รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

บทที 1
ส่ วนนํา
1. ข้ อมูลเบืองต้ นเกียวกับหน่ วยงาน
ชื อหน่ วยงานทีตัง และประวัติความเป็ นมาโดยย่ อ
การจัดการเรี ยนการสอนสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน ได้เริ* มก่อตั,งเมื*อ ปี พ.ศ. 2538 โดยเปิ ด
สอนโปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนตามหลักสู ตรของสภาสถาบันราชภัฏ ปี พ.ศ. 2538 โดยก่อนหน้า
นั,นได้เปิ ดสอนเป็ นวิชาเลือกเสรี ก่อน และสถาบันราชภัฏลําปางได้เปลี*ยนสถานะมาเป็ นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางในปี พ.ศ. 2547 โดยสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนได้เล็งเห็ นความสําคัญของการพัฒนา
ประเทศในลักษณะองค์รวมและเน้นหนักในประเด็นยุทธศาสตร์ ที*ยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
ตลอดจนมุ่งให้เกิดการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งตั,งแต่ระดับชุ มชน ท้องถิ*น โดยการส่ งเสริ มศักยภาพ
ชุมชนท้องถิ*นให้เตรี ยมพร้อมกับการเปลี*ยนแปลงทั,งภายในและนอกประเทศ
ทั,ง นี, ส าขาวิช าการพัฒนาชุ มชนจึ งเป็ นอี กสาขาหนึ* งสาขาที* มีบ ทบาทในการพัฒนา “คน”
ซึ* งในที*น, ี คือ บัณฑิตที*มีคุณภาพสามารถนําองค์ความรู ้ที*ได้จากการศึกษาในสาขาพัฒนาชุ มชนไปใช้
ใน
การเชื* อมประสานทั,งภาคีองค์กรที*เกี* ยวข้องกับการพัฒนาชุ มชนท้องถิ* น และสมาชิ กใน
ชุ ม ชนท้องถิ* น
ให้เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาในทุ ก ภาคส่ วน ตลอดจนถึ ง การส่ ง เสริ ม
ศักยภาพชุ มชนให้เข้าถึงการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลโดยใช้เทคนิ ค วิธีการ ด้านงานพัฒนาชุ มชน ใน
การเสริ มพลังให้ชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาศึ กษาและชุ มชนอย่างมี ส่วนร่ วม ทั,งนี, เพื*อดึ ง
ศักยภาพของประชาชนในชุมชนออกมาเพื*อให้เกิดการพัฒนาที*ชุมชนโดยเข้ามามีส่วนร่ วมอย่างยัง* ยืน
ปั จจุ บนั สาขาวิช าการพัฒนาชุ ม ชนตั,ง อยู่อาคาร 4 คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยมีการบริ หารงานด้านการเรี ยนการสอนเป็ นแบบสาขาวิชา
มี
คณะกรรมการบริ หารสาขาทําหน้าที* บริ หารงานด้านวิชาการ จํานวน 6 คน ได้บริ หารงานด้านการ
เรี ยนการสอนโดยให้ความสําคัญกับการจัดการเรี ยนรู ้ ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ซึ* งในปี การศึกษา 2555
สาขาวิช าการพัฒนาชุ ม ชนมี นัก ศึ ก ษารวมทั,ง สิ, น จํา นวน56 คน ประกอบด้วย นัก ศึ ก ษาชั,นปี ที* 1
จํานวน 77 คน นักศึกษาชั,นปี ที* 2 จํานวน 82 คน นักศึกษาชั,นปี ที* 3 จํานวน 56 คน

ปรัชญา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เป็ นหลักสูตรที*เน้นการผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู ้ความสามารถการทําวิจยั เชิงปฏิบตั ิการและประยุกต์ใช้เทคนิคในการเป็ นวิทยากรกระบวนการในการ
ทํางานร่ วมกับชุมชนท้องถิ*น

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตด้านการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ
2. มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ*น
3. มีการจัดการศึกษาจากสภาพจริ ง นักศึกษาได้เรี ยนรู ้และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ* น
และทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม
4. สร้างองค์ความรู ้ ดา้ นการพัฒนาชุ มชน โดยผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ร่ วมกับชุมชน
วัตถุประสงค์
1. ให้เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ด้านการพัฒนาชุ มชนโดยบูรณาการทฤษฎี ควบคู่กบั การปฏิ บตั ิงานแบบมี
ส่ วนร่ วม
2. ให้เป็ นผูท้ ี*มีความรู ้ ความสามารถในงานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการแบบมี ส่วนร่ วม (PAR) และ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ในการดําเนินงาน การเชื*อมประสานงานพหุ ภาคีให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ
3. ให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถในการเป็ นวิทยากรกระบวนการควบคู่ไปกับการมีจิตอาสา
มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีวสิ ัยทัศน์ทางด้านการพัฒนาที*สอดคล้องและเชื*อมโยงบริ บทของชุมชนท้องถิ*น
นโยบาย
1. ถ่ายทอด และส่ งเสริ มความรู ้ และความเชี* ยวชาญในสาขาวิชาการพัฒนาชุ มนให้กบั บัณฑิต
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
2. บ่มเพาะบัณฑิ ตสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนให้เป็ นผูม้ ี คุณธรรม จริ ยธรรมต่อวิชาชี พและ
สังคม
3. บ่ ม เพาะบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการพัฒ นาชุ ม ชนให้ เ ป็ นผู ้มี ค วามรั ก และศรั ท ธาในระบอบ
ประชาธิ ปไตย
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โครงสร้ างการบริหารงาน
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สั งคมศาสตร์
คณะกรรมการบริหารคณะ
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
คณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

งานวิชาการ

งานพัฒนานักศึกษา

งานประกันคุณภาพ

งานธุรการ

งานแผนการเรียน
งานพัฒนาหลักสู ตร
งานฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ

กิจกรรมอบรมคุณธรรม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา

ติดตามภาวะ การมีงานทํา
รายงานการประเมินตนเอง
งานติดตามการดําเนินกิจกรรม

แนะแนวการศึกษา
งานประชาสั มพันธ์
งานอืนๆ ทีเกียวข้ อง

รายชื อกรรมการบริหารหลักสู ตร
ลําดับ
ชื อ - สกุล
1 นางสาวขัตติยา ขัติยวรา
2 นางสาวปวีณา งามประภาสม
3 นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน
4 นางสาวปิ ยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
5 นางสาวกิ*งแก้ว ทิศตึง

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.การพัฒนาสังคม
พช.ม.การพัฒนาชุมชน
ศศ.ม.สังคมวิทยาประยุกต์
ศศ.ม.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ศศ.ม.การพัฒนาสังคม

หมายเหตุ
ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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บุคลากร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื อ - สกุล
นางสาวขัตติยา ขัติยวรา

วุฒิการศึกษา
ศศ.ม.การพัฒนาสังคม

นางสาวปวีณา งามประภาสม

พช.ม.การพัฒนาชุมชน

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน

ศศ.ม.สังคมวิทยาประยุกต์

นางสาวปิ ยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ

ศศ.ม.ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

นายธนุพงษ์ ลมอ่อน

ศศ.ม.การพัฒนาสังคม

นางสาวกิ*งแก้ว ทิศตึง

ศศ.ม.การพัฒนาสังคม

ประเภทบุคลากร
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ

2. ข้ อมูลพืนฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยสังเขป ดังนี
งบประมาณและการใช้ จ่ายงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ปี งบประมาณ 2554
เงินงบประมาณ
135,400
เงินนอกงบประมาณ
- เงิน กศ.บป.
- เงิน กศ.บป. ลําพูน
- เงิน กศ.บศ
รวมทังหมด
135,400

ปี งบประมาณ 2555
203,700
203,700

เพิม/ลด
เพิ*มขึ,น 68,300
68,300
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อาคารและสถานที
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีสาํ นักงานและอาคารเรี ยนตั,งอยูท่ ี* อาคาร 4 คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ดังนี,
1. ห้องกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ห้อง (ห้อง 0412 )
2. ห้องพักคณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จํานวน 2 ห้อง (ห้อง 0411 และ 0413)
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ หรือวัฒนธรรมของหน่ วยงาน
เป็ นนักพัฒนาชุมชนที*ทาํ งานแบบมีส่วนร่ วมและมีเทคนิคการเป็ นวิทยากรกระบวนการ
ผลการปรับปรุ งตามข้ อเสนอแนะของผลการประเมินปี ทีผ่ านมา
ข้ อเสนอแนะ
การดําเนินงานพัฒนาหรื อปรั บปรุ ง ผู้กาํ กับดูแล/ผู้จัดเก็บ/
จากการประเมินปี การศึกษา 2554
แก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ /
หน่ วยงาน
องค์ ประกอบด้ านบริหารจัดการ
ตัวบ่ งชี ที 1
1. สาขาวิ ช าควรประสานกับ คณะเพื* อ 1. สาขาวิช าได้มี ก ารประสานงาน คณะกรรมการบริ หาร
จัด ทํา แบบฟอร์ ม การขอเสนอโครงการ กับคณะเพื*อจัดทําแบบฟอร์ มการขอ สาขา
และรายงานการดําเนิ นโครงการที*มีหวั ข้อ เสนอโครงการ และรายงานการ
ดํา เนิ น โครงการที* มี หั ว ข้อ ตัว ชี, วัด
ตัวชี,วดั และค่าเป้ าหมายที*ชดั เจน
และค่าเป้ าหมายที*ชดั เจน
2. รู ปเล่ ม การรายงานโครงการควรมี 2.สาขาวิ ช าได้ มี ก ารจัด ทํา รู ป เล่ ม
หลัก ฐานลายมื อ ชื* อ ผูเ้ ข้า โครงการ และ โครงการที* มี ห ลัก ฐานลายมื อ ชื* อ ผู ้
หลัก ฐานการขออนุ ม ัติ โ ครงงานพร้ อ ม เข้า โครงการ และหลัก ฐานการขอ
อนุ ม ัติ โ ครงงานพร้ อ มโครงการที*
โครงการที*ได้รับการอนุมตั ิ
ได้รับการอนุมตั ิ
ตัวบ่ งชี ที 2
1. สาขาวิ ช าควรให้ ค วามสํ า คัญ 1.มีการปรับปรุ งเวปไซต์และข้อมูล ณะกรรมการบริ หาร
กับ การพัฒ นาเวปไซต์ อ ย่ า งต่ อ เนื* อ ง มี ให้ เ ป็ นปั จ จุ บ ัน และแสดงถึ ง การ สาขา
ข้อมูลที*เป็ นปั จจุบนั มีสารสนเทศด้านต่าง เข้าถึงข้อมูลที*เกี*ยวข้อง
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ๆ ตามพัน ธกิ จ ของสาขาวิ ช าที* แ สดงถึ ง
พัฒ นาการและศัก ยภาพของสาขาวิ ช า
รวมถึ งจัดหมวดหมู่ขอ้ มูลสารสนเทศให้
เป็ นระบบ เพื*อให้ง่ายต่อการเข้าถึ งข้อมูล
และการทําความเข้าใจได้ง่าย
2. เวปไซต์ของสาขาวิชายังไม่ครอบคลุ ม
ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เช่ น คู่ มื อประกัน คุ ณ ภาพ ตัว
บ่ง ชี, การมอบหมายผูร้ ั บ ผิดชอบตัวบ่ ง ชี,
รายงานการประเมิ น ตนเองและผลการ
ประเมิ นในแต่ล ะปี การศึ ก ษา เพื* อแสดง
พัฒนาการและศักยภาพของสาขาวิชาต่อ
สาธารณชน
3. ข้อมูลสารสนเทศของสาขาวิชาที*เชื* อม
เข้า ข้อ มู ล ของมหาวิ ท ยาลัย เช่ น ข้อ มู ล
นัก ศึ ก ษา และข้อ มู ล ศิ ษ ย์เ ก่ า สาขาวิ ช า
ควรมี ข ้ อ มู ล สารสนเทศเบื, อ งต้ น ของ
ข้อมู ลดัง กล่ า วในเวปไซต์ข องสาขาวิช า
เพื* อ เป็ น การตรวจสอบและสรุ ป ข้อ มู ล
จากนั,นจึ ง แสดงข้อมู ล เชื* อมไปยัง ข้อมู ล
ของมหาวิทยาลัย
องค์ ประกอบคุณภาพด้ านคุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่ งชี ที 6
สาขาวิ ช าควรใช้ แ นวทางการ
บริ หารหลักสู ตรและแนวทางการประกัน
คุ ณภาพหลักสู ตร ที*ได้ระบุไว้ในเอกสาร
หลักสู ตรเป็ นแนวทางในการดําเนิ นงาน
หลั ก สู ตร และร่ วมกั น ปรั บ ปรุ งการ
ดํ า เนิ นงานเพื* อ ใ ห้ บ รรลุ ทุ ก ตั ว ชี, วั ด
คุณภาพหลักสู ตร

2. ได้นาํ ข้อมูลสารสนเทศด้านการ
ปร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ข้ า
เผยแพร่ ในเวปไซต์

3.ได้ นํ า ข้ อ มู ล ส าร ส น เทศ ขอ ง
ส า ข า วิ ช าเ ชื* อ ม เ ข้ า ข้ อ มู ล ข อ ง
มหาวิทยาลัย

สาขาวิ ช าได้มี ก ารใช้แ นวทางการ คณะกรรมการบริ หาร
บริ หารหลัก สู ต รและแนวทางการ สาขา
ประกันคุ ณภาพหลักสู ตร ที*ได้ระบุ
ไว้ในเอกสารหลักสู ตรเป็ นแนวทาง
ในการดํา เนิ น งานหลัก สู ต ร และ
ร่ วมกั น ปรั บ ปรุ งการดํา เนิ น งาน
เพื* อ ให้ บ รรลุ ทุ ก ตั ว ชี, วัด คุ ณ ภาพ
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หลักสู ตร
ตัวบ่ งชี ที 8
สาขาวิชาควรมีการบันทึกข้อมูลปั ญหา
ในการเรี ยนการสอน และข้อคิดเห็น ของ
นักศึ กษาและผูท้ ี* เกี* ยวข้อง โดยผูส้ อนได้
นําเสนอแนวทางปรับปรุ งการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน และได้ระบุ ถึง วิธีการ
ใน
เอกสาร มคอ.5 และนํา ผลที* ไ ด้ ไ ป
ปรั บ ปรุ ง เอกสาร มคอ.3 ของภาค
การศึกษาถัดไปทุกรายวิชา

ตัวบ่ งชี ที 9
สาขาวิ ช าควรมี ก ารสํ า รวจคุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิ ตที*พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย 4
กลุ่ม คือ 1) นักศึกษาปั จจุบนั 2) ศิษย์เก่า 3)
อาจารย์ 4) ผู ้ใ ช้ บ ัณ ฑิ ต และนํา ผลการ
สํารวจมาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และ
จั ด กิ จก รรม เพื* อ พั ฒ นา ศั ก ย ภาพ แ ก่
นั ก ศึ ก ษ า ต า ม คุ ณลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ที*
ต้องการ

สาขากําหนดให้ อาจารย์ที* ปรึ กษา คณะกรรมการบริ หาร
และอาจารย์ประจําวิชา บันทึกข้อมูล สาขา
ปั ญ หาในการเรี ยน การสอน และ
ข้ อ คิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษาและผู ้ ที*
เกี*ยวข้อง โดยผูส้ อนได้นาํ เสนอ
แนวทางปรับปรุ งการจัดกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอน และได้ระบุ ถึงวิธี การ
ใน เอกสาร มคอ.5 และนําผลที*ได้ไป
ปรั บปรุ ง เอกสาร มคอ.3 ของภาค
การศึกษาถัดไปทุกรายวิชา
สาขาวิชาได้มีการสํารวจคุณลักษณะ คณะกรรมการบริ หาร
บั ณ ฑิ ต ที* พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ โ ด ย มี สาขา
กลุ่มเป้ าหมาย 4 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษา
ปั จจุบนั 2) ศิษย์เก่า 3) อาจารย์ 4)
ผูใ้ ช้บณั ฑิต และนําผลการสํารวจมา
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และจัด
กิ จ กรรมเพื* อ พั ฒ นาศั ก ยภาพแก่
นัก ศึ ก ษาตามคุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ตที*
ต้องการ

ตัวบ่ งชี ที 15
สาขาวิชาควรปรับปรุ งการเขียนเล่มสรุ ป สาขาวิชาได้มีการปรับปรุ งการเขียน คณะกรรมการบริ หาร
โครงการ โดยยึ ด รู ปแบบตามคู่ มื อ การ เล่มสรุ ปโครงการ โดยยึดรู ปแบบตาม สาขา
ให้บริ การของมหาวิทยาลัย
คู่มือการให้บริ การของมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่ งชี ที 16
ผลสรุ ปของการจัดกิ จกรรมเพื*อส่ งเสริ ม
กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาได้นํา ความรู ้ จ ากการ
อบรมการประกัน คุ ณภาพ ควรแสดงให้
เห็ นการดําเนิ นงานตามระบบ PDCA ของ
นักศึกษาที*ชดั เจน ไม่ควรปรากฏเพียงการ
นํ า นั ก ศึ ก ษาเป็ นผู ้ รั บ ผิ ด ชอบร่ วมใน
โครงการเท่านั,น
ตัวบ่ งชี ที 17
1. สาขาวิ ช าควรเปิ ดโอกาสให้
นั ก ศึ ก ษาได้ ป ระเมิ น ความสํ า เร็ จของ
การบูรณาการกับการเรี ยนการสอนกับการ
ทํานุ บาํ รุ งศิ ล ปวัฒนธรรม เพื* อเป็ นตัว
สะท้อนผลการดําเนินงาน และสามารถนํา
ผลการบู รณาการ ไปปรั บ ปรุ งได้ชัดเจน
ยิง* ขึ,น
2. การเผยแพร่ ผ ลการบู รณาการกับ การ
เรี ย นการสอน ควรแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ขั,นตอนการดํา เนิ นงานและผลที* เกิ ดขึ, น
อย่า งชัด เจน ในรู ป ของเอกสารเผยแพร่
ซึ* งมี ป ระโยชน์ ต่ อ การเผยแพร่ ผ่ า นสื* อ
ต่างๆ ที*หลากหลาย เช่น เวปไซต์ ข่าวสาร
มหาวิทยาลัย
3. การเขี ยนรายละเอี ยดรายวิชา (มคอ.3)
ที*บูรณาการกับการทํานุ บาํ รุ ง ควรมีการ
ระบุ ที* ชัดเจน ทั,ง วัตถุ ป ระสงค์ ความรู ้ ที*
นั ก ศึ ก ษาจะได้ รั บ ขั, นตอนการสอน
เครื* องมือที*ใช้วดั ผลหรื อความสําเร็ จ และ
กิ จ กรรม การเรี ย นการสอนที* ใ ช้ใ นการ
ทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม

สาขามี ก ารกํา หนดให้นัก ศึ ก ษาที* คณะกรรมการบริ หาร
ผ่า นการอบรมการประกันคุ ณภาพ สาขา
การศึ กษาจัดทําโครงการโดยมี การ
วา งแ ผน ก าร ปฏิ บั ติ งา น แล ะ
สรุ ปผลโครงการโดยนักศึกษา

1.สาขาวิ ช ามี ก ารหาแนวทางให้ คณะกรรมการบริ หาร
นักศึกษาได้ประเมินความสําเร็ จของ สาขา
การบู รณาการกับการเรี ยนการสอน
กับ การทํา นุ บ ํา รุ งศิ ล ปวัฒ นธรรม
เ พื* อ เ ป็ น ตั ว ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน และสามารถนํ า ผล
การบูรณาการไปปรับปรุ งได้ชดั เจน
2. สาขาวิ ชาหาช่ องการเผยแพร่ ผล
การบูรณาการกับการเรี ยนการสอน
และวิธี การแสดงให้เห็ นถึ งขั,นตอน
การดําเนิ นงานและผลที* เกิ ดขึ, นอย่าง
ชั ด เจน เช่ น เวปไซ ต์ ข่ า วสาร
มหาวิทยาลัย
3. มอบหมายให้อาจารย์ประจําวิชา
ระบุ ใ ห้ ชั ด เจน ทั, ง วัต ถุ ป ระสงค์
ความรู ้ ที*นักศึ กษาจะได้รับขั,นตอน
การสอน เครื* องมื อที* ใ ช้วดั ผลหรื อ
ความสํ า เร็ จ โดยการจั ด ประชุ ม
อาจารย์ในสาขา
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องค์ ประกอบคุณภาพด้ านงานวิจัยและ
งานสร้ างสรรค์
1. สาขาวิชาควรนํานักศึกษาเข้าร่ วม
รับฟั งการบรรยายในเวที ประชุ มวิชาการ
ด้ า น วิ จั ย ห รื อ สั ม ม น า เ กี* ย ว กั บ ผ ล
ความก้าวหน้าในงานวิจยั ของอาจารย์
2. สาขาวิช าควรให้การสนับสนุ น
และให้ ข ้อ มู ล แหล่ ง ทุ น วิ จ ัย แก่ อ าจารย์
ตลอดจนให้ ค วามรู ้ ทั ก ษะการเขี ย น
ข้ อ เสนอโครงการวิ จ ั ย เพื* อ ขอรั บ ทุ น
ภายในและภายนอก
3. ส าขาวิ ช าควรส่ งเสริ มใ ห้ มี
กิจกรรมให้ความรู ้ แก่อาจารย์เกี*ยวกับการ
เขียนบทความวิชาการเพื*อตีพิมพ์เผยแพร่
และพัฒนางานวิจยั เพื*อสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้มากขึ,น

องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพด้ า นการบริ ก าร
วิชาการ
1. การดํา เนิ น โครงการ/กิ จ กรรมการ
บริ การทางวิ ช าการควรเชื* อ มโยงทั, ง
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนและการวิจ ัย
อาจจะเป็ นโครงการ/กิ จ กรรมเดี ย วกัน
หรื อต่างโครงการ/กิจกรรมก็ได้
2. สาขาวิ ช าควรมี ก ารติ ด ตาม และ
ประเมินผลของการดําเนิ นงานทั,ง
ผู ้
ให้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และนําผลของการ
ป ร ะ เ มิ น ม า พั ฒ น า ก ร ะ บ ว น ก า ร

1. สาขาวิชามี การนํานักศึกษาเข้า คณะกรรมการบริ หาร
ร่ ว มประชุ ม วิ ช าการด้า นวิ จ ัย หรื อ สาขา
ง า น ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ห รื อ สั ม ม น า
เ กี* ย ว กั บ ผ ล ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ใ น
งานวิจยั ของอาจารย์
2. สาขาวิชามีการกระตุน้ ให้อาจารย์
เขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จ ั ย เพื* อ
ขอ รั บทุ น วิ จ ั ย จ า ก ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอก
3. ส่ งอาจารย์ ใ นสาขาเข้ า ร่ วม
กิ จ กรรมโครงการที* ส ถาบัน วิ จ ั ย
ร่ วมกั บ ส ก ว. จั ด ใ ห้ ค วา มรู ้ แ ก่
อาจารย์เกี* ย วกับการเขี ย นบทความ
วิ ช าการเพื* อ ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ และ
พัฒนางานวิจยั เพื*อสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้

1. สาขาวิ ช ามี ก ารนํา กิ จ กรรมการ คณะกรรมการบริ หาร
บริ การทางวิ ช าการเชื* อ มโยงทั,ง สาขา
กิ จกรรมการเรี ยนการสอนและการ
วิจยั
2.สาขาวิชามีการติดตาม
และ
ประเมิ นผลของการดํา เนิ นงานทั,ง
ผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ั บบริ การ และนําผล
ข อ ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า พั ฒ น า

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

หน้า 9

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

การบูรณาการในครั,งต่อไป

กระบวนการ การบูรณาการในครั,ง
ต่อไป
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ส่ วนที 2
ผลการดําเนินงานเทียบกับเกณฑ์ การประเมิน ประจําปี การศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง กําหนดตัวบ่งชี, และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุ ณภาพ
ระดับ สาขาวิช าที* ส อดคล้องกับ ตัว บ่ ง ชี, ข อง สกอ. และตัวบ่ ง ชี, ข อง สมศ. ซึ* งองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ
ที*มหาวิทยาลัยกําหนด เป็ น 4 ด้าน ประกอบด้วย องค์ประกอบคุ ณภาพด้านการบริ หารจัดการ จํานวน
5 ตัวบ่ ง ชี, องค์ป ระกอบคุ ณภาพด้า นคุ ณ ภาพบัณ ฑิ ต จํา นวน 12 ตัวบ่ งชี, องค์ป ระกอบคุ ณ ภาพด้า น
งานวิจ ัย และงานสร้ า งสรรค์ จํา นวน 4 ตัวบ่ ง ชี, และองค์ป ระกอบคุ ณ ภาพ ด้า นการบริ ก ารวิ ช าการ
จํานวน 2 ตัวบ่งชี, รวมทั,งหมด 22 ตัวบ่งชี, ดังปรากฏในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ปี
การศึกษา 2553-2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับปรับปรุ ง 2554) ดังนี,
ตัวบ่ งชี ที
ชื อตัวบ่ งชี
1. องค์ ประกอบคุณภาพด้ านการบริ หารจัดการ มีตัวบ่ งชี จํานวน 5 ตัวบ่ งชี
ร้อยละของกิ จกรรม/โครงการของสาขาวิชาที*บรรลุ เป้ าหมายตามตัวบ่งชี,
1
ของโครงการในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะ
2
สารสนเทศเพื*อการบริ หารและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
ร้ อยละการเบิ กจ่ ายงบประมาณของสาขาวิ ชาตามแผนปฏิ บ ัติ ราชการ
3
ประจําปี ของคณะ
4
ระดับความสําเร็ จของการส่ งเสริ มการประกันคุณภาพภายใน
5
ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
2. องค์ ประกอบคุณภาพด้ านคุณภาพบัณฑิต มีตัวบ่ งชี จํานวน 12 ตัวบ่ งชี
6
การพัฒนาและบริ หารหลักสู ตร
7
การพัฒนาคณาจารย์
8
การจัดการเรี ยนการสอน
9
การพัฒนาสัมฤทธิ ผลการเรี ยนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ระดับ ความสํ า เร็ จของการเสริ มสร้ า งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมที* จ ัดให้ ก ั บ
10
นักศึกษา
11
ร้อยละของบัณฑิตที*เข้ามากรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา
12
บัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คุ ณภาพของบัณฑิ ตปริ ญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
13
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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14
15
16
17

ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึ กษาระดับปริ ญญาโทที* ได้รับการตี พิ มพ์หรื อ
เผยแพร่
กลไกการให้คาํ ปรึ กษาและบริ การด้านข้อมูลข่าวสาร
กลไกการส่ งเสริ มกิจกรรมนักศึกษา
กลไกการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่ งชี ที
ชื อตัวบ่ งชี
3. องค์ ประกอบคุณภาพด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ มีตัวบ่ งชี จํานวน 4 ตัวบ่ งชี
18
การบูรณาการกระบวนวิจยั หรื องานสร้างสรรค์กบั การจัดการเรี ยนการสอน
19
เงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
20
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
21
งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์
4. องค์ ประกอบคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ มีตัวบ่ งชี จํานวน 2 ตัวบ่ งชี
22
กลไกการบริ การทางวิชาการแก่สังคม
ผลการนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการให้ บริ การวิ ชาการมาใช้ใน
23
การพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั

หมายเหตุ

ในปี การศึกษา 2555 สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีตวั บ่งชี,
ที*ดาํ เนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ กษาภายใน จํานวน 22 ตัวบ่งชี, ซึ* งสาขาวิชาไม่ขอรับการประเมิ น
จํานวน 1 ตัวบ่งชี, ได้แก่ ตัวบ่งชี, ที* 14 ผลงานของผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทที*ได้รับการตีพิมพ์
หรื อเผยแพร่ เนื* อ งจาก สาขาวิ ช าการพัฒ นาชุ ม ชนไม่ มี ก ารเรี ย นการสอนในระดับ ปริ ญญาโท
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการดําเนินงานแต่ละตัวบ่งชี, รายละเอียด ดังนี,

องค์ ประกอบคุณภาพด้ านการบริหารจัดการ
จุดเด่ น สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน ดําเนิ นโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี พ.ศ.2555
ของคณะ จํานวน 6 โครงการ คิ ดเป็ นร้ อยละ 100 มี เว็ปไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศ
ครอบคลุมด้านการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การบริ หารจัดการและการประกัน
คุณภาพ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของสาขาตามแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะดําเนิ นการได้
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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ร้ อยละ 99.10 และมี ก ารรายงานข้อมูล การประกันคุ ณ ภาพของสาชาทุ กตัวบ่ ง ชี, อย่า งครบถ้วน และ
ตามกําหนด
จุดทีควรพัฒนา สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน ยังขาดบุคลากรที*มีความรู ้ ความเชี* ยวชาญทางด้าน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความน่าสนใจและสะดุดตา
แนวทางการพัฒ นา ควรมี ก ารพัฒนาศักยภาพของบุ ค ลากรให้มี ความรู ้ ค วามเชี* ย วชาญด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่ งชี ที 1 ร้ อยละของกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาทีบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่ งชี ของโครงการ
ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของคณะ
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี งบประมาณ
เกณฑ์ การประเมิน
:
ใช้ คะแนนทีได้ จากการคํานวณ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
สู ตรการคํานวณ
1. การคิดค่ าเป้าหมาย ให้ กาํ หนดค่ าเป้าหมายตัวบ่ งชี เป็ นค่ าร้ อยละ
ค่ าเป้าหมายร้ อยละ =

จํานวนโครงการที*บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี,ของโครงการ
จํานวนโครงการทั,งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี ของคณะ

X 100

2. การคิดคะแนน ใช้ คะแนนทีได้ จากการคํานวณ คะแนนเต็ม 5 คะแนน
คะแนนทีได้ =
จํานวนโครงการที*บรรลุเป้ าหมายตามตัวบ่งชี,ของโครงการ
จํานวนโครงการทั,งหมดของสาขาวิชาในแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี ของคณะ

X 5

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มี โครงการ/กิ จกรรมทั,งหมดในแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจําปี พ.ศ.
2555 ของคณะ จํานวน 6 โครงการ/กิ จกรรม ซึ* งสาขาวิชามี การดําเนิ นโครงการ/กิ จกรรมแล้วเสร็ จทุ ก
โครงการ และมี โครงการดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมายทุ กตัวบ่งชี, ความสําเร็ จของโครงการ จํานวน 6
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โครงการ/กิจกรรม
ดังนี,

คิดเป็ นร้อยละ 100 บรรลุเป้ าหมาย คิดเป็ น 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียด

โครงการ

ตัวบ่ งชี ของโครงการ

1.พัฒนา/ปรับปรุ งระบบ
สารสนเทศระดับสาขาวิชา

1.ผู ้ใ ช้ บ ริ การระบบฯ มี ค วาม
พึงพอใจไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

2.พัฒ นาจิ ต อาสานัก ศึ ก ษา
สาขาวิ ช าการพัฒ นาชุ ม ชน
(ค่ า ยฮอมแฮงแป๋ งฝายกั บ
ปี, น้องลีซอ)

1.นักศึ กเข้าร่ วมโครงการไม่น้อย
กว่า 60 คน
2.ผู ้ เ ข้ า ร่ วมโครงก ารมี ควา ม
พึงพอใจ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

โครงการ

ตัวบ่ งชี ของโครงการ

3.บู ร ณาการบริ ก ารวิช าการ
กับ การเรี ยนการสอนและ
การวิจยั สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน

1. ชุ มชนที* เ ข้ า ร่ วมโครงการ
จํานวน 1 ชุมชน
2. รายวิ ช าที* บู ร ณาการบริ การ
วิชาการ 1 รายวิชา
3. งานวิจยั 1 เรื* อง
4. ชาวบ้ า นที* เ ข้ า ร่ วมโครงการ
มี ค วามพึ ง พ อใจไม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 80
5. นัก ศึ ก ษาที* เข้าร่ วมโครงการ
มี ค วามพึ ง พ อใจไม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบ่ งชี
บรรลุ ไม่ บรรลุ

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
ตามตัวบ่ งชี
บรรลุ ไม่ บรรลุ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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4. โครงการบู ร ณาการด้า น
ศิลปวัฒนธรรมผ่านกิ จกรรม
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประสบการณ์ ทางวิชาชี พแก่
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
6. โครงการศึ กษาดู งานตาม
แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ ข อ ง
นั ก ศึ กษ าวิ ช าการพั ฒ นา
ชุมชน

คะแนนการประเมินตนเอง
ค่ าเป้าหมาย
ร้อยละ 90

1. นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ วมโครงการ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2. รายวิชาที*บูรณาการ 1 รายวิชา
1. นั ก ศึ ก ษาที* เ ข้ า ร่ วมกิ จ กรรม
31 คน

1.นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ วมโครงการ
40 คน
2.นั ก ศึ ก ษาที* เ ข้ า ร่ ว มโครงการ
มี ค วามพึ ง พ อใจไม่ น้ อ ย ก ว่ า
ร้อยละ 80

ผลการดําเนินงาน
ร้อยละ 100
6
6

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

X 100

รายการหลักฐาน
1-1-1 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2555
1-1-2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการทุกโครงการที*ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ จํานวน 6 โครงการ ดังนี,
1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุ งระบบสารสนเทศระดับสาขาวิชา
2) โครงการพัฒนาจิตอาสานักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน(ค่ายฮอมแฮงแป๋ งฝายกับปี, น้อง
ลีซอ)
3) โครงการบูรณาการบริ การวิชาการกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
4) โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านกิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา
5) โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นกั ศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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6) โครงการศึกษาดูงานตามแนวพระราชดําริ ของนักศึกษาวิชาการพัฒนาชุมชน
ตัวบ่ งชี ที 2 สารสนเทศเพือการบริหารและเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสาร
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. มีเว็บไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้านการจัดการเรี ยนการสอน
2. มีเว็บไซต์ของสาขาวิชาและระบบสารสนเทศครอบคลุ มด้านการจัดการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
3. มีเว็บไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุ มด้านการจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั และการบริ การวิชาการ
4. มีเว็บไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุ มด้านการจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ และการบริ หารจัดการ
5. มีเว็บไซต์ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุ มด้านการจัดการเรี ยนการสอน
การวิจยั การบริ การวิชาการ การบริ หารจัดการ และการประกันคุณภาพ
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
ข้อ 1

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
ข้อ 2

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
ข้อ 3

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
ข้อ 4

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
ข้อ 5

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 มีเว็บไซต์ ของสาขาวิชาและระบบสารสนเทศครอบคลุมด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน โดยสาขาวิชามีขอ้ มูลสารสนเทศที*ครอบคลุมด้านการเรี ยนการสอนแสดงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา
ดังนี,
- ข้อมูลสารสนเทศของอาจารย์ (2-1-1) ประกอบด้วย ชื* ออาจารย์ในสาขาวิชา วุฒิการศึ กษา
สถานศึกษา ชื*อผลงานวิจยั ของคณาจารย์
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- ข้อมูลสารสนเทศนักศึ กษาทุ กชั,นปี ของสาขาวิชา (2-1-2) ประกอบด้วย ชื* อ นามสกุล วัน
เดือน ปี เกิด ที*อยู่ โรงเรี ยนที*จบการศึกษา สถานที*ติดต่อ ซื* อผูป้ กครอง จํานวนนักศึกษาของ
ทุกชั,นปี
- ข้อมูลสารสนเทศหลักสู ตร (2-1-3) ประกอบด้วย ปรัชญาหลักสู ตร วัตถุ ประสงค์หลักสู ตร
โครงสร้างหลักสู ตร
- ข้อมูลสารสนเทศศิษย์เก่า (2-1-4) ประกอบด้วย ชื* อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิ ด ที*อยู่ สถานที*
ติดต่อ ประกอบอาชีพ สถานที*ติดต่อ
- มคอ 3 ของอาจารย์ในสาขาวิชา (2-1-5) ประกอบด้วยข้อมูลทัว* ไปของรายวิชา วัตถุประสงค์
ของรายวิชา ลักษณะการดําเนิ นงานของรายวิชา การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา แผนการ
สอนและการประเมินผล และทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน
- สารสนเทศรายชื* อนักศึกษาที*ได้รับการประกาศเกียติคุณยกย่อง (2-1-6) ประกอบด้วยข้อมูล
ชื*อ นามสกุล รางวัลที*ได้รับ หน่วยงาน/ผูจ้ ดั วันที*ได้รับรางวัล
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 มีเว็บไซต์ ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้ านการจัดการเรี ยน
การสอนและการวิจัย โดยสาขาวิชามีขอ้ มูลสารสนเทศด้านการเรี ยนการสอน อีกทั,งยังมีขอ้ มูลสารสนเทศที*
ครอบคลุมด้านการวิจยั แสดงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา ดังนี,
- ข้อมูลสารสนเทศรายละเอียดของงานวิจยั (2-2-1) ประกอบด้วย ชื* อผลงานวิจยั ของคณาจารย์
ชื*ออาจารย์ผดู ้ าํ เนินการวิจยั บทคัดย่องานวิจยั
- ข้อมูลสารสนเทศแหล่งงบประมาณ (2-2-2) ประกอบด้วย ข้อมูลชื* อผลงานวิจยั ของคณาจารย์
ชื*ออาจารย์ผดู ้ าํ เนินการวิจยั จํานวนงบประมาณและแหล่งงบประมาณในการดําเนินงานวิจยั
- ข้อ มู ล สารสนเทศการตี พิ ม พ์เ ผยแพร่ (2-2-3) ประกอบด้ว ย ข้อ มู ล ชื* อบทความวิ จ ัย ของ
คณาจารย์ ชื* ออาจารย์ผดู ้ าํ เนิ นการวิจยั บทความวิจยั สถานที*/วารสารที*ได้ลงตีพิมพ์เผยแพร่
การนําไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีเว็บไซต์ ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน การวิจัยและการบริ การวิชาการ โดยสาขาวิชามีขอ้ มูลสารสนเทศด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั
อีกทั,งยังมีขอ้ มูลสารสนเทศที*ครอบคลุมด้านการบริ การวิชาการแสดงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา ดังนี,
- กิจกรรมโครงการ/กิ จกรรมของสาขาวิชา (2-3-1) ประกอบด้วยข้อมูล สรุ ปโครงการบริ การ
วิชาการ รู ปกิจกรรมโครงการบริ การวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
- การบูรณาการการบริ การวิชาการ (2-3-2) ประกอบด้วยข้อมูล การนําองค์ความรู ้จากโครงการ
บริ การวิชาการไปใช้ร่วมกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
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เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีเว็บไซด์ ของสาขาวิชา และระบบสารสนเทศครอบคลุมด้ าน การจัดการ
เรี ยนการสอน การวิจัย การบริ การวิชาการ และการบริ หารจัดการ โดยสาขาวิชามีขอ้ มูลสารสนเทศ ด้าน
การเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ อี กทั,งยังมี ข ้อมู ลสารสนเทศที* ครอบคลุ มด้านการบริ หาร
จัดการแสดงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา ดังนี,
- งบประมาณของสาขาวิชา (2-4-1) ประกอบด้วยข้อมูล งบประมาณประจําปี การศึกษา 2554
2555 และ 2556 กิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที*จดั ขึ,นตามปี งบประมาณ
- สิ* งสนับสนุนการเรี ยนการสอนของสาขาวิชา (2-4-2) ประกอบด้วย รู ปภาพสิ* งสนับสนุ นการ
เรี ยนการสอน ได้แก่ ห้องเรี ยน ห้องกิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ เป็ นต้น
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีเว็บไซต์ ของสาขาวิชาและระบบสารสนเทศครอบคลุมด้ านการจัดการเรี ยน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพ
โดยสาขาวิชามี ขอ้ มูลสารสนเทศด้านการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการ การบริ หาร
จัดการ อีกทั,งยังมีขอ้ มูลสารสนเทศที*ครอบคลุมที*แสดงบนเว็บไซต์ของสาขาวิชา ดังนี,
- รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชา (2-5-1) ประกอบด้วยข้อมูล รายงานการประเมิน
ตนเองของสาขาวิชา
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
3 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5 )

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
2-1-1 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลประวัติและผลงานของอาจารย์
2-1-2 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev ข้อมูลนักศึกษาทุกชั,นปี
2-1-3 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลหลักสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิ ตการพัฒนา
ชุมชน
2-1-4 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลศิษย์เก่า
2-1-5 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลรายละเอียดรายวิชาทุกรายวิชา (มคอ.3)
2-1-6 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมู ล สารสนเทศรายชื* อนักศึ กษาที* ได้รับการ
ประกาศเกียติคุณยกย่อง รางวัลคนดี ศรี แผ่นดิน
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2-2-1

Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมู ล สารสนเทศรายละเอี ย ดงานวิจ ัย ของ
คณาจารย์ในสาขา
2-2-2 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลสารสนเทศแหล่งงบประมาณงานวิจยั ของ
คณาจารย์ในสาขา
2-2-3 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลสารสนเทศการตีพิมพ์เผยแพร่ ผลงานวิจยั ของ
คณาจารย์ในวารสารการวิจยั เชิงพื,นที*
2-3-1 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลสรุ ปโครงการบริ การวิชาการ
บูรณา
การเข้ากับการเรี ยนการสอนและการวิจยั
2-3-2 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ข้อมูลการบูรณาการโครงการบริ การวิชาการเข้ากับ
รายวิชาสถิติเพื*อการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
2-4-1 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลงบประมาณของสาขาวิชา
2-4-2 Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลแสดงภาพกิจกรรมและสิ* งสนับสนุ นกิจกรรม
การเรี ยนการสอน
2-5-1
Print Out http://janphar.lpru.ac.th/commdev/ ข้อมูลแสดงรายงานการประเมิ นตนเองของ
สาขาวิชา

ตัวบ่ งชี ที 3 ร้ อยละการเบิกจ่ ายงบประมาณของสาขาวิชาตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของคณะ
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี งบประมาณ
เกณฑ์ การประเมิน
:
โดยการแปลงร้อยละการเบิกจ่ายเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
ร้อยละการเบิกจ่ายที*กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 95
สู ตรการคํานวณ
1. ร้อยละการเบิกจ่าย =

งบประมาณที*เบิกจ่าย
งบประมาณที*ได้รับจัดสรร

X 100

2. การคิดคะแนน นําร้อยละที*คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95)
คะแนนที*ได้

=

ร้อยละการเบิกจ่าย
95

X 5
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ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 จํานวน 188,200 บาท
ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม จํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม ซึ* งสาขาวิชาได้ดาํ เนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิ
ราชการจํานวน 6 โครงการ/กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณทั,งสิ, น จํานวน 188,200 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 99.10 บรรลุเป้ าหมาย คิดเป็ น 5 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี,
ผลการดําเนินงาน
เบิกจ่ าย
เหลือจ่ าย
90,700
0

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

1.โครงการสนับสนุนการจัดการเรี ยนการ
สอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญสาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน

90,700

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)

2.พัฒ นาจิ ต อาสานัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการ
พัฒนาชุมชน
3.โครงการบู ร ณาการบริ ก ารวิ ช าการกับ
การเรี ย นการสอนและการวิ จ ัย สาขาวิ ช า
การพัฒนาชุมชน
4. โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
เข้า กับ การเรี ยนการสอนสาขาวิ ช าการ
พัฒนาชุมชน
5.โครงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชี พ
แก่นกั ศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
6. โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ดู ง า น ต า ม แ น ว
พระราชดํา ริ ข องนัก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าการ
พัฒนาชุมชน

10,000

ผลการดําเนินงาน
เบิกจ่ าย
เหลือจ่ าย
9,980
20

10,000

10,000

0

7,500

7,500

0

10,000

9,200

800

60,000

59,120

880
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วิธีการคํานวณ
1. ร้อยละการเบิกจ่าย =
186,500
188,200

งบประมาณที*เบิกจ่าย
งบประมาณที*ได้รับจัดสรร
X 100

X

100

= ร้อยละ 99.10

2. การคิดคะแนน นําร้อยละที*คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (ร้อยละ 95)
คะแนนที*ได้

=
99.10
95

ร้อยละการเบิกจ่าย
95
X 5

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
งบประมาณทั,งหมด 188,200บาท
ร้อยละ 95

X

5

= 5.22 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

งบประมาณที*เบิกจ่าย 186,500บาท
คิดเป็ นร้อยละ 99.10

รายการหลักฐาน
3-1-1 รายงานร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจําปี 2555 คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
3-1-2 รายงานสรุ ปผลโครงการของสาขาวิชา
ตัวบ่ งชี ที 4 ระดับความสํ าเร็จของการส่ งเสริมการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพ
2. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี,อย่างครบถ้วน และตามกําหนด
ในรอบ 3 เดือน
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3. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี,อย่างครบถ้วน และตามกําหนด
ในรอบ 6 เดือน
4. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี,อย่างครบถ้วน และตามกําหนด
ในรอบ 9 เดือน
5. มีการรายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี,อย่างครบถ้วน และตามกําหนด
ในรอบ 12 เดือน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนมีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ได้ 5 คะแนน โดยได้รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัว
บ่งชี, อย่างครบถ้วน (4-1-1) และตามแบบรายงานผลการดําเนิ นงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี, และเกณฑ์
การประเมินระดับสาขาวิชา ตามรอบระยะเวลาที*กาํ หนด คือ
- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี, อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 3 เดือน
(4-2-1) ในวันที* 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2555
- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี, อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 6 เดือน
(4-3-1) ในวันที* 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2555
- รายงานข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาทุกตัวบ่งชี, อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 9 เดือน
(4-4-1) ในวันที* 20 เดือน มีนาคม พ.ศ.2556
- รายงานข้อมูลการประกันคุ ณภาพของสาขาทุ กตัวบ่งชี, อย่างครบถ้วน และตามกําหนด 12
เดือน (4-5-1) ในวันที* 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(1-5 ข้อ)

การบรรลุเป้าหมาย
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รายการหลักฐาน
4-1-1 แบบรายงานผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี, และเกณฑ์การประเมินระดับสาขาวิชา
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน
4-2-1 สํา เนาบันทึ ก ข้อความและรายงานผลการส่ ง ข้อ มู ล การประกันคุ ณ ภาพของสาขาวิช า ตาม
กําหนด 3 เดือน
4-3-1 สําเนาบันทึกข้อความรายงานผลการส่ งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 6
เดือน
4-4-1 สําเนาบันทึกข้อความรายงานผลการส่ งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 9
เดือน
4-5-1 สําเนาบันทึกข้อความรายงานผลการส่ งข้อมูลการประกันคุณภาพของสาขาวิชา ตามกําหนด 12
เดือน
ตัวบ่ งชี ที 5 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ชนิดตัวบ่ งชี :
ผลผลิต
การคิดรอบปี :
ปี การศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ
ผลการดําเนินงาน
รอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ โดยคณะกรรมการที*มหาวิทยาลัยแต่งตั,ง
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
4.51 คะแนน
N/A

