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ส่วนท่ี 1 
 
1)  ข้อมูลท่ัวไป   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกชื่อว่า 
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มี
ภาค วิชาในสังกัดคณะวิชา 11  ภาควิชา  ได้แก่   ภาควิชาภาษาไทย   ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  ภาควิชา
บรรณารักษ์ศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี  ภาควิชานาฏศิลป์  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชา
สังคมวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชาภูมิศาสตร์และภาควิชารัฐ ศาสตร์ เปิดสอนในระดับ ปกศ. สูงภาค
ปกติ  และภาคต่อเนื่อง ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และปี พ.ศ. 2529 เปิด
สอนบุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏทําให้วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏ
ลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนช่ือเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์" ในปีพ.ศ. 2553 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดให้มีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 
ระดับ ได้แก่คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการบริหาร
โปรแกรมวิชา  

 เม่ือพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ทําให้สถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง
กว่าปริญญาตรีได้ ปีพ.ศ. 2539  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปิดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา
บริหารการศึกษาปีพ.ศ.2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโทรุ่นแรกโปรแกรม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เม่ือพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มี
ผลบังคับใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบ่งส่วนราชการเป็น 
10 ส่วน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานคณบดีและแบ่งงานเป็น 3 งานบริหาร
โดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

 ปัจจุบันปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวน 12 สาขาวิชา แบ่งเป็น
ระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชาและระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 2 สาขาวิชา 
 
2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์    

2.1. ปรัชญา  
สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  
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2.2. วิสัยทัศน์ 
  เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับสากล  
 

2.3. ค่านิยมองค์กร 
H = Happiness (การเป็นองค์กรแห่งความสุข)  
U = Unity (การเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร)  
S = Sharing (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน)  
O = Outstanding Organization (การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานร่วมกันขององค์กร) 

 
2.4. พันธกิจ 

  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของสังคม  
  2. ศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการบริการ
วิชาการแบบมีส่วนร่วม  
  3. ให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วม  
  4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน  
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
 

3.5.เป้าประสงค ์ 
  1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  
  2. มีองค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อเป็นฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการให้เป็นไปตาม
ความต้องการของสังคม  
  3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีส่วนร่วม  
  4. มีการอนุรักษ์และส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
  5. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  
 
 
 
3) หลักการและเหตุผล 
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 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน
วิจัยและจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จําเป็น และพันธกิจด้านการวิจัย เป็นพันธกิจที่สําคัญที่มหาวิทยาลัยและคณะฯ จะต้อง
ดําเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 
  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินงานด้านการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทําแผนดําเนินงานด้านการวิจัย และสอดคล้องต่อกลยุทธ์
ของคณะ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน
ด้านการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
 
4) วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงานด้านการวิจัย 

1. กําหนดกรอบการวิจัย จํานวนงานวิจัย และผู้รับผิดชอบ  
2. มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพในการทําวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
4. ให้อาจารย์ทําวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ.และสมศ.  
5. ให้มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับเครือข่ายแหล่งฝึกงานของนักศึกษา  
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยไปใช้ 
 

5) ระยะเวลาการดําเนินงานของแผน 
 มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557 
 
6) ผู้รับผิดชอบ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย
คณะฯ 
 
7) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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1.คณะฯ มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.  
2.อาจารย์มีผลงานวิจัยเพื่อขอตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น  
3.มีการนