1 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด 43.00                
2 - -ระดับอนุปริญญา -                    
3 - -ระดับปริญญาตรี 34.00                
4 - -ระดับ ป.บัณฑิต 1.00                  
5 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก 5.00                  
6 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข 1.00                  
7 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยูในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน 1.00                  
8 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก -                    
9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    

10 - -ระดับปริญญาเอก 1.00                  
11 จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 1.00                  
12 จํานวนศูนยจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด -                    
13 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง -                    
14 - -ระดับอนุปริญญา -                    
15 - -ระดับปริญญาตรี -                    
16 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
17 - -ระดับปริญญาโท -                    
18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
19 - -ระดับปริญญาเอก -                    

20
จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง และแจงใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบ -                    

21 - -ระดับอนุปริญญา -                    
22 - -ระดับปริญญาตรี -                    
23 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
24 - -ระดับปริญญาโท -                    
25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
26 - -ระดับปริญญาเอก -                    
27 จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF 2.00                  
28 - -ระดับอนุปริญญา -                    
29 - -ระดับปริญญาตรี 1.00                  
30 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
31 - -ระดับปริญญาโท -                    
32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
33 - -ระดับปริญญาเอก 1.00                  

34
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ครบถวน 1.00                  

35 - -ระดับอนุปริญญา -                    
36 - -ระดับปริญญาตรี 1.00                  
37 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
38 - -ระดับปริญญาโท -                    
39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
40 - -ระดับปริญญาเอก -                    
41 จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนท้ังหมด 7.00                  
42 - -ระดับอนุปริญญา -                    
43 - -ระดับปริญญาตรี 7.00                  
44 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
45 - -ระดับปริญญาโท -                    

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปการศึกษา 2554



ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปการศึกษา 2554

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
47 - -ระดับปริญญาเอก -                    

48
จํานวนหลักสูตรวิชาชีพท่ีเปดสอนและไดรับการรับรองหลักสูตรจากองคกรวิชาชีพ
ท้ังหมด 7.00                  

49 - -ระดับอนุปริญญา -                    
50 - -ระดับปริญญาตรี 7.00                  
51 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
52 - -ระดับปริญญาโท -                    
53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
54 - -ระดับปริญญาเอก -                    

55
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF แตเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถวน 41.00                

56 - -ระดับอนุปริญญา -                    
57 - -ระดับปริญญาตรี 33.00                
58 - -ระดับ ป.บัณฑิต 1.00                  
59 - -ระดับปริญญาโท 7.00                  
60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
61 - -ระดับปริญญาเอก -                    

62

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ีผล
การดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัว
บงช้ีท่ีกําหนดในแตละป) 1.00                  

63 - -ระดับอนุปริญญา -                    
64 - -ระดับปริญญาตรี 1.00                  
65 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
66 - -ระดับปริญญาโท -                    
67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
68 - -ระดับปริญญาเอก -                    

69
- -จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรับอนุมัติตามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบงช้ี
ผลการดําเนินงานฯ ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงช้ี 1.00                  

70 - -ระดับอนุปริญญา -                    
71 - -ระดับปริญญาตรี 1.00                  
72 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
73 - -ระดับปริญญาโท -                    
74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
75 - -ระดับปริญญาเอก -                    

76
จํานวนหลักสูตรสาขาวิชาชีพท่ีมีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพของหลักสูตร -                    

77 - -ระดับอนุปริญญา -                    
78 - -ระดับปริญญาตรี -                    
79 - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
80 - -ระดับปริญญาโท -                    
81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
82 - -ระดับปริญญาเอก -                    
83 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 9,280.00            
84 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา -                    
85 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 8,842.00            
86 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 44.00                
87 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 414.00               
88 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก) -                    
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89 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข) -                    
90 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
91 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก 24.00                
92 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 306.00               
93 - -จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 289.00               
94 - -จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 17.00                

95
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ แยกตามวุฒิปริญญาหรือ
เทียบเทา 306.00               

96
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 10.50                

97
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 245.00               

98
- -จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ วุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา 50.50                

99
รอยละของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกปการศึกษาท่ีผานมา (กรณีท่ีเลือกใช
เกณฑประเมินเปนคาการเพิ่มขึ้นของรอยละฯ) -                    

# จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 41.50                

# - -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 95.00                

# - -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 200.00               

#
- -จํานวนอาจารยประจํา (ท่ีไมมีตําแหนงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา 36.50                

# จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 50.00                
# - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา -                    
# - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 38.00                
# - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 12.00                
# จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 10.00                
# - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา 1.00                  
110- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา 7.00                  
111- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงรองศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา 2.00                  
112จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย -                    
# - -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเทา -                    
114- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเทา -                    
115- -จํานวนอาจารยประจําตําแหนงศาสตราจารย ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเทา -                    
116รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการของปท่ีผานมา 20.07                
# จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 5,345.18            
# - -ระดับอนุปริญญา -
# - -ระดับปริญญาตรี 5,119.54            
# - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
121- -ระดับปริญญาโท 225.64               
# - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
123- -ระดับปริญญาเอก -                    
# จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรท่ีจัดบริการใหนักศึกษา 1,430.00            

#
จํานวน Notebook และ Mobile Device ตางๆ ของนักศึกษาท่ีมีการลงทะเบียนการใช
 Wi-Fi กับสถาบัน 7,493.00            

#
ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ ผานระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร และมีการฝกอบรมการใชงานแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.20                  
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#

ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนานักศึกษา อาทิ หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุด
เช่ือมตออินเตอรเน็ตในระบบไรสาย (จากคะแนนเต็ม 5) 3.90                  

#

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีจําเปนอ่ืนๆ อาทิ งาน
ทะเบียนนักศึกษาผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการดานอาหารและสนามกีฬา (จากคะแนนเต็ม 5) 3.79                  

#

ผลการประเมินคุณภาพในการใหบริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ
 รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ โดยเปนไปตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของ (จากคะแนนเต็ม 5) 3.93                  

#
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉล่ียทุกหลักสูตร 4.25                  

# - -ระดับอนุปริญญา -                    
# - -ระดับปริญญาตรี 4.25                  
# - -ระดับ ป.บัณฑิต -                    
# - -ระดับปริญญาโท -                    
# - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง -                    
# - -ระดับปริญญาเอก -                    
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ1) 2,109.00            
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา 1,880.00            

#
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูท่ีประกอบ
อาชีพอิสระ) 1,153.00            

# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ 4.00                  
# จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา 347.00               
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําอยูแลว -                    
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา 55.00                
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท 2.00                  
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑทหาร 13.00                

#
เงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ (คาเฉล่ีย) -                    

# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 2,109.00            
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 100.00               
# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอมูล สําหรับ สมศ2 16.2) 24.00                

#
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 1,167.00            

#
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -                    

#
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.41                  

#
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 78.00                

#
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -                    

#
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
โทตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.24                  

#
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ -                    

#
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุมสาขาวิชาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาเอกตาม
กรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -                    

#
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) -                    
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# ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF 5,474.13            
# จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด 1,245.00            

#
ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจางท่ีมีตอบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท เอก 
ตามกรอบ TQF เฉล่ีย (คะแนนเต็ม ๕) 4.40                  

#

จํานวนรวมของบทความวิจัยท่ีเปนผลจากวิทยานิพนธ หรือบทความจากสารนิพนธ 
หรือบทความจากศิลปนิพนธ [ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ท่ีผาน
การกล่ันกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณา
ดวย] 46.00                

# - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 4.00                  

#
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(proceedings) 34.00                

#
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ (proceedings) หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ 0.75                  

# - -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00                  

#
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท) -                    

# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด -                    
# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -                    

#
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ -                    

# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -                    
# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ -                    
# จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) 81.00                

#
จํานวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ ท่ีตีพิมพเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก) -                    

#

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมนับซํ้ากับคานําหนักอ่ืนๆ) -                    

#
- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -                    

#

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) -                    

#

- -จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) -                    

#
จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก) -                    

# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรระดับสถาบันหรือจังหวัด -                    
# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ -                    

#
- -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือ
ระหวางประเทศ -                    

# - -จํานวนผลงานสรางสรรคจากศิลปนิพนธท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน -                    
# - -จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ -                    
# จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปการศึกษาท่ีเปนวงรอบประเมิน) -                    
องคประกอบท่ี 3

#
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช
ชีวิตแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.03                  

#
ผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 
(จากคะแนนเต็ม 5) 4.02                  
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#
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและ
วิชาชีพแกนักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 4.54                  

องคประกอบท่ี 4

#
จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพดานงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค 41.50                

# จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับความรูดานจรรยาบรรณการวิจัย 41.50                

# จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร -                    
# จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 11,822,411.00    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5,177,211.00      
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6,645,200.00      
# จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 8,173,532.00      
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,920,318.00      
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 5,253,214.00      
# จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) 289.00               
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 103.00               
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 186.00               
# จํานวนนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมนับรวมผูลาศึกษาตอ) -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    
# จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ 17.00                
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 5.00                  
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12.00                
# จํานวนนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/
ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอมูล TCI (จํานวน
บทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 71.00                

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23.00                
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ
ของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 1.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎอยูใน
ประกาศของ สมศ. (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคา
น้ําหนักอ่ืนๆ) 2.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    
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#

จํานวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานขอมูลการจัด
อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ 
Scopus (จํานวนบทความท่ีนับในคาน้ําหนักนี้ จะตองไมซํ้ากับท่ีนับในคาน้ําหนักอ่ืนๆ) 9.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 1.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (ผลงานของอาจารยประจํา
และนักวิจัยประจํา) 2.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.00                  
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 
(ผลงานของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) 1.00                  

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน (ผลงานของ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา) -                    

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    

#
จํานวนผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา) -                    

# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี -                    
# - -กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ -                    
# - -กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร -                    
# จํานวนรวมของผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชน 56.00                
# จํานวนรวมของผลงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน -                    
# จํานวนรวมของผลงานวิชาการท่ีไดรับการรับรองคุณภาพ 16.00                
# - -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ 3.00                  
# - -บทความวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 2.00                  

#
- -ตําราหรือหนังสือท่ีมีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีสถานศึกษา
กําหนด (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของช้ินงาน) 3.00                  
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- -ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตําราหรือหนังสือท่ีมีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจอานตามเกณฑขอตําแหนงทางวิชาการ (ผลงานจะตองเกินรอยละ ๕๐ ของ
ช้ินงาน) 8.00                  

องคประกอบท่ี 5
# จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ 75.00                

#
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการเรียนการ
สอน 22.00                

# จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา เฉพาะการวิจัย 4.00                  

#
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีนํามาใชในการพัฒนา ท้ังการเรียนการสอน
และการวิจัย 7.00                  

องคประกอบท่ี 6



ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปการศึกษา 2554

#
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมตํ่ากวา 
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 4.13                  

องคประกอบท่ี 7
# คะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) 4.23                  
# คะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตงต้ัง (คะแนนเต็ม ๕) 4.68                  
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#
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบันท่ีสอดคลอง
กับอัตลักษณ (จากคะแนนเต็ม ๕) 3.89                  

# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 1,168.00            

#
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) 4.39                  

# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ 78.00                

#
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) 4.49                  

# จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ -                    

#
คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 
(คะแนนเต็ม ๕) -                    

# ผลรวมของคาคะแนนท่ีไดจากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ 4,913.09            
# จํานวนบัณฑิตท่ีไดรับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ท้ังหมด 1,245.00            
# คาเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ (คะแนนเต็ม ๕) 3.95                  

#
ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเก่ียวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ
จุดเดน หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 3.90                  

องคประกอบท่ี 98
# จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตางประเทศท้ังหมด -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเกาหลี -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเขมร -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาจีนกลาง -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาญ่ีปุน -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาทมิฬ -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาพมา -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาฟลิปโน -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามลายู -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษามาเลย -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาลาว -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาเวียดนาม -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอังกฤษ -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาอินโดนีเซีย -                    
# - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขาสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ -                    

#

จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศท่ีกําหนดท้ังหมด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของ
คะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเกาหลี
ท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาเขมรท่ี
กําหนด(ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาจีน
กลางท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาญ่ีปุนท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    



ชื่อขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ประจําปการศึกษา 2554

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาทมิฬท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาพมาท่ี
กําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาฟลิป
โนท่ีกําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามาเลย
ท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษามลายูท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาลาวท่ี
กําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
เวียดนามท่ีกําหนด  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#
- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษา
อินโดนีเซียท่ีกําหนด (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 ของคะแนนเต็ม) -                    

#

- -จํานวนนักศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบความรูความสามารถดานภาษาตาม
กฎหมายท่ีใชในกลุมประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ไดคะแนนในระดับไมตํ่ากวารอยละ 60 
ของคะแนนเต็ม) -                    

องคประกอบท่ี 99
# จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมประชาธิปไตย -                    

#
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย -                    

#
จํานวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยา
เสพติดทุกชนิด -                    



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ที่  3866 / 2554 

เรื่อง   แต"งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ป.การศึกษา  2554 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห"งชาติ พ.ศ. 2552 แก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ได2กําหนดจุดมุ"งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ"งเน2นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด

รายละเอียดไว2ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด2วย “ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” และให2ถือว"าการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเป@นส"วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต2องดําเนินการอย"างต"อเนื่อง เพื่อ

ใช2เป@นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

เพื่อให2ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดําเนินไปอย"างต"อเนื่อง      

มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล  ส"งผลต"อการจัดการศึกษาให2มีคุณภาพ  เป@นไปตามมาตรฐาน 

ตลอดจนทําให2การดําเนินงานสําเร็จบรรลุตามวัตถุประสงคDที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด 

อาศัยอํานาจความตามมาตรา 31 (1)  แห"งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                

พ.ศ. 2547  จึงแต"งตั้งบุคคลเป@นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง  ประจําป.การศึกษา 2554 ดังต"อไปนี้ 
 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายบริหาร  กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวิชาการ  กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายกิจการสภามหาวิทยาลัยและนิติกร กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายวิจัยและกิจการพิเศษ กรรมการ 

รองอธิการบดีฝHายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านสิทธิประโยชนD กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านประกันคุณภาพ กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านพัฒนาหลักสูตร กรรมการ 

ผู2ช"วยอธิการบดีด2านนิเทศสัมพันธD กรรมการ 

คณบดีคณะครุศาสตรD กรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรDและสังคมศาสตรD กรรมการ 
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มีหน2าที่ 

1. นํานโยบายด2านการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดทําแผนการดําเนินงานเสนอสภา

มหาวิทยาลัย 

2. พิจารณามาตรฐานและตัวบ"งช้ีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย            

ให2ครอบคลุมองคDประกอบและตัวบ"งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) และครอบคลุมมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  

3. กําหนดตัวบ"งช้ีของการดําเนินงาน ตลอดจนเปKาหมายของแต"ละตัวบ"งช้ีเพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการให2ครบทุกภารกิจ 

4. สนับสนุนให2คําแนะนํา ปรึกษาแก"คณะ สํานัก กอง และสาขาวิชา ในการดําเนินงานตาม           

ตัวบ"งช้ีคุณภาพ 

5. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตาม

มาตรฐานองคDประกอบตัวบ"งช้ีและเกณฑDการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6. วิเคราะหDผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงกลยุทธDและ

แผนการดําเนินงานอย"างต"อเนื่องทุกป. 

 

 

  

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรD กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

ผู2อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

ผู2อํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองกลาง กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา กรรมการ 

ผู2อํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) ทุกคณะ กรรมการ 

นางสาวรัชสุภา การักษD กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวนราทิพยD ทองไทย กรรมการและเลขานุการ 
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7. พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ฯ 

8. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให2มีความ

สอดคล2องกับมาตรฐานองคDประกอบและตัวบ"งช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

 

     ทั้งนี้  ให2คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได2รับการแต"งตั้ง ปฏิบัติหน2าที่

ด2วยความมุ"งม่ัน และบังเกิดผลดีแก"มหาวิทยาลัย 

 

 

                           ส่ัง   ณ  วันที่  14  ตุลาคม   พ.ศ. 2554 

 
 

 

             

 

 
 

(ผู2ช"วยศาสตราจารยDเล็ก  แสงมีอานุภาพ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 



 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี  3867 / 2554 
เรื่อง   แต#งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด.านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
เพ่ือให.การดําเนินงานด.านการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังในส#วนของการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม     
คํารับรองการปฏิบัติราชการ เป5นไปอย#างมีคุณภาพ และบรรลุเป7าหมายตามที่ตั้งไว.ในทุกระดับของ
การประเมิน ท้ังในส#วนของหน#วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย   

อาศัยอํานาจความตามมาตรา 31(1) แห#งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  
มหาวิทยาลัยจึงขอแต#งต้ังบุคคลเป5นคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด.านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังต#อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหน.าท่ี… 
 

1.  รองศาสตราจารย?นันทะ  บุตรน.อย ประธานกรรมการ 
2.  ผู.ช#วยศาสตราจารย?สุวรรณี จันทร?ตา กรรมการ 
3.  ผู.ช#วยศาสตราจารย?เบญจวรรณ เลาลลิต กรรมการ 
4.  อาจารย?ชัยวุฒิ โกเมศ กรรมการ 
5.  อาจารย?ณรงค? เครือกันทา กรรมการ 
6.  อาจารย?สมชาย เมืองมูล กรรมการ 
7.  นางประภา ไชยมงคล กรรมการ 
8.  นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล กรรมการ 
9.  นางเจนจิรา เชิงดี กรรมการ 
10. นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร กรรมการ 
11. นางสาวกมลลักษณ? สกุลศรีนําชัย กรรมการ 
12. นางสาวอนุสรา ศรีวิชัย กรรมการ 
13. นางสาวกานต?กนก คําฝGHน กรรมการ 
14. นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน? กรรมการ 
15. นางสาวรัชสุภา การักษ? กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสาวนราทิพย? ทองไทย กรรมการและผู.ช#วยเลขานุการ 
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มีหน.าท่ี 
 1. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ? และแนวปฏิบัติต#าง ๆ เพ่ือส#งเสริมสนับสนุนการจัดหา/พัฒนา
ระบบสารสนเทศด.านการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดหา/พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ และใช.ในการตัดสินใจตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยครอบคลุมตัวบ#งชี้ของทุกองค?ประกอบคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

3. วิเคราะห?และรวบรวมข.อมูลเพ่ือสังเคราะห?รายการหลักฐานการดําเนินงานในแต#ละตัวบ#งชี้
คุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. สนับสนุนและส#งเสริมการจัดทําข.อมูลเพ่ือใช.เป5นฐานข.อมูลในการรายงานการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน#วยงานทุกระดับ 

5. ประสานงาน และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือให.เกิดความเข.าใจในเรื่องระบบฐานข.อมูลด.าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให.กับคณาจารย?และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 

     ท้ังนี้  ให.คณะกรรมการท่ีได.รับการแต#งต้ังปฏิบัติหน.าท่ีด.วยความความเรียบร.อยและบังเกิดผลดี
แก#มหาวิทยาลัย 
 

 
                           สั่ง   ณ  วันท่ี  14  ตุลาคม   พ.ศ. 2554 

 
         
      
 
 
 

(ผู.ช#วยศาสตราจารย?เล็ก  แสงมีอานุภาพ) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 



 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ท่ี   ๓๔๒๘ / ๒๕๕๕ 
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการวิพากษ(รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ประจําป,การศึกษา  ๒๕๕๔ 

.............................................................................................................................. 
 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยได�กําหนดให�มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ระหว&างวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือให�มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงาน ทราบจุด
แข็ง จุดท่ีควรปรับปรุง รวมท้ังเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป4ท่ีผ&านมาว&าเป5นไปตามเกณฑ8คุณภาพ
การศึกษามากน�อยเพียงใด เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงและ
พัฒนาการดําเนินงานการจัดการศึกษาในป4การศึกษาถัดไป โดยมหาวิทยาลัยต�องจัดส&งรายงานการประเมิน
ตนเองให�แก&คณะกรรมการประเมินฯ ก&อนวันประเมินอย&างน�อย ๑ อาทิตย8  
 

 เพ่ือให�รายงานการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยบ&งชี้ถึงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแต&ละ
ตัวบ&งชี้อย&างชัดเจน มีความสมบูรณ8 ถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ สามารถเสร็จสิ้นส&งให�คณะกรรมการประเมินฯ 
ได�ทันตามกําหนดการ อาศัยอํานาจความตามมาตรา ๓๑(๑) แห&งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ดําเนินไปอย&างเรียบร�อย มหาวิทยาลัยจึงขอแต&งต้ังบุคคลเป5นคณะกรรมการวิพากษ8รายงาน    
การประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๔ ดังต&อไปนี้ 
 

ผู�ช&วยศาสตราจารย8สุวรรณี จันทร8ตา 
ผู�ช&วยศาสตราจารย8เบญจวรรณ เลาลลิต 
อาจารย8ชัยวุฒิ โกเมศ 
นางประภา ไชยมงคล 
นางศรีพรรณ มาปลูก 
นางสาวณัฐนพิน ขันนาแล 

 

มีหน�าท่ี พิจารณาทําความเข�าใจ วิเคราะห8รายละเอียดของ (ร&าง) รายงานการประเมินตนเองของ
มหาวิทยาลัย ประจําป4การศึกษา ๒๕๕๔ ในแต&ละเกณฑ8มาตรฐานของทุกตัวบ&งชี้ เพ่ือแสดงความคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุงการเขียนรายงานการประเมินตนเองให�มีความสมบูรณ8 ชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

ท้ังนี้ ให�คณะกรรมการท่ีได�รับการแต&งต้ังปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความความเรียบร�อย และบังเกิดผลดีแก&
มหาวิทยาลัย 
 

                           สั่ง   ณ  วันท่ี   ๒๘   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 

 (ผู�ช&วยศาสตราจารย8เล็ก   แสงมีอานุภาพ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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