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

คะแนน
N/A

รายการหลักฐาน
5-1-1 ผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจําปี การศึกษา 2555
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องค์ ประกอบคุณภาพด้ านคุณภาพบัณฑิต
จุดเด่ น
1. สาขาวิชามีหลักสู ตรที*สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัย
2. สาขาวิชาได้จดั ให้มีระบบการเรี ยนการสอนที*ยืดหยุ่น และหลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการและความถนัดของผูเ้ รี ยน โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ อาทิ จัดให้มีชวั* โมง
ปฏิบตั ิ การอภิปรายกลุ่ม สัมมนา การเรี ยนรู ้นอกสถานที*และการประสบการณ์วชิ าชีพ
จุดทีควรพัฒนา
1. สาขาวิชาควรใช้แนวทางในการบริ หารหลักสู ตรแนวทางการประกันคุณภาพหลักสู ตร ได้
ระบุ ไ ว้ใ นเอกสารหลัก สู ต ร เป็ นแนวทางในการดํา เนิ น งานหลัก สู ต ร และร่ ว มกัน ปรั บ ปรุ ง การ
ดําเนินงานเพื*อให้บรรลุทุกตัวชี,วดั คุณภาพหลักสู ตร
2. สาขาวิชาควรจัดกิ จกรรมการจัดการความรู ้ เพื*อถ่ ายทอดความรู ้ เกี* ยวกับการดําเนิ นงาน
หลัก สู ต ร ให้ อาจารย์ใ นสาขาวิช าเพื* อ อาจารย์ทุ ก คนจะได้ร่ วมกันบริ หารหลัก สู ต รให้ เ ป็ นไปตาม
มาตรฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. สาขาวิชาควรมีการดําเนิ นหลักสู ตร ตามที*ระบุไว้ในเอกสารหลักสู ตร
2. สาขาวิชาควรมีการส่ งเสริ มให้มีการจัดการความรู ้เกี*ยวกับการดําเนิ นการหลักสู ตรภายใน
สาขาอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั,ง
ตัวบ่ งชี ที 6 การพัฒนาและบริหารหลักสู ตร
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
ข้ อ
1. สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสู ตรระดับ
อุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2. สาขาวิชามีการแต่งตั,งอาจารย์ประจําหลักสู ตรและมีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรตลอดเวลาที*จดั การศึกษา
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3. สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรก่อนเปิ ดและหลังปิ ดภาคการศึกษา
4. สาขาวิชามี การรายงานผลการประเมิ นหลักสู ตรตามตัวชี, วดั ที* กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร (กรณี
หลักสู ตรที*ดาํ เนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม กํากับใหการ
ดําเนิ นงานตามตัวบงชี,ที*กาํ หนดไว้ในเอกสารหลักสู ตร ผานเกณฑการประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอย
รอยละ 80 ของตัวบงชี,ที*กาํ หนดในแตละป ทุกหลักสู ตร)
5. นําผลประเมินในข้อ 4 มาปรับปรุ งการดําเนิ นงานหลักสู ตร (กรณี หลักสู ตรที*ดาํ เนิ นงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จะตองควบคุม กํากับให้การดําเนิ นงานตามตัวบงชี,
ที*กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี,และทุกหลักสู ตร)
หมายเหตุ :
1. การนั บ หลัก สู ต รปริ ญญาโทแผน ก และปริ ญญาเอก ให้ นั บ หลัก สู ต รที* มี นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรี ยนในรอบปี การศึ กษาที* ทาํ การประเมิน สําหรับการนับหลักสู ตรทั,งหมดให้นับหลักสู ตรที*
ได้รับอนุ ม ตั ิ ให้เปิ ดสอนทุ กระดับปริ ญญา โดยนับรวมหลักสู ตรที* งดรั บนักศึ กษา แต่ ไม่ นับรวม
หลักสู ตรที*สภาสถาบันอนุมตั ิให้ปิดดําเนินการแล้ว
2. การนับจํานวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 8 ให้นบั จํานวนหัวนักศึกษาในปี การศึกษา
นั,นๆ และนับทั,งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ทั,งในที*ต, งั และนอกที*ต, งั
3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที*รับผิดชอบในการเสนอหลักสู ตรใหม่
หรื อเสนอปรับปรุ งหลักสู ตร หรื อเสนอปิ ดหลักสู ตร และคณะกรรมการที*รับผิดชอบบริ หารหลักสู ตรให้
เป็ นไปตามรายละเอียดหลักสู ตรที*สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ซึ* งอาจเป็ นชุดเดียวกันทั,งหมด หรื อต่างชุดก็ได้
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน ได้ 5 คะแนน รายละเอียด ดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 สาขาวิชามีการรายงานผลการดําเนินงานหลักสู ตรตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลักสู ตรระดับ อุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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สาขาวิชามีการายงานผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรที*ได้กาํ หนดไว้ในหลักสู ตรตามรายละเอียด
ของหลักสู ตรตามแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุ มตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชา
การพัฒ นาชุ ม ชน (สมอ.02) (6-1-1) และหลัก สู ตรศิ ล ปศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิช าการพัฒนาชุ ม ชน
ประจําปี 2550 (6-1-2) ซึ* งได้ดาํ เนิ นการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุ ดมศึกษา พ.ศ.2548
ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ (1) การบริ หารหลักสู ตร (2) ทรัพยากรประกอบการเรี ยนการสอน (3)
การสนับ สนุ นและการให้ค าํ แนะนํา นัก ศึ ก ษา และ (4) ความต้องการของตลาดแรงงานสั ง คม ตาม
รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสู ตร (สมอ.07) ภาคเรี ยนที* 1/2555 และ 2/2555 (6-1-3)
สาขาวิชามีรายงานผลการดําเนิ นงานหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต (ฉบับปรับปรุ ง) พ.ศ.2555
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2555 ครอบคลุม 5 ประเด็น ได้แก่ (1) อาจารย์
ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มี ส่วนร่ วมในการประชุ ม เพื*อวางแผนติ ดตามและทบทวนการ
ดําเนิ นงานหลักสู ตร (6-1-4) (2) มีรายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2 ที*สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุ ณ วุฒิส าขา/สาขาวิช า(6-1-5) (3) มี รายละเอี ย ดของรายวิช าทุ ก รายวิช าที* เปิ ดสอนในภาคเรี ย นที* 1
และ 2/2555 ตามแบบ มคอ.3 (6-1-6) (4) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลังสิ, นสุ ดภาคการศึกษาที*เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา(6-1-7) (5) จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ, นสุ ดปี การศึกษา (6-1-8) (6) อาจารย์ใหม่
ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน (6-1-9) (7) อาจารย์ประจําทุก
คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่างน้อยปี ละหนึ* งครั,ง (6-1-10) (8) จํานวนบุคลากร
สนับสนุ นการเรี ยนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ต่อปี
(6-1-11)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 สาขาวิชามีการแต่ งตังอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและมีการดําเนินงานตาม
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรตลอดเวลาทีจัดการศึกษา
สาขาวิช ามี ก ารแต่ ง ตั,ง คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร ตามคํา สั* ง ที* 2152/2554 ลงวันที* 25
มิถุนายน 2554 (6-2-1) และมีการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรตลอดเวลาที*จดั การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 สาขาวิชามีการประชุ มอาจารย์ ประจําหลักสู ตรก่ อนเปิ ดและหลังปิ ดภาค
การศึกษา
สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรก่อนเปิ ดภาคการศึกษา
(1) ครั,งที* 1/2555 วันที* 22 พฤษภาคม 2555 เพื*อจัดอาจารย์ผสู ้ อน เปิ ดรายวิชา ส่ งมคอ.3 และ
วางแผนการดําเนินงานในปี การศึกษา 2555 (6-3-1)
(2) ครั, งที* 2/2555 วันที* 24 กันยายน 2555 ส่ ง มคอ.3 ภาคเรี ยนที* 2/2555 ตรวจสอบการ
ดําเนินงานรอบ3 เดือน และการรายงาน สมอ.07 ภาคเรี ยนที* 1/2555 (6-3-2)
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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(3) ครั,งที* 3/2555 วันที* 24 เมษายน 2555 และติดตามการส่ ง มคอ. 5 ของภาคเรี ยนที* 1/2555
ตรวจสอบการดําเนินงานรอบ 6 เดือน (6-3-3)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 สาขาวิชามีการรายงานผลการประเมินหลักสู ตรตามตัวชี วัดทีกําหนดไว้ ใน
หลักสู ตร (กรณีหลักสู ตร ทีดํ า เนิ นงานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บ อุด มศึ ก ษาแหงชาติ จ ะต อง
ควบคุม กํากับ ใหการดําเนินงานตามตัวบงชี ทีกําหนดไว้ ในเอกสารหลักสู ตร ผานเกณฑการประเมิน 5
ขอแรก และอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี ทีกําหนดในแตละป ทุกหลักสู ตร)
สาขาวิชามีการประเมินผลหลักสู ตร 4 ด้านดังนี,
(1) อัตราการสําเร็ จการศึกษาของบัณฑิตไม่ต*าํ กว่าร้อยละ 80 (6-4-1)
(2) อัต ราการมี ง านทํา ในสาขาที* สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ ที* เ กี* ย วข้องของบัณ ฑิ ต หลัง สํ า เร็ จ
การศึกษาใน 1 ปี ไม่ต*าํ กว่าร้อยละ 80 (6-4-2)
(3) อัตราความพึงพอใจของบัณฑิตต่อมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอนไม่ต* าํ กว่าร้อยละ 80
(6-4-3)
(4) อัตราความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตไม่ต*าํ กว่าร้อยละ 80 (6-4-4)
หลักสู ตรปรับปรุ ง 2555
สาขาวิชาได้มีก ารประเมิ นผลหลักสู ตร 5 ด้า นตามดัชนี บ่งชี, ม าตรฐานและคุ ณภาพ
การศึกษา ดังนี,
(1) สาขาวิชามีอาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 ที*มีส่วนร่ วมในการประชุ มเพื*อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการหลักสู ตร (6-4-5)
(2) สาขาวิชามี รายละเอี ยดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที*สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (6-4-6)
(3) สาขาวิชามีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิ ดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา(6-47)
(4) สาขาวิชาได้มีการทําจัดทํา รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ, นสุ ด
ภาคการศึกษาที*เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา (6-4-8)
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ, นสุ ดปี
การศึกษา (6-4-8)
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(6) อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน (6-4-9)
(7) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่างน้อยปี ละหนึ* งครั,ง
(6-4-10)
(8) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี (6-4-10)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 นําผลประเมินในข้ อ 4 มาปรั บปรุ งการดําเนินงานหลักสู ตร (กรณีหลักสู ตรที
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจะตองควบคุม กํากับให้ การดําเนินงานตาม
ตัวบงชี ทีกําหนดไว้ ในหลักสู ตร ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี และทุกหลักสู ตร)
สาขาวิชาได้มีการนําผลการประเมินหลักสู ตรภายใต้ตวั ชี,วดั ที*ได้กาํ หนดไว้ในเอกสารหลักสู ตร
เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง การดําเนิ นงานหลัก สู ตรโดยมี การประชุ ม(6-5-1) เพื* อหามติ ในการ
ดําเนิ นงานร่ วมกัน ในประเด็นการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิ ตต่อมาตรฐานการจัดการเรี ยนการ
สอนไม่ต* าํ กว่าร้ อยละ 80 พบว่า ในภาพรวมบัณฑิ ตมี ความพึงพอใจ ร้ อยละ 85 แต่จาํ เป็ นต้องมี การ
ปรับปรุ งมาตรฐานการเรี ยนการสอนในเรื* องทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาจึงมีแนวทางของการ
ปรับปรุ งมาตรฐานการเรี ยนการสอนโดยการส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะโปรแกรมที*เกี*ยวข้องในทางสังคมศาสตร์ (6-5-2)
นอกจากนี, ส าขาวิ ช าได้มี ก ารนํา ผลการประเมิ นหลัก สู ตรภายใต้ตวั ชี, ว ดั ที* ไ ด้ก าํ หนดไว้ใ น
เอกสารหลักสู ตร ฉบับปรับปรุ ง 2555 เข้าที*ประชุ มคณะกรรมการบริ หารสาขา เพื*อพิจารณาในประเด็น
เรื* อง อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ อย่างน้อยปี ละหนึ* งครั,ง ซึ* ง
เป็ นจํานวนครั,งที*น้อยเกินไปและควรมีการสนับสนุ นงบประมาณเพื*อส่ งเสริ มศักยภาพและพัฒนาทาง
วิชาการของอาจารย์เพิ*มขึ,น (6-5-3)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
( ข้อ1-5 )

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
6-1-1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน (สมอ.02)
6-1-2 เล่มหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประจําปี 2550
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6-1-3
6-1-4
6-1-5
6-1-6

รายงานข้อมูลการดําเนินงานหลักสู ตร (สมอ.07) ภาคเรี ยนที* 1/2555 และ 2/2555
รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตร
รายละเอียดของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.2
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาที*เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที* 1 และ 2/2555 ตามแบบ มคอ.3
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
6-1-7 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาทุกรายวิชาที*เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที* 1 และ 2/2555 ตาม
แบบ มคอ.5 (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
6-1-8 รายงานผลการดําเนินการของหลักสู ตรตามแบบ มคอ.7
6-2-1 คําสั*งแต่งตั,งอาจารย์บริ หารหลักสู ตร คําสั*งที* 2152/2554 ลงวันที* 25 มิถุนายน 2554
6-3-1 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสู ตรครั,งที* 1/2555
6-3-2 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสู ตรครั,งที* 3/2555
6-4-1 ผลการประเมินอัตราการสําเร็ จการศึกษาของบัณฑิต
6-4-2 ผลการประเมิ น อัต ราการมี ง านทํา ในสาขาที* สํ า เร็ จ การศึ ก ษา หรื อ ที* เ กี* ย วข้อ งของบัณ ฑิ ต
หลังสําเร็ จการศึกษาใน 1 ปี
6-4-3 ผลการประเมินอัตราความพึงพอใจของบัณฑิตต่อมาตรฐานการจัดการเรี ยนการสอน
6-4-4 ผลการประเมินอัตราความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต
6-4-5 รายงานการประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตร
6-4-6 รายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2
6-4-7 รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชาที*เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที* 1 และ 2/2555 ตามแบบ มคอ.3
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
6-4-8 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชาทุกรายวิชาที*เปิ ดสอนในภาคเรี ยนที* 1 และ 2/2555 ตาม
แบบ มคอ.5 (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
6-4-9 คําสั*งการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ประจําปี การศึกษา 2555
6-4-10 คําสั*งไปราชการของอาจารย์ทุกคนที*เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
6-5-1 รายงานการประชุมของอาจารย์ประจําหลักสู ตรครั,งที* 3/2555
6-5-2 รายชื*อนักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6-5-3 คําสั*งไปราชการของอาจารย์ทุกคนที*เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ
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ตัวบ่ งชี ที 7 การพัฒนาคณาจารย์
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ปั จจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ การพิจารณา
:
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่ งทางวิชาการ
อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

0
0
0
0

6
0
0
0

0
0
0
0

วิธีการคํานวณ
ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี,
11
5.5

เกณฑ์ การประเมิน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น 6 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึ ก ษา 2555 สาขาวิช าการพัฒนาชุ ม ชน มี อาจารย์ประจําสาขาวิชา จํานวน 5.5 คน
รายละเอียดดังนี,
ตารางที .... แสดงรายชื*ออาจารย์ประจําสาขาวิชาที*มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน 5.5 คน ดังนี,
ตําแหน่ งทางวิชาการ
หมายเหตุ
ชื อ-สกุล
วันทีเริมงาน
อาจารย์ ผศ. รศ. ร.
1. นางสาวปวีณา งามประภาสม 16 มิถุนายน 2551
1
- นับได้ 1
2. นางสาวปิ ยรัตน์ วงศ์จุมมะลิ
1 มิถุนายน 2554
1
- นับได้ 1
3. นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน
9 มิถุนายน 2549
1
- นับได้ 1
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4. นางสาวขัตติยา ขัติยวรา
5. นางสาวกิ*งแก้ว ทิศตึง
6. นายธนุพงษ์ ลมอ่อน

1 พฤศจิกายน 2551
6 มิถุนายน 2554
1 ตุลาคม 2555

1
1
0.5

-

-

-

นับได้ 1
นับได้ 1
นับได้ 0.5

การคิดค่ านําหนัก
วุฒิการศึกษา
ตําแหน่ งทางวิชาการ

อาจารย์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์
รวม
รวมผลถ่ วงนําหนัก

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จํานวน
(คน)

ค่า
นํ,าหนัก

ผลรวม
ค่ านําหนัก

จํานวน
(คน)

ค่า
นํ,าหนัก

ผลรวม ค่ า
นําหนัก

จํานวน
(คน)

ค่า
นํ,าหนัก

ผลรวม ค่ า
นําหนัก

0

0

0

5.5
5.5

2
2
11

11
11

0

0

0

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ คํานวณดังนี,
11
5.5

ค่าดัชนีคุณภาพ =

การคิดคะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็ น 6 เท่ากับ 5
คะแนน
2
5.5

x 5 = 1.82 คะแนน
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คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
2 คะแนน

2
5.5

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
1.82 คะแนน

x 5 = 1.82 คะแนน

รายการหลักฐาน
7-1-1 เอกสารแสดงข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา อาจารย์ประจําสาขาวิชา (จากกองการเจ้าหน้าที*)

ตัวบ่ งชี ที 8 การจัดการเรียนการสอน
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. มี การจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุ ณ ภาพการจัด
การเรี ยนการสอนที*เนนผูเรี ยนเป็ นสําคัญ
2. ทุกรายวิชาในหลักสู ตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
กอนการเปดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที*กาํ หนดในกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห
งชาติ (ใช้ขอ้ มูลการส่ งเอกสารจากกองบริ การการศึกษา)
3. มีรายวิชาที*สงเสริ มทักษะการเรี ยนรู ดวยตนเองและการใหผูเ้ รี ยนไดเรี ยนรู จากการปฏิ บตั ิ
ทั,งในและนอกห้องเรี ยนหรื อจากการทําวิจยั
4. มีรายวิชาที*มีการจัดการเรี ยนรู ้ โดยผูม้ ีประสบการณทางวิชาการหรื อวิชาชี พจากหนวยงาน
หรื อชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรี ยนการสอน
5. มีรายวิชาที*มีการจัดการเรี ยนรู ้ ที* พฒั นาจากการวิจยั หรื อจากกระบวนการจัดการความรู
เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอน
6. มี การพัฒนาหรื อปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธการสอน หรื อการประเมิ นผล
การเรี ยนรู ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา
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หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยหรื อคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนที* มีต่อคุ ณภาพการเรี ยน
การสอนและสิ* งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที*ไม่มีการเรี ยนการสอน
ในชั,นเรี ยนหรื อในห้องปฏิบตั ิการ เช่น การฝึ กงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิ พนธ์
และวิทยานิพนธ์ เป็ นต้น
2. งานวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ขอ้ 5 หมายถึ ง งานวิจยั ของผูส้ อนของ
สถาบัน ที*ได้พฒั นาขึ,น และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน
กรณี หลักสู ตรที*ไม่เป็ นไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ต้องมี
การจัดทํารายละเอี ยดของรายวิชาและของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาด้วย
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 หรื อ 2 ข้อ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 4 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 4 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนภายใต้ ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนทีเนนผูเรียนเป็ นสํ าคัญ
สาขาวิชาได้มีกิจกรรม การเรี ยนการสอนภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนที*เนนผูเรี ยนเป็ นสําคัญ ตามคู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ(8-1-1)
โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในรายวิชาได้แก่ รายวิชาการจัดการสิ* งแวดล้อม รายวิชาชุ มชนศึกษา
กับการพัฒนา (8-1-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 ทุกรายวิชาในหลักสู ตรมีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแต่ ละภาคการศึ กษา ตามทีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ใช้ ข้อมูลการส่ งเอกสารจากกองบริการการศึกษา)

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

หน้า 33

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

สาขาวิชาได้มีรายวิชาได้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) ที*เปิ ดสอนตามหลักสู ตร
พ.ศ.2550 ในภาคเรี ยนที* 1/ 2555 จํานวน 10 รายวิชา (8-2-1) และภาคเรี ยนที* 2/2555
จํานวน 12
รายวิชา (8-2-1) และมีรายละเอียดของรายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ (มคอ.4) จํานวน 1 วิชา (8-2-2)
สาขาวิชาได้มีรายวิชาได้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ที*เปิ ดสอนตามหลักสู ตร
พ.ศ.2555 ในภาคเรี ยนที* 1/ 2555 จํานวน 4 รายวิชา (8-2-3) และภาคเรี ยนที* 2/2555
จํานวน
3 รายวิชา (8-2-4)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีรายวิชาทีสงเสริ มทักษะการเรี ยนรู ดวยตนเอง และการใหผู้เรี ยน ได
เรียนรู จากการปฏิบัติทงในและนอกห
ั
องเรียนหรือจากการทําวิจัย
สาขาวิชาได้มีรายวิชาที*สงเสริ มทักษะการเรี ยนรู ดวยตนเอง และการใหผูเ้ รี ยน ไดเรี ยนรู จาก
การปฏิ บตั ิ ท, งั ในและนอกหองเรี ย นหรื อจากการทําวิจยั จํานวน 2 รายวิช า คื อ รายวิชาการจัดการ
สิ* ง แวดล้อม(8-3-1) รายวิช าชุ ม ชนศึ ก ษากับ การพัฒนา (8-3-2) นอกจากนี, ส าขาวิช า ยัง มี รายวิช าที*
ส่ งเสริ มทักษะการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองผ่านการวิจยั ด้วย คือ รายวิชาการวิจยั ภาคสนาม (8-3-3)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีรายวิชาทีมีการจั ดการเรี ยนรู้ โดยผู้มีประสบการณทางวิชาการหรื อ
วิชาชี พจากหนวยงานหรือชุ มชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
สาขาวิชาได้มีสาขาวิชาได้มีรายวิชามีการจัดการเรี ยนรู้ โดยผูม้ ีประสบการณทางวิชาการหรื อ
วิชาชี พจากหนวยงานหรื อชุ มชนภายนอกเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรี ยนการสอน โดยเชิ ญมา
เป็ นวิทยากร จํานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชาการพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ (8-4-1)
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 5 มี ร ายวิ ช าที มี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ที พั ฒ นาจากการวิ จั ย หรื อ จาก
กระบวนการจัดการความรู เพือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 6 มีการพัฒนาหรื อปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธการสอน หรื อ
การประเมินผลการเรียนรู ตามผลการประเมินรายวิชาทุกรายวิชา
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนน
4 ข้อ
ดําเนินการได้ 4 ข้อ
4 คะแนน
(ข้อ1 - 4)
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รายการหลักฐาน
8-1-1 คู่มือการจัดการเรี ยนการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
8-1-2 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาการจัดการสิ* งแวดล้อม รายวิชาชุมชนศึกษากับการพัฒนา
8-2-1 มคอ. 3 ทุกรายวิชา
8-2-2 มคอ. 4 รายวิชาฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ
8-3-1 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาการจัดการสิ* งแวดล้อม รายวิชาชุมชนศึกษากับการพัฒนา
8-3-2 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาการวิจยั ภาคสนาม
8-3-3 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาการพัฒนาชุมชนเปรี ยบเทียบ
8-4-1 หนังสื อตอบรับการเป็ นวิทยากร
ตัวบ่ งชี ที 9 การพัฒนาสั มฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
ข้ อ
1. มีการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใช้ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
3. มี การนําผลจากขอ 1 มาจัดกิ จกรรมเพื*อเสริ มสร้ างคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที* พึงประสงค์ของ
หลักสู ตร
4. สาขาวิ ชามี กิ จกรรมหรื อสงเสริ มใหนักศึ กษาเขารวมกิ จกรรมการประชุ มวิ ชาการหรื อ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที*ประชุ มระหว่างสาขาวิชา หรื อที*ประชุ มระหว่างคณะ หรื อที*ประชุ มระหว
างสถาบัน หรื อที*ประชุมระดับชาติ หรื อนานาชาติ
5. สาขาวิช ามี โครงการหรื อกิ จกรรมที* เสริ ม สรางคุ ณธรรมจริ ย ธรรมใหแกนัก ศึ ก ษาหรื อ
ส่ งนักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรม
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
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สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 มีการสํ ารวจคุณลักษณะบัณฑิตทีพึงประสงคตามความตองการ ของผู
ใชบัณฑิต
สาขาวิชาได้มีการสํารวจคุ ณลักษณะบัณฑิ ตที* พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิ ต
โดยมีกลุ่มเป้ าหมาย 4 กลุ่ม คือ (1) นักศึกษาปั จจุบนั (2) ศิษย์เก่า (3) อาจารย์ และ (4) ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต (9-11)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 มีการนําผลจากขอ 1 มาใช้ ปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน
สาขาวิช าได้มีก ารนํา ผลจากการสํา รวจคุ ณ ลัก ษณะบัณฑิ ตที* พึ งประสงค ตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต เข้าที*ประชุมของคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ครั,งที* 1/2555 (9-2-1) และผลจากมติ
ที* ป ระชุ ม ให้นําผลมาใช้ปรั บปรุ ง การจัดการเรี ยนการสอนโดยเพิ* ม กิ จกรรมการสร้ างบุ คลิ กภาพใน
รายวิชา
การพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม (9-2-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการนําผลจากขอ 1 มาจัดกิจกรรมเพือเสริ มสร้ างคุณลักษณะบัณฑิต ที
พึงประสงค์ ของหลักสู ตร
สาขาวิชาได้มีนาํ ผลจากการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงคตามความตองการของผูใช
บัณฑิ ตมาจัดกิ จกรรม โครงการอนุ รักษ์พลังงานและสิ* งแวดล้อม บวชป่ าเพื*อชุ มชน ณ บ้านป่ าสัก ม.7
ต.วังทรายคํา อ. วังเหนือ จ. ลําปาง เพื*อเสริ มสร้างคุณลักษณะบัณฑิต ที*พึงประสงค์ของหลักสู ตร (9-3-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 สาขาวิชามีกิจกรรมหรื อสงเสริ มใหนักศึ กษาเขารวมกิจกรรม
การ
ประชุ มวิชาการหรื อนําเสนอผลงานทางวิชาการในทีประชุ มระหว่ างสาขาวิชา หรื อทีประชุ มระหว่ าง
คณะหรือทีประชุ มระหวางสถาบันหรือทีประชุ มระดับชาติหรือนานาชาติ
สาขาวิชาได้มีกิจกรรมหรื อสงเสริ มใหนักศึกษาเขารวมกิ จกรรมการประชุ มวิชาการโครงการ
สัมมนาเครื อข่ายคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา พัฒนาชุมชน/สังคม ระดับชาติครั,งที* 12 ณ มหาวิทยาลัย ราช
ภัฏนครปฐม (9-4-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 สาขาวิชามีโครงการหรื อกิจกรรมทีเสริ มสรางคุณธรรมจริ ยธรรมให แก
นักศึกษา หรือส่ งนักศึกษาเข้ าร่ วมกิจกรรม
สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมโครงการอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษาให้มีจิต
บําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที* 28 พฤศจิกายน 2555 (9-5-1)
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คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
9-1-1 รายงานผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต
9-2-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตร ครั,งที* 1/2555
9-2-2 มคอ. 3 และ 5 รายวิชาการพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่ม
9-3-1 สรุ ปโครงการอนุ รักษ์พลังงานและสิ* งแวดล้อม บวชป่ าเพื*อชุ มชน ณ บ้านป่ าสัก ม.7 ต.วังทราย
คํา อ. วังเหนือ จ. ลําปาง
9-4-1 หนังสื อโครงการสัมมนาเครื อข่ายคณาจารย์ นิ สิต นักศึกษา พัฒนาชุ มชน/ สังคม ระดับชาติ
ครั,งที* 12 และคําสั*งไปราชการ
9-5-1 สรุ ปผลโครงการอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบ่ งชี ที 10 ระดับความสํ าเร็จของการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมทีจัดให้ กบั นักศึกษา
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. สาขาวิชามีการถายทอดหรื อเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริ ยธรรมที*มหาวิทยาลัยและ
คณะตองการสงเสริ มให้แก่นกั ศึกษา ไปยังคณาจารย นักศึกษาและผูเกี*ยวของอยางทัว* ถึง
2. สาขาวิช ามี โครงการหรื อมี ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมที* ส งเสริ ม การพัฒนาพฤติ ก รรมดาน
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที* ส อดคล้อ งกับ นโยบายมหาวิ ท ยาลัย และคณะ ที* ร ะบุ ต ัว บ งชี, และเป าหมาย
ความสําเร็ จที*ชดั เจน
3. มีการประเมินผลโครงการหรื อกิจกรรมสงเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ
งชี,และเปาหมายที*กาํ หนดในขอ 2
4. มีผลการประเมินในข้อ 3 บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของทุกโครงการ
5. มีนกั ศึกษาหรื อกิจกรรมที*เกี*ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ด
านคุณธรรมจริ ยธรรม โดยหนวยงานหรื อองคกรระดับชาติ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 สาขาวิชามีการถายทอดหรื อเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริ ยธรรม ที
มหาวิทยาลัย และคณะ ตองการสงเสริ มให้ แก่ นักศึ กษาไปยังคณาจารย นักศึ กษา และผูเกียวของ อยาง
ทัวถึง
สาขาวิชามีการถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริ ยธรรมไปยัง คณาจารย์ ผ่านเว็ป
ไชด์ข องสาขาวิช า(10-1-1) มี ป ระกาศเรื* องคุ ณ ลัก ษณะอันพึ งประสงค์ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักศึกษาลงวันที* 15 ธันวาคม 2553 (10-1-2) ประกาศคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ ลํา ปาง เรื* อ งกํา หนดพฤติ ก รรมอัน พึ ง ประสงค์ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ลงวันที* 19 กันยายน 2554 (10-1-3) ประกาศ
คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เรื* องแนวทางส่ งเสริ มพฤติกรรม ด้าน
คุ ณธรรมจริ ยธรรมของนักศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ลง
วันที* 19 กันยายน 2554 (10-1-4)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 สาขาวิชามีโครงการหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทีส งเสริ มการพัฒนา
พฤติ ก รรมด านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมที สอดคล้ อ งกั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย และคณะ ที ระบุ ตั ว บ งชี
และเปาหมายความสํ าเร็จทีชั ดเจน
สาขาวิ ช าได้ส่ ง นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมที *ส งเสริ ม การพัฒ นาพฤติ ก รรม ด านคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรมที* ส อดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะ คื อโครงการอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรม แก่
นักศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที* 28 พฤศจิกายน 2555 จํานวน 10 คน (10-2-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม ของ
นักศึกษาตามตัวบงชี และเปาหมายทีกําหนดในขอ 2
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยงานกิจกรรมนักศึกษาของคณะฯ ได้จดั ทํารายงานสรุ ปผล
โครงการอบรมคุณธรรมและจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม วันที* 28 พฤศจิกายน
2555 ณ ห้อง 0935 (10-3-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มี ผลการประเมิ นในข้ อ 3 บรรลุ เปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของทุก
โครงการ
ตามที* ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์ โดยฝ่ ายกิ จกรรมนัก ศึ ก ษาของคณะฯ ได้จดั ทํา
รายงานสรุ ปผลโครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรม แก่นกั ศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และ
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรม ผลการประเมินบรรลุ เป้ าหมาย ร้ อยละ 90
(10-4-1)
เป้ าหมาย

ร้ อยละทีเข้ าร่ วม
ของเป้ าหมาย
กํา หนดให้ ส าขาวิ ช าการพัฒ นา ร้อยละ 80
ชุ มชนส่ งนักศึ กษาเข้าร่ วมจํานวน
10 คน

ผลการดําเนินงาน

เป้ าหมาย

สาขาวิ ช าการพั ฒ นา
ชุ ม ชน ส่ งนักศึ กษาเข้า
ร่ วมโครงการจํานวน 9
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 90
ของเป้ าหมายที*กาํ หนด
ผลการดําเนินงาน

ร้ อยละทีเข้ าร่ วม
ของเป้ าหมาย
นักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมร้อยละ 80 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง ระดับความพึ งพอใจใน
มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอยู่ พอใจร้อยละ 80
การเข้ า ร่ วมโครงการ
ในระดับมาก
อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมแก่ นั ก ศึ ก ษา
ใ ห้ มี จิ ต บํ า เ พ็ ญ
ป ร ะ โ ย ช น์
ใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
มากที*สุด ( x =4.53) คิ ด
เป็ นร้อยละ 91.20 ถือว่า
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ที*
กําหนด
นักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมร้อยละ 90 ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง ระดั บ ความพึ ง พอใจ
มี ความรู ้ ความเข้าใจในการเข้าอบรม พอใจร้อยละ 90
ด้า นความรู ้ ค วามเข้า ใจ
อยูใ่ นระดับมาก
จากที* ผ่ า นการอบรม
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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นักศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมร้อยละ 75 ร้อยละ 75
สามารถนําความรู ้ไปใช้ประโยชน์ได้

คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ใน
ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ
มากที*สุด ( x =4.67) คิ ด
เป็ นร้ อยละ93.40 ถื อว่า
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ที*
กําหนด
ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ด้านการนําความรู ้ไปใช้
ประโยชน์ จากที* ผ่ า น
ก า ร อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริ ยธรรมในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x =4.49)
คิดเป็ นร้อยละ 89.80 ถือ
ว่ า บ ร ร ลุ เป้ า ห ม า ย ที*
กําหนด

เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 5 มี นัก ศึ ก ษาหรื อ กิจ กรรมทีเกียวกับ นั ก ศึ ก ษาได รั บ การยกยองชมเชย
ประกาศเกียรติคุณดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ
สาขาวิชามีนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกี ยรติคุณด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมจาก
หน่ วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ จํานวน1 คน คือ นายวิทวัส วงศ์ต่อม ได้รับรางวัล คนดี ศรี แผ่นดิ น
จากสํา นัก งานพัฒนาสั ง คมและความมัน* คงของมนุ ษ ย์ จังหวัดลํา ปาง ร่ วมกับ สภาเด็ก และเยาวชน
จังหวัดลําปาง เมื*อวันที* 9 กันยายน 2555 (10-5-1)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
10-1-1 เว็ปไชด์ของสาขาวิชา
10-1-2 ประกาศเรื* องคุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง ประสงค์ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษาลงวันที* 15
ธันวาคม 2553
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง
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10-1-3 ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เรื* องกําหนดพฤติกรรม
อัน พึ ง ประสงค์ด้า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของนัก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ลงวันที* 19 กันยายน 2554
10-1-4 ประกาศคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง เรื* องแนวทางส่ งเสริ ม
พฤติ ก รรม ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมของนั ก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง ลงวันที* 19 กันยายน 2554
10-2-1 โครงการอบรมคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม แก่ นั ก ศึ ก ษาให้ มี จิ ต บํ า เพ็ ญ ประโยชน์ ต่ อ สั ง คม
วันที* 28 พฤศจิกายน 2555
10-3-1 รายงานสรุ ปผลโครงการอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรม แก่นักศึ กษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
10-4-1 รายงานสรุ ปผลโครงการอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรม แก่ นกั ศึ กษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม และสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
10-5-1 ประกาศเกี ยรติคุณด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรมจากหน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติ คือ นายวิทวัส
วงศ์ต่อม ได้รับรางวัล คนดีศรี แผ่นดิน
ตัวบ่ งชี ที 11 ร้ อยละของบัณฑิตทีเข้ ามากรอกข้ อมูลภาวะของการมีงานทํา
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
:
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตที*กรอกข้อมูล
จํานวนบัณฑิตที*สาํ เร็ จการศึกษา

x

100

ผลการดําเนินงาน
1. สาขาวิชา......................มีบณั ฑิตที*สาํ เร็ จการศึกษาในปี ที*ประเมิน จํานวน .....A...... คน
2. สาขาวิชา......................มีบณั ฑิตที*กรอกข้อมูลภาวะของการมีงานทํา จํานวน .....B....... คน
การคํานวณ
B
A

x 100

= ร้อยละ …C….
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หน้า 41

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

การคิดคะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
C
100

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
N/A

x 5

ผลการดําเนินงาน
N/A

= ………….…
คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

คะแนน
N/A

รายการหลักฐาน
ตัวบ่ งชี ที 12 บัณฑิตระดับปริญญาตรีทได้
ี งานทําหรือประกอบอาชี พอิสระภายใน 1 ปี
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
:
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
จํานวนบัณฑิตที*ตอบแบบสํารวจทั,งหมด

x

100

หมายเหตุ
ไม่นบั รวมบัณฑิ ตที*มีงานทําก่อนเข้าศึกษา หรื อมีกิจการของตนเองที* มีรายได้ประจําอยู่แล้ว
ผูท้ ี*ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผูอ้ ุปสมบท และผูท้ ี*เกณฑ์ทหาร
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึ ก ษา…………… มี ผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษา จํา นวน …… คน มี ผูต้ อบแบบสํา รวจ
จํานวน …. คน คิดเป็ นร้อยละ ..... (อย่างน้อยร้อยละ 70) มีรายละเอียด ดังนี,
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- สาขาวิชามีผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาทั,งภาคปกติและภาคพิเศษ จํานวน ...A...
- สาขาวิชามีบณั ฑิตที*ตอบแบบสํารวจ
จํานวน ...B....
- สาขาวิชามีบณั ฑิตปริ ญญาตรี ที*ได้งานทํา
จํานวน ....D...
หรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ไม่นบั รวมบัณฑิตที*มีงานทําก่อนเข้าศึกษา)
- สาขาวิชามีบณั ฑิตที*มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวน ....E.....
หรื อมีกิจการของตนเองที*มีรายได้ประจําอยูแ่ ล้ว
- สาขาวิชามีบณั ฑิตที*ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน ....F....
- สาขาวิชามีบณั ฑิตผูอ้ ุปสมบท และผูท้ ี*เกณฑ์ทหาร
จํานวน ....G...

คน (12-1-1)
คน (12-1-2)
คน (12-1-3)

คน (12-1-4)
คน (12-1-5)
คน (12-1-6)

ดังนั,นสาขาวิชา........มีบณั ฑิตปริ ญญาตรี ที*ได้งานทําหรื อประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
D
B – (E+F+G)

x 100

= ร้อยละ ….H…..

การคิดคะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
H
100

x 5 = .............. คะแนน

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
N/A
N/A

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

คะแนน
N/A

รายการหลักฐาน
ตัวบ่ งชี ที 13 คุณภาพของบัณฑิตปริ ญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ งชาติ
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
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วิธีการคํานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที*ได้จากการประเมิน
บัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที*ได้รับการประเมินทั,งหมด
เกณฑ์ การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี*ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา …………………………. มีผสู ้ ําเร็ จการศึกษา จํานวน ………….. คน มีผูต้ อบ
แบบสํารวจ จํานวน ..... คน โดยจําแนก
- เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน......คน ผูต้ อบแบบสํารวจ จํานวน ..... คน คิด
เป็ นร้อยละ ..... (อย่างน้อยร้อยละ 20)
- เป็ นผูส้ ําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท จํานวน......คน ผูต้ อบแบบสํารวจ จํานวน ..... คน คิด
เป็ นร้อยละ ..... (อย่างน้อยร้อยละ 20)
จํานวนบัณฑิต
ทีสํ าเร็จการศึกษา (คน)
ป.ตรี

ป.โท

รวม

บัณฑิตทีได้ รับการประเมิน
(อย่ างน้ อยร้ อยละ 20ของผู้สําเร็จการศึกษา)

ป.ตรี

-

ป.โท

รวม

ผลรวมของค่ าคะแนนทีได้
จากการประเมินบัณฑิต
ป.ตรี

-

ป.โท

รวม

-

การคิดคะแนน
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี

............
= ................ คะแนน
...............

การศึกษาระดับปริ ญญาโท

.................
= ................ คะแนน
................
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.................
= ............... คะแนน
...............

ทุกระดับการศึกษา

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
N/A

ผลการดําเนินงาน
N/A

การบรรลุเป้าหมาย
N/A

คะแนน
N/A

รายการหลักฐาน
ตัวบ่ งชี ที 14 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีได้ รับการตีพมิ พ์ หรือเผยแพร่
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนไม่มีการเปิ ดสอนในระดับปริ ญญาโท
ตัวบ่ งชี ที 15 กลไกการให้ คําปรึกษาและบริการด้ านข้ อมูลข่ าวสาร
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. มีการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติ แก่นกั ศึกษาทุกหมู่เรี ยน
2. มีการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องทาง
3. มีการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการอย่างน้อย 1 โครงการ และกิจกรรม
เพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างน้อย 1 โครงการ
4. มีการจัดให้บริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ไม่นอ้ ยกว่า 2 ช่องทาง
5. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริ การในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต*าํ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
6. มีการนําผลการประเมินคุ ณภาพการให้บริ การมาใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริ การที*
สนองความต้องการของนักศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 หรื อ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
6 ข้อ

หน้า 45

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 6 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 มีการจัดบริ การให้ คําปรึ กษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิต แก่
นักศึกษาทุกหมู่เรียน
สาขาวิชาได้มีการจัดระบบให้คาํ ปรึ กษาตามคู่มืออาจารย์ที*ปรึ กษาของคณะมนุ ษย์ (15-1-1)
ดําเนิ นการแต่งตั,งอาจารย์ที*ปรึ กษา ไว้สําหรับจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้
ชี วิตแก่ นักศึ กษาทุ กหมู่เรี ยน (15-1-2) นอกจากนี, อาจารย์ที*ป รึ ก ษายัง มี ช่ องทางการให้ค าํ ปรึ ก ษาไว้
บริ การแก่ นกั ศึ กษาทั,ง ตารางให้คาํ ปรึ กษา (15-1-3) บันทึกการให้คาํ ปรึ กษาตามแบบฟอร์ มที*ปรึ กษา
ออนไลน์ (15-1-4)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 มีการจัดบริ การข้ อมูลข่ าวสารทีเป็ นประโยชน์ ต่อนักศึกษาไม่ น้อยกว่ า 2
ช่ องทาง
สาขาวิ ช ามี ก ารจัด บริ การข้ อ มู ล ข่ า วสารที* เ ป็ นประโยชน์ ต่ อ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นทางบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์สาขาวิชา (15-2-1) และเว็ปไซด์ของสาขาวิชา (15-2-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการจัดกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาการอย่ างน้ อย
1
โครงการ และกิจกรรมเพือพัฒนาประสบการณ์ ทางวิชาชี พอย่ างน้ อย 1 โครงการ
สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ 1 โครงการ คือ โครงการอบรม
เพื*อเพิ*มศักยภาพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า (15-3-1) และจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชี พ
1 โครงการ คือ โครงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (15-3-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีการจัดให้ บริ การข้ อมูลข่ าวสารทีเป็ นประโยชน์ ต่อศิ ษย์ เก่ า ไม่ น้อยกว่ า 2
ช่ องทาง
สาขาวิชามี การจัดให้บริ การข้อมูลข่า วสารที* เป็ นประโยชน์ต่อศิ ษย์เก่ าผ่านทาง Face book
สาขาวิชา (15-4-1) และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (15-4-2)
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เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีการประเมินคุณภาพของการให้ บริ การในข้ อ 1-3 ทุกข้ อไม่ ตํากว่ า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
สาขาวิชามีการประเมินคุ ณภาพของการให้บริ การด้านการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นกั ศึกษาทุ กหมู่เรี ยน ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาได้ 3.97
คะแนน (15-5-1) ด้านการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาได้ 4.04 คะแนน (15-5-2) ด้านการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และประสบการณ์ทางวิชาชี พ ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาได้ 4.23 คะแนน (15-5-3) ซึ* ง
คะแนนผลรวมการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บริ การทั,ง 3 ด้านเท่ากับ 4.08
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 6 มี การนํ าผลการประเมิ นคุ ณภาพการให้ บริ การมาใช้ เป็ นข้ อมู ลในการ
พัฒนาการจัดบริการทีสนองความต้ องการของนักศึกษา
สาขาวิชานําผลการประเมินคุณภาพการให้บริ การปี การศึกษา 2555 มาใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทํา
แผนปฏิ บตั ิงาน ประจําปี งบประมาณ 2556 เพื*อพัฒนาการจัดบริ การที* สนองความต้องการของนักศึกษา
โดยในขั,นตอนแรกดําเนิ นการจัดประชุ มคณะกรรมการประจําหลักสู ตร เพื*อพิจารณาผลการประเมิน
(15-6-1) ในขั,นตอนที* 2 หาข้อสรุ ปเพื*อนําผลการประเมินดังกล่าว มาจัดบริ การที*สนองต่อความต้องการ
ของนักศึกษา ซึ* งทางสาขาวิชาได้จดั ทําโครงการจัดหาวัสดุ สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน เพื*อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ไว้บริ การแก่นกั ศึกษา (15-6-2)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
6 ข้อ
ดําเนินการได้ 6 ข้อ
(ข้อ1-6)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
15-1-1 คู่มืออาจารย์ที*ปรึ กษาของคณะมนุษย์
15-1-2 คําสั*งแต่งตั,งอาจารย์ที*ปรึ กษา
15-1-3 ตารางให้คาํ ปรึ กษา
15-1-4 บันทึกการให้คาํ ปรึ กษา
15-2-1 บอร์ ดประชาสัมพันธ์สาขาวิชา
15-2-2 เว็ปไซด์สาขาวิชา
15-3-1 โครงการอบรมเพื*อเพิ*มศักยภาพแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า
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15-3-2 โครงการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ สาขาวิชาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
15-4-1 Face book สาขาวิชา
15-4-2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
15-5-1 รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การด้านการจัดบริ การให้คาํ ปรึ กษาทางวิชาการและ
แนะแนวให้แก่นกั ศึกษา
15-5-2 รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การด้านการจัดบริ การข้อมูลข่าวสารที*เป็ นประโยชน์
ต่อนักศึกษา
15-5-3 รายงานการประเมินคุณภาพของการให้บริ การด้านการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพ
15-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําหลักสู ตรครั,งที* 2/2555
15-6-2 แผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ 2556
ตัวบ่ งชี ที 16 กลไกการส่ งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมให้ความรู ้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
2. นักศึ กษาที* ผ่านการอบรมการประกันคุ ณภาพการศึ กษามี การนําความรู ้ ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที*ดาํ เนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 1 ประเภทสําหรับระดับปริ ญญาตรี
และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี,
- กิจกรรมวิชาการที*ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ* งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
3. นักศึกษาเข้าร่ วมกิจกรรมในข้อ 2 ที*ดาํ เนินการโดยสาขาวิชาอื*นในคณะหรื อนอกคณะ
4. มีการประเมินผลความสําเร็ จตามเป้ าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามข้อ 2
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษา
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 1 นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมให้ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
สาขาวิชาส่ งนักศึ กษาจํานวน 10 คน เข้าร่ วมโครงการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การความรู ้ เรื* องการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ประจําปี การศึกษา 2555 วันที* 11 และ18 กรกฎาคม 2555 ณ
ห้อง 0935 อาคารคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (อาคาร 9) (16-1-1) นอกจากนี, สาขาวิชาส่ ง
นักศึกษา จํานวน 10 คน เข้าร่ วมโครงการอบรมประกันคุณภาพของ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง ในวันที* 30- 31 กรกฎาคม 2555(16-1-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 นักศึ กษาทีผ่ านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษามีการนําความรู้
ด้ านการประกันคุณภาพไปใช้ ในการจัดกิจกรรมทีดําเนินการโดยนักศึกษาอย่ างน้ อย 1 ประเภทสํ าหรั บ
ระดับปริญญาตรี และอย่ างน้ อย 2 ประเภทสํ าหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่ อไปนี
- กิจกรรมวิชาการที*ส่งเสริ มคุณลักษณะบัณฑิตที*พึงประสงค์
- กิจกรรมกีฬาหรื อการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรื อรักษาสิ* งแวดล้อม
- กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรม
- กิจกรรมส่ งเสริ มศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนที*ผา่ นการอบรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา นําความรู ้ดา้ นการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมวิชาการที*ส่งเสริ ม
คุ ณ ลัก ษณะบัณ ฑิ ต ที* พึ ง ประสงค์ โดยสาขาวิ ช าได้ว างแผนเพื* อ กํา หนดการจัด ทํา โครงการไว้ใ น
แผนปฏิบตั ิงาน ประจําปี การศึกษา 2555 ของสาขาวิชา (16-2-1) และมอบหมายให้นกั ศึกษาเป็ นผูเ้ สนอ
จัดทํา โครงการจิ ตอาสาพัฒนาบ้านแม่ต๋อมใน อ. เมื องปาน จ. ลําปาง และการดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ
ตลอดจนเสร็ จสิ, นโครงการ (16-2-2)
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การจัดการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี,
ลําดับที
1

รายละเอียดกิจกรรม
ชื อกิจกรรม
โครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านแม่ต๋อม
ใน อ. เมืองปาน จ. ลําปาง

วัน เดือน ปี
มกราคม 56

ประเภทกิจกรรม
กิ จกรรมบํา เพ็ ญประโยชน์
หรื อรักษาสิ* งแวดล้อม

เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 นักศึ กษาเข้ าร่ วมกิจกรรมในข้ อ 2 ทีดําเนินการโดยสาขาวิชาอืน ใน
คณะหรือนอกคณะ
สาขาวิชามีการสนับสนุ นให้นกั ศึกษาเข้าร่ วมกิ จกรรมโครงการอบรมคุ ณธรรมจริ ยธรรมแก่
นักศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (16-3-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีการประเมินผลความสํ าเร็ จตามเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ตามข้ อ 2
สาขาวิชามีการนําผลการประเมินความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ และตัวชี, วดั ของกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาในทุกกิจกรรมของปี การศึกษา 2555 โดยจัดทําเป็ นรายงานสรุ ปผลการดําเนิ นโครงการจิตอาสา
พัฒนาบ้านแม่ต๋อมใน อ. เมื องปาน จ. ลําปาง (16-4-1) เพื*อนําผลการประเมิ นใช้ปรั บ ปรุ งการจัดทํา
โครงการในปี ต่อไป
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพือพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการจัดกิจกรรมเพื*อพัฒนานักศึกษา โดยนําผลการ
ประเมิ นดังกล่ าวเข้า ที* ป ระชุ มของคณะกรรมการบริ หารสาขา เพื* อร่ วมกันพิจารณาปรั บปรุ งการจัด
กิ จกรรมในครั, ง ต่ อไป (16-5-1) โดยมติ ร่วมกันในที* ประชุ ม คื อ สาขาวางแผนจัดกิ จกรรมพัฒนา
นัก ศึ ก ษาโดยเน้นกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของชุ ม ชนโดยบู รณาการกิ จกรรมกับ รายวิช าการจัดการ
สิ* งแวดล้อม ซึ* งอยูใ่ นแผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2555 ภายใต้โครงการโครงการจิตอาสา
พัฒนาบ้านแม่ต๋อมใน อ. เมืองปาน จ. ลําปางสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (16-5-2)
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คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
16-1-1 สรุ ปโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการความรู ้เรื* องการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา
ประจําปี การศึกษา 2555 วันที* 11 และ 18 กรกฎาคม 2555
16-1-2 สรุ ปโครงการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการเพื*อพัฒนาทักษะ ความรู ้ กระบวนการประกันคุณภาพให้แก่
ผูน้ าํ นักศึกษา วันที* 30 และ 31 กรกฎาคม 2555
16-2-1 แผนปฏิบตั ิงานประจําปี งบประมาณ 2556
16-2-2 สรุ ปโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านแม่ต๋อมใน อ. เมืองปาน จ. ลําปาง
16-3-1 สรุ ปผลการดําเนิ นโครงการอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมแก่นกั ศึกษาให้มีจิตบําเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม
16-4-1 สรุ ปโครงการจิตอาสาพัฒนาบ้านแม่ต๋อมใน อ. เมืองปาน จ. ลําปาง
16-5-1 รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริ หารสาขา ครั,งที* 2 / 2555
16-5-2 แผนปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2556

ตัวบ่ งชี ที 17 กลไกการทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน :
ข้ อ
1. นักศึกษาของสาขาวิชาเข้าร่ วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
2. มีการจัดทํา มคอ.3 ที*แสดงถึงรายวิชาที*บูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่างน้อย 1 รายวิชา
3. มี การเผยแพร่ กิจกรรมด้า นการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิ ลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
อย่างน้อย 1 ช่องทาง
4. มี การจัดทํา มคอ.5 และรายงานผลการดําเนิ นงานกิ จกรรม/โครงการ ที* แสดงให้เห็ นถึ ง
ผลสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่าง
น้อย 1 รายวิชา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

หน้า 51

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

5. มี ก ารนํา ผลการประเมิ นไปปรั บ ปรุ งการบู รณาการจัดทํา งานด้า นทํานุ บ าํ รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอนอย่างน้อย 1 รายวิชา
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 นักศึกษาของสาขาวิชาเข้ าร่ วมโครงการ/กิจกรรมการทํานุบํารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม
สาขาวิชาสนับสนุ นให้นกั ศึ กษาร่ วมกิ จกรรมสื บสานประเพณี โครงการหล่ อเที ยนพรรษาที*
ดําเนินการโดยฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (17-1-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 มีการจั ดทํา มคอ.3 ทีแสดงถึงรายวิชาทีบู รณาการงานด้ านทํานุ บํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษาอย่ างน้ อย 1 รายวิชา
สาขาวิช าการพัฒนาชุ ม ชนมี ก ารบู รณาการวิช าหลักสั ง คมวิท ยาและมานุ ษ ยวิทยา (17-2-1)
โดยนําเนื,อหาเกี*ยวกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมมาบูรณาการในกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา (17-2-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการเผยแพร่ กิจกรรมด้ านการงานด้ านทํานุบํารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ต่ อสาธารณชนอย่ างน้ อย 1 ช่ องทาง
สาขาวิชาได้มีการเผยแพร่ กิจกรรมด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมผ่านเว็บไซด์สาขาวิชา
(17-3-1) ภาพถ่ายกิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งฯ และสรุ ปผลโครงการดําเนินการจัดกิจกรรม(17-3-2)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีการจัดทํา มคอ.5 ทีแสดงผลสํ าเร็จของการบูรณาการงานด้ านทํานุบํารุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่ างน้ อย 1 รายวิชา
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนมีการจัดทํา มคอ.5 ที*แสดงผลสําเร็ จของการบูรณาการงานด้านทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยนการสอน วิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (17-4-1)
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เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีการนํ าผลการประเมินไปปรั บปรุ งการบู รณาการจั ดทํางานด้ านทํานุ
บํารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนอย่ างน้ อย 1 รายวิชา
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนมีการจัดทํา มคอ.5 วิชาหลักสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา เพื*อนําผล
การประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการจัดทํางานด้านทํานุ บาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรี ยน
การสอน ใน มคอ.3 ภาคการศึกษา 1/2556 (17-5-1)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
17-1-1 สรุ ปผลโครงการหล่อเทียนพรรษาที*ดาํ เนิ นการโดยฝ่ ายกิ จกรรมนักศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
17-2-1 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17-2-2 มคอ.5 แบบรายงานรายวิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17-3-1 Print Out เว็บไซด์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
17-3-2 สรุ ปผลโครงการหล่อเทียนพรรษาที*ดาํ เนินการโดยฝ่ ายกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
17-4-1 มคอ.5 แบบรายงานรายวิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
17-5-1 มคอ.3 รายละเอียดรายวิชาหลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภาคการศึกษา 1/2556

องค์ ประกอบคุณภาพด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
จุดเด่ น
อาจารย์ในสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้มีความพยายามในการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
เวทีระดับชาติและนานาชาติ

ใน

จุดทีควรพัฒนา
งานวิ จ ัย ที* ค ณาจารย์ มี อ ยู่ ค วรนํา ไปเผยแพร่ ทุ ก เรื* อง รวมถึ ง ควรมี ก ารติ ด ตามเวที แ ละ
วารสารวิชาการที*เป็ นแหล่งเผยแพร่ และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
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แนวทางการพัฒนา
สาขาวิชาควรมีการส่ งเสริ ม สนับสนุน ผลักดัน ให้คณาจารย์ในสาขาวิชา ไปเผยแพร่ งานวิจยั ใน
เวทีระดับชาติและนานาชาติให้เพิ*มมากขึ,น
ตัวบ่ งชี ที 18 การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ กบั การจัดการเรียนการสอน
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. กําหนดให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ของอาจารย์
2. นักศึกษาเข้าร่ วมรับฟังการบรรยายในเวทีการประชุ มวิชาการด้านวิจยั หรื องานสร้างสรรค์หรื อ
สัมมนาเกี*ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจยั ของอาจารย์ หรื อของศาสตราจารย์อาคันตุกะ
3. มีรายวิชาที*นาํ กระบวนการวิจยั หรื องานสร้างสรรค์มาบูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน
4. มีการประเมินผลสําเร็ จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์สู่ การ
เรี ยนการสอน
5. มีการนําผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอน
เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ บรรลุเป้ าหมาย
เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 1 กํ า หนดให้ นั ก ศึ ก ษามี ส่ วนร่ ว มในงานวิ จั ยหรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข อง
อาจารย์
สาขาวิชาการพัฒนาชุมได้ให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมในกระบวนการวิจยั จํานวน 3 เรื* อง (18-1-1)
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เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 2 นักศึกษาเข้ าร่ วมรั บฟั งการบรรยายในเวทีการประชุ มวิชาการด้ านวิจัย
หรื อ งานสร้ างสรรค์ หรื อ สั ม มนาเกี ยวกั บ ผลความก้ า วหน้ าในงานวิ จั ย ของอาจารย์ หรื อ ของ
ศาสตราจารย์ อาคันตุกะ
สาขาวิชาได้ส่งนักศึกษา จํานวน 1 คน เข้าร่ วมงานประชุ มวิชาการเรื* อง “การประชุ มวิชาการ
ระดับชาติพะเยาวิจยั ครั,งที* 2 พ.ศ. 2556” วันที* 17-18 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา (18-2-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีรายวิชาทีนํากระบวนการวิจัยหรื องานสร้ างสรรค์ บูรณาการ สู่ การเรี ยน
การสอน
มีรายวิชาที*นาํ กระบวนการวิจยั บูรณาการสู่ การเรี ยนการสอน คือ รายวิชาระเบียบวิธีวิจยั ทาง
สังคมศาสตร์ เบื,องต้น (มคอ 3) (18-3-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีการประเมินผลสํ าเร็ จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจัยหรื อ
งานสร้ างสรรค์ ส่ ู การเรียนการสอน
สาขาวิชามีการประเมินผลสําเร็ จการบูรณาการของการนํากระบวนการวิจยั สู่ การเรี ยนการสอน
ด้วยวิธีการทดสอบย่อยรายบุคคลระหว่างภาคเรี ยน โดยแสดงในรายงานผลการเรี ยนการสอน (มคอ 5)
รายวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เบื,องต้น (18-4-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีการนําผลการประเมินจากข้ อ 4 มาปรับปรุ งกระบวนการเรียนการสอน
สาขาวิชามีการนําผลการปรั บปรุ งกระบวนการเรี ยนการสอนไปปรับปรุ งรายละเอียดของการ
ออกแบบเครื* องมือการวิจยั เพื*อใช้ในการเก็บข้อมูลวิจยั ภาคสนาม (1/2556) (18-5-1)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
5 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
18-1-1 รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 3 เรื* อง
18-2-1 คําสั*งไปราชการ เข้าร่ วมงานประชุมวิชาการเรื* อง “การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจยั
ครั,งที* 2 พ.ศ. 2556” วันที* 17-18 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
18-3-1 มคอ.3 รายวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เบื,องต้น
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18-4-1 มคอ.5 รายวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เบื,องต้น
18-5-1 มคอ.3 รายวิชาระเบียบวิธีวจิ ยั ทางสังคมศาสตร์ เบื,องต้น (1/2556)
ตัวบ่ งชี ที 19 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ต่อจํานวนอาจารย์ ประจํา
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ปั จจัยนําเข้า
การคิดรอบปี
:
จํานวนเงินใช้ปีงบประมาณ
จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
:
โดยการแปลงจํานวนเงินต่อจํานวนอาจารย์ประจําเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
เกณฑ์ เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค 2 จําแนกเป็ น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
จํา นวนเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที*กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 =
60,000 บาทขึ,นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
จํา นวนเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที*กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 =
50,000 บาทขึ,นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
จํา นวนเงิ นสนับสนุ นงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ที*กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 =
25,000 บาทขึ,นไปต่อคน
สู ตรการคํานวณ
1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนอาจารย์ประจํา

2. แปลงจํานวนเงินที*คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที*ได้ =

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที*กาํ หนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5
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หมายเหตุ :
1. จํานวนเงินใช้ขอ้ มูลปี งบประมาณ
2. จํานวนอาจารย์ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับเฉพาะที*ปฏิบตั ิงานจริ ง ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ
3. ให้นบั จํานวนเงิ นที*มีการลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึ กษา หรื อปี งบประมาณ หรื อปี
ปฏิทินนั,นๆ ไม่ใช่จาํ นวนเงินที*เบิกจ่ายจริ ง
4. กรณี ที*มีหลักฐานการแบ่งสัดส่ วนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ซึ* งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุน
หรื อหลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันที*ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่ วนเงินตามหลักฐานที*ปรากฏ
กรณี ที* ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่ วนผูร้ ่ วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน
5. การนับจํานวนเงิ นสนับสนุ นโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันที*ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ แต่ไม่สามารถนับเงิ นโครงการวิจยั สถาบันที*บุคลากรสายสนับสนุ นที*ไม่ใช่
นักวิจยั เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน อยูก่ ลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีขอ้ มูลดังนี,
- อาจารย์ประจําทั,งหมด รวมทั,งที*ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ จํานวน 5 คน
- อาจารย์ประจําที*ลาศึกษาต่อ
จํานวน - คน
- เงินสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 412,500 บาท
ลําดับที

ผู้วจิ ัย

1

คณาจารย์สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

2

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน
นางสาวปิ ยรัตน์ วงค์จุมมะลิ
นางสาวปวีณา งามประภาสม

3

ชื อผลงาน

จํานวนเงิน

แหล่ งงบประมาณ

การสํารวจความคิ ด เห็ น ของ
ป ร ะ ช า ช น ที* มี ต่ อ ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม บั น ทึ ก
ข้ อ ตกลงทํา เหมื อ งร่ วมกั น
ฉบับ ลว. 10 สิ งหาคม 2553
การศึกษาระบบการผลิตพืช
สมุนไพรฯ รพ. แจ้ห่ม
การพัฒนาคุ ณภาพผลิ ตภัณฑ์
และการตลาดกระเป๋ าหนั ง
ของกลุ่ มกระเป๋ าหนังบ้านปง
หอศาล ตํา บลป่ าตัน อํา เภอ
แม่ทะ จังหวัดลําปาง

265,000 บาท

SCG และ BANPU

47,500 บาท

สกว.

100,000 บาท

สกอ.
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ลําดับ
ที*
1

- เงินสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์จากภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 729,500 บาท
ผูว้ จิ ยั
ชื*อผลงาน
จํานวนเงิน แหล่งงบประมาณ

2

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน
นางสาวปิ ยรัตน์ วงค์จุมมะลิ
นางสาวขัตติยา ขัติยวรา

3

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน

4

5

นางสาวปวีณา งามประภาสม

6

นางสาวกิ*งแก้ว ทิศตึง

การศึกษาระบบการผลิตพืชสมุนไพรฯ
รพ. แจ้ห่ม
การเสริ มสร้ างวัฒนธรรมองค์กรเพื* อ
การดําเนิ นงานศูนย์ 3 วัย สานสายใย
รั ก แห่ ง ครอบครั ว บ่ อ แฮ้ ว จัง หวัด
ลําปาง
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการจัดตั,ง
กลุ่ มอาชี พ การผลิ ตสมุนไพรท้องถิ* น
ของชุ มชนในเขตพื,น ที* ตําบลนาครั ว
อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง
การสํ า รวจเพื* อ หาแนวทางในการ
พัฒ นาศั ก ยภาพและการจั ด ระบบ
ส วั ส ดิ ก าร ที* เ ห ม า ะ ส ม ข อ งก ลุ่ ม
ผูส้ ู งอายุ ในเขตพื, นที* ชุมชนเมื องและ
ชนบท จังหวัดลําปาง
บทบาทของเทศบาลตํา บลในการ
อนุ รักษ์ประเพณี ตานตอดอย่างมี ส่วน
ร่ วม:กรณี ศึกษาเทศบาลตําบลป่ าตันนา
ครัว อําเภอแม่ทะจังหวัดลําปาง
กลยุทธ์การต่อรองของเกษตรกรผูป้ ลูก
สับ ปะรดภายใต้ระบบอุ ต สาหกรรม
เกษตรอาหาร ฯ

จํ า น ว น เ งิ น ส นั บ ส นุ น

1,142,000
5.5

47,500 บาท
50,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

25,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

25,000 บาท

คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลําปาง

25,000 บาท

= 207,636 บาทต่อคน

งานวิจยั ฯ

การคิดคะแนน
แปลงจํานวนเงินที*คาํ นวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที*ได้
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

207,636
25,000

X5

= 41.53 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย
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25,000

บาทต่อคน

207,636 บาทต่อคน

5 คะแนน

1,142,000
5.5

รายการหลักฐาน
19-1-1 สรุ ปจํานวนเงินทุนวิจยั (รายงานประจําปี 2555 คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
19-1-2 สัญญาทุนสนับสนุนการวิจยั สําหรับอาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ประจําปี 2555
19-1-3 รู ปเล่มรายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 4 เรื* อง
ตัวบ่ งชี ที 20 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทได้
ี รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
การตีพิมพ์หรื อเผยแพร่ ใช้ปีปฏิทิน
จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา
เกณฑ์ การประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจยั ที*ตีพิมพ์ ดังนี,
ค่ านําหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจัย
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื* องจากการประชุ มวิชาการระดับชาติ / ระดับนานาชาติ หรื อมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที*ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที*มีชื*อปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที*ปรากฏอยูใ่ นประกาศของ สมศ.
1.00 มีการตี พิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที*ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั,นถูกจัดอยูใ่ นควอไทล์ที*
1 -4 (Q1 – Q4) ในปี ล่าสุ ด ใน subject category ที*ตีพิมพ์ หรื อมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที*ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรื อ Scopus
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กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที*เผยแพร่ ดังนี,
ค่ านําหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้ างสรรค์ *
0.125 งานสร้างสรรค์ที*ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบันหรื อจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที*ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที*ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
0.75 งานสร้างสรรค์ที*ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
1.00 งานสร้างสรรค์ที*ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
* องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่ วมพิจารณาด้วย

หมายเหตุ : ข้ อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบ
1. จํานวนและรายชื* อบทความวิจยั ระดับชาติและนานาชาติท, งั หมดของอาจารย์ประจําและนักวิจยั
ประจํา ทั,งที*ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อตามปี การศึกษาหรื อปี ปฏิทินที*ตรงกับปี การศึกษา พร้ อมชื* อ
เจ้าของบทความปี ที*ตีพิมพ์ ชื* อวารสารหรื อรายงานสื บเนื* องจากการประชุ มวิชาการและค่านํ,าหนักของ
แต่ละบทความวิจยั
2. จํานวนและรายชื* อผลงานสร้ างสรรค์ที*เผยแพร่ ในระดับชาติหรื อระดับนานาชาติท, งั หมดของ
อาจารย์ประจําและนักวิจยั ประจํา ทั,งที*ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ พร้อมชื* อเจ้าของผลงานปี ที*เผยแพร่
ชื*อสถานที* จังหวัดหรื อประเทศที*เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่ พร้อมหลักฐาน และค่านํ,าหนัก
ของแต่ละผลงานสร้างสรรค์
3. หลักฐานแสดงความเป็ นเจ้าของโครงการวิจยั
วิธีการคํานวณ
ผลรวมถ่วงนํ,าหนักของงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชา

X 100

เกณฑ์ การประเมิน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา ดังนี,
กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ สุขภาพ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

ร้ อยละ
20
20
10
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ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน อยู่กลุ่ มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในปี การศึ กษา
2555
มีอาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั,งที*ปฏิบตั ิงานจริ ง จํานวน 5.5 คน
- มีงานวิจยั ที*ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ในปี ปฏิทิน พ.ศ.2555 จํานวน 2 เรื* อง ดังนี,
ค่ านําหนัก

ชือวารสาร

หมายเหตุ
หลักฐานทีแสดง
0.25 0.50 0.75 1.00
การตีพมิ พ์

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน

การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนใน วารสารวิจยั เพื*อ
การระดมทุ น เพื* อ ใช้ ใ นการ การพัฒนาเชิง
พัฒ นาชุ ม ชนบนการพั ฒ นา พื,นที*
แบบพึ*งตนเอง

วารสารวิจยั เพื*อ
การพัฒนาเชิง
พื,นที* ปี ที* 4 ฉบับที*
6 ก.ค.- ส.ค. 55
ประกาศนียบัตร
การเสนอผลงาน

นางสาวปิ ยรัตน์ วงค์จุมมะลิ

“From Garbage to Food Safety
: Outcome and Impact of
Participatory Strategy
Development of Farmers ,
Local Administrative
Organization and University”

ชือเจ้ าของบทความ

ชือบทความวิจยั

The Asia Pacific
Association of
Educators in
Agriculture and
Environment
(APEAEN)

ค่ านําหนัก

0.50

รวมค่ านําหนัก

0.50

ดังนั,นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*ตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
0.5
5.5

X 100

= ร้อยละ 9.09

การคิดคะแนน
สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กําหนดร้ อยละ 10
เท่ากับ 5 คะแนน
9.09
10

X5

= 4.54 คะแนน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

หน้า 61

รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําปี การศึกษา 2555

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน
0.5
5.5

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
4.54 คะแนน

X
= ร้อยละ 9.09
100

รายการหลักฐาน
20-1-1 วารสารวิจยั เพื*อการพัฒนาเชิงพื,นที* ปี ที* 4 ฉบับที* 6 ก.ค.- ส.ค. 55
20-1-2 ประกาศนี ยบัตรการเสนอผลงานวิจยั (The Asia Pacific Association of Educators in
Agriculture and Environment (APEAEN))
ตัวบ่ งชี ที 21 งานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทนํี าไปใช้ ประโยชน์
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลผลิต
การคิดรอบปี
:
การนําไปใช้ประโยชน์ใช้ปีปฏิทิน
จํานวนอาจารย์ประจําสาขาวิชาใช้ปีการศึกษา
วิธีการคํานวณ
ผลรวมของจํานวนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์
จํานวนอาจารย์ประจําทั,งหมด

X

100

เกณฑ์ การประเมิน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึกษา 2555 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีอาจารย์ประจําสาขาวิชารวมทั,งที*ปฏิบตั ิงาน
จริ งและลาศึกษาต่อ จํานวน 5.5 คน งานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์ ในปี ปฏิทิน
พ.ศ.2555 จํานวน 1 เรื* อง รายละเอียด ดังนี,
- การใช้ ประโยชน์ ในเชิ งสาธารณะ จํานวน 1 เรือง ดังนี
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ชื อเจ้ าของผลงาน

ชื อผลงาน

หน่ วยงานทีนําไปใช้
ประโยชน์

คณาจารย์สาขาวิชา
การพัฒนาชุมชน

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนที*มีต่อการ
ดําเนิ นงานตามบันทึกข้อตกลงทําเหมืองร่ วมกัน
ฉบับ ลว. 10 สิ งหาคม 2553

SCG และ BANPU

ดังนั,นงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์
1
5.5

X 100

= ร้อยละ 18.18

การคิดคะแนน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
18.18
20

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ .....20......

X5

= 4.54 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
1
5.5

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
4.54 คะแนน

X100 = ร้อยละ 18.18

รายการหลักฐาน
21-1-1 หนังสื อรับรองการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั
21-1-2 รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
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องค์ ประกอบคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ
จุดเด่ น
สาขาวิชาได้ดาํ เนิ นโครงการบริ การวิชาการภายใต้ ปั ญหาและความต้องการของชุ มชนมาโดย
ตลอด โดยมีการลงพื,นที*เพื*อสํารวจความต้องการของชุมชน ทุกครั,งก่อนการดําเนินโครงการ
จุดทีควรพัฒนา
สาขาวิชาควรมี การดําเนิ นโครงการบริ การวิชาการในพื,นที* ที*ดาํ เนิ นโครงการอย่างต่อเนื* อง
เพื*อให้เกิดการพัฒนา รวมถึงใช้เป็ นพื,นที*ในการปฏิบตั ิงานภาคสนาม (Social Lab) ของสาขาวิชา
แนวทางการพัฒนา
นอกจากการดําเนิ นโครงการอย่างต่อเนื* องแล้ว สาขาวิชาควรมีแนวทางของการสํารวจบริ บท
ชุ มชนและปรากฏการณ์ทางสังคมที*เปลี* ยนแปลงไป เพื*อให้การดําเนิ นโครงการบริ การวิชาการเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ตัวบ่ งชี ที 22 กลไกการบริการทางวิชาการแก่ สังคม
ชนิดตัวบ่ งชี
:
กระบวนการ
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
เกณฑ์ มาตรฐาน
:
ข้ อ
1. มี ผลการสํารวจความต้องการของชุ มชนที* สํารวจโดยคณะหรื อสาขาวิชา และมี โครงการ/
กิจกรรมบริ การวิชาการของสาขาวิชาที*ระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของคณะ
2. มีการบูรณาการงานบริ การวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยนการสอน อย่างน้อย 1 รายวิชา
3. มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจยั อย่างน้อย 1 เรื* อง
4. มีการประเมิ นผลความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการเรี ยน
การสอนและการวิจยั
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับ การเรี ยน
การสอนและการวิจยั
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เกณฑ์ การประเมิน
คะแนน 1
มีการดําเนิ นการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนิ นการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนิ นการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนิ นการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดําเนิ นการ
5 ข้อ

ผลการดําเนินงาน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีการดําเนิ นงานตามเกณฑ์มาตรฐาน จํานวน 5 ข้อ
บรรลุ
เป้ าหมาย เมื*อเทียบกับเกณฑ์การประเมินได้ 5 คะแนน รายละเอียดดังนี,
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 1 มีผลการสํ ารวจความต้ องการของชุ มชนทีสํ ารวจโดยคณะหรื อสาขาวิชา และ
มีโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของสาขาวิชาทีระบุในแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของคณะ
สาขาวิชาได้มีผลการสํารวจความต้องการของชุ มชนที*สํารวจโดยคณะมนุ ษยศาสตร์ ฯ (22-1-1)
และผลการสํารวจพบว่า ชุ มชนมีความต้องการในการให้บริ การในด้านการศึกษาและด้านการวางผัง
ชุ มชน/เมือง สาขาจึงได้จดั กิ จกรรมบริ การวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการฝึ กอบรมการเชิ งปฏิบตั ิการการ
จัดทําแผนที*ชุมชน ซึ* งเป็ นกิจกรรมที*ระบุในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของสาขา (22-1-2)
เกณฑ์ ม าตรฐานข้ อ 2 มีก ารบูรณาการงานบริ ก ารวิช าการแก่ สังคมกับ การเรี ยนการสอน
อย่ างน้ อย 1 รายวิชา
สาขาวิ ช าได้นํา ผลหรื อความรู ้ หรื อประสบการณ์ จ ากโครงการบริ ก ารวิช าการในเรื* องการ
ออกแบบสอบถามและการคี ย ์ข ้อมู ล เพื* อ วิเคราะห์ ผ ล มาบู ร ณาการกับ รายวิช าวิจ ัย ภาคสนาม ตาม
รายละเอียดใน มคอ.3 ในสัปดาห์ที* 4 (22-2-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 3 มีการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่ สังคมกับการวิจัยอย่ างน้ อย 1
เรือง
สาขาวิชาได้มีการบูรณาการเข้ากับการวิจยั คือ โครงการติดตามประเมินผลโครงการบริ การ
วิชาการ (22-3-1)
เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 4 มีการประเมินผลความสํ าเร็จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่
สั งคมกับการเรียน การสอนและการวิจัย
สาขาวิชามี การประเมิ นความสําเร็ จของการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่ สัง คมกับการเรี ย น
การสอนและการวิจยั โดยได้จดั ทําวิจยั ภายใต้ชื*อโครงการ ติดตามประเมินผลโครงการบริ การวิชาการ
(22-4-1)
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เกณฑ์ มาตรฐานข้ อ 5 มีการนําผลการประเมินไปปรั บปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่
สั งคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
สาขาวิชามีการนําผลการประเมินไปปรับปรุ งการบูรณาการงานบริ การทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรี ยนการสอนและการวิจยั ในมคอ.5 รายวิชาวิจยั ภาคสนาม (22-5-1) และข้อเสนอแนะในเล่ มสรุ ป
โครงการบริ การวิชาการ (22-5-2) รวมถึ งมีการนําผลการประเมินเข้าที*ประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
หลักสู ตรเพื*อพิจารณาปรับปรุ งการดําเนินงานในปี ต่อไป (22-5-3)
คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดําเนินงาน
4 ข้อ
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
(ข้อ1-5)

การบรรลุเป้าหมาย

คะแนน
5 คะแนน

รายการหลักฐาน
22-1-1 ผลการสํารวจความต้องการของชุมชนที*สาํ รวจโดยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
22-1-2 แผนปฏิบตั ิราชการประจําปี ของสาขา
22-2-1 มคอ.3 (หมวด 4,5) รายวิชาวิจยั ภาคสนาม ที*ระบุถึงการบูรณาการการเรี ยนการสอนเข้ากับ
โครงการบริ การวิชาการ
22-3-1 รายงานวิจยั เรื* องการติ ดตามประเมิ นผลโครงการบริ การวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาชุ มชน
โดยมีส่วนร่ วมของผูใ้ ห้บริ การ ผูร้ ับบริ การ และนักศึกษา
22-4-1 รายงานสรุ ปโครงการบริ การวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
22-5-1 มคอ.5 (หมวด 2, 3, 5, 6) รายวิชาวิจยั ภาคสนาม
22-5-2 ข้อเสนอแนะในเล่มรายงานสรุ ปโครงการ
22-5-3 รายงานการประชุมอาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ครั,งที* 3/2555
ตัวบ่ งชี ที 23 ผลการนําความรู้ และประสบการณ์ จากการให้ บริการวิชาการมาใช้ ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
ชนิดตัวบ่ งชี
:
ผลลิต
การคิดรอบปี
:
ปี การศึกษา
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วิธีคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการของสาขาวิชา
ที*นาํ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการทั,งหมดของสาขาวิชา
ตามแผนที*สภาสถาบันอนุมตั ิ

X

100

เกณฑ์ การประเมิน
ใช้บญั ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
หมายเหตุ :
การนําความรู ้และประสบการณ์จากการให้บริ การวิชาการมาพัฒนามี 2 ประเภท คือ
1. การพัฒนาการเรี ยนการสอน
2. การพัฒนาการวิจยั
ในการประเมินตัวบ่งชี, ตอ้ งมีโครงการทั,งสองประเภท ทั,งนี, ในแต่ละโครงการไม่จาํ เป็ นต้อง
มีท, งั สองประเภทและผลการใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและการวิจยั ต้องเสร็ จสิ, นในปี ที*ประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ในปี การศึ กษา 2555 สาขาวิชาการพัฒนาชุ มชนมี โครงการ/กิ จกรรมบริ การวิชาการทั,งหมด
จํานวน 1 โครงการ/กิ จกรรม สาขาวิชาได้การนําความรู ้ และประสบการณ์ จากการให้บริ การวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ/หรื อการวิจยั ทั,งหมด จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด
ดังนี,
- โครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการของสาขาวิชาที*นาํ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนและ
การวิจยั จํานวน 1 โครงการ/กิจกรรม
ลําดับที
1

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานทีแสดงการนํามาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
โครงการบ้ า นนี, มี รั ก ชุ ม ชนบ้ า นปงประดู่ 1. มคอ.3 และ 5 รายวิชาวิจยั ภาคสนาม
ตําบลเสริ มขวา อําเภอเสริ มงาม จังหวัดลําปาง 2. สรุ ปเล่มโครงการบริ การวิชาการ

ดังนั,นโครงการ/กิจกรรมบริ การวิชาการของสาขาวิชาที*นาํ มาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
และการวิจยั
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1
1

X 100

= ร้อยละ 100

การคิดคะแนน
กําหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน
100

30

คะแนนการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 30
1
1

X5

= 16.66 คะแนน

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเป้าหมาย

X 100 = ร้อยละ 100

คะแนน
....5.... คะแนน

รายการหลักฐาน
23-1-1 มคอ.3 และ 5 รายวิชาวิจยั ภาคสนาม
23-1-2 สรุ ปเล่มโครงการบริ การวิชาการ
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บทที 3
สรุปผลการดําเนินงาน
3.1 ผลการดําเนินงานตามองค์ ประกอบและตัวบ่ งชี ของสาขาวิชา 4 ด้ าน จํานวน 23 ตัวบ่ งชี
เกณฑ์ ก ารประเมิ นตัว บ่ ง ชี, เป็ น 5 ระดับ มี ค ะแนนตั,ง แต่ 1 ถึ ง กรณี ที* ไ ม่ ด ํา เนิ น การใดๆ หรื อ
ดําเนินการไม่ครบที*จะได้ 1 คะแนนให้ได้ 0 คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี,
คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนิ นงานต้องปรับปรุ งเร่ งด่วน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนิ นงานต้องปรับปรุ ง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนิ นงานระดับพอใช้
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนิ นงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนิ นงานระดับดีมาก
3.1.1 ตารางที ส 1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี ตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เนนระดับปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2555
การบรรลุ
เป้ าหมาย คะแนน
การประเมิน

ตนเอง


ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชีที

เปาหมาย

ตัวตัง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)

องคประกอบคุณภาพด้ านการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี,ที* 1

ร้อยละ 90

ตัวบ่งชี,ที* 2

3 ข้อ

ตัวบ่งชี,ที* 3

ร้อยละ 95

ตัวบ่งชี,ที* 4

5 ข้อ

ตัวบ่งชี,ที* 5

N/A

6 x 100
6
ดําเนินการได้
186,500 x 100
188,200
ดําเนินการได้

2 คะแนน

ตัวบ่งชี,ที* 8

4 ข้อ

6
5
99.10 x 5
95
5

ร้อยละ 100



5



5

ร้อยละ 5.22



5

ข้อ



5

N/A

N/A

ข้อ

ใช้ผลประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ปี การศึกษา 2555

องค์ ประกอบคุณภาพด้ านคุณภาพบัณฑิต
5 ข้อ
ดําเนินการได้
ตัวบ่งชี,ที* 6
ตัวบ่งชี,ที* 7

6x5

11
5.5
ดําเนินการได้

5

ข้อ



5

2x5
5.5

1.82 คะแนน



1.82



3

4

ข้อ
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การบรรลุ
เป้ าหมาย คะแนน
การประเมิน

ตนเอง


ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชีที

เปาหมาย

ตัวตัง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)

ตัวบ่งชี,ที* 9

5 ข้อ

ดําเนินการได้

5

ข้อ



5

ตัวบ่งชี,ที* 10

5 ข้อ

ดําเนินการได้

5

ข้อ



5

การบรรลุ
เป้ าหมาย คะแนน
การประเมิน

ตนเอง


ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชีที

เปาหมาย

ตัวตัง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)

จํานวนบัณฑิตที*กรอกข้อมูล x100

ตัวบ่งชี,ที* 11

ตัวบ่งชี,ที* 12

ตัวบ่งชี,ที* 13

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

………….
คะแนน

จํานวนบัณฑิตที*สาํ เร็ จการศึกษา
ในปี ที*ประเมิน
จํานวนบัณฑิตที*ได้งานทํา
หรื อประกอบอาชี พอิสระภายใน
1 ปี x 100
จํานวนบัณฑิตที*ตอบ
แบบ
สํารวจทั,งหมด

............. x 5
100

…………
คะแนน

N/A

N/A

………..
คะแนน

NA

NA

………..
คะแนน

NA

NA

................... x 5
100

ผลรวมของค่าคะแนนที*ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที*ได้รับการประเมินทั,งหมด

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ไม่ มรี ะดับปริญญาโท

ตัวบ่งชี,ที* 14
ตัวบ่งชี,ที* 15

6 ข้อ

ดําเนินการได้

6

ข้อ

5

ตัวบ่งชี,ที* 16

5 ข้อ

ดําเนินการได้

5

ข้อ

5

ตัวบ่งชี,ที* 17

5 ข้อ

ดําเนินการได้

5

ข้อ

5

องค์ ประกอบคุณภาพด้ านงานวิจยั และงานสร้ างสรรค์
5 ข้อ
ดําเนินการได้
ตัวบ่งชี,ที* 18

5

ข้อ

5

1,142,000

ตัวบ่งชี,ที* 19 25,000บาท/คน
ตัวบ่งชี,ที* 20

ร้อยละ10

ตัวบ่งชี,ที* 21

ร้อยละ20

5.5

207,636 x 5

41.53

5

ร้อยละ 4.54

5

ร้อยละ 4.54

5

25,000

0.5 x 100

9.09x 5

5.5

ร้อยละ 10

1 x 100

18.18 x 5

5

20
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การบรรลุ
เป้ าหมาย คะแนน
การประเมิน

ตนเอง


ผลการประเมิน
ตัวบ่ งชีที

เปาหมาย

ตัวตัง

ผลลัพธ์

ตัวหาร

(% หรือสัดส่ วน)

องคประกอบคุณภาพด้ านการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี,ที* 22

4 ข้อ

ตัวบ่งชี,ที* 23

ร้อยละ 30

ดําเนินการได้
1x 100
1

5

ข้อ

100 x 5
30

5

83.90

คะแนนเฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี
(ให้ คาํ นวณค่ าคะแนนตามตัวจํานวนตัวบ่ งชีทีดําเนินการ)
3.1.2 ตารางที ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ ประกอบคุณภาพ
ประเภทสถาบัน : กลุ่ม ข เนนระดับปริญญาตรี ปี การศึกษา 2555
คะแนนการประเมินเฉลีย
องค์ ประกอบคุณภาพ
ปัจจัย
กระบวนการ ผลผลิต
นําเข้ า
5.00
ด้านการบริ หารจัดการ
ด้านคุณภาพบัณฑิต
1.82
4.67
5.00
ด้านงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์
5.00
5.00
4.54
ด้านการบริ การวิชาการ
5.00
5.00
เฉลียรวมทุกตัวบ่ งชี ของทุกมุมมอง
3.41
4.75
4.89
พอใช้
ระดับดีมาก ระดับดีมาก
ผลการประเมิน
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5

ร้อยละ 0

4.66
ระดับดีมาก

รวม
5.00
4.35
4.77
5.00
4.66

ผลการประเมิน
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
ระดับดีมาก
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ภาคผนวก
1. คําสัง* แต่งตั,งคณะกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื* อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา ประจําปี
การศึกษา 2554
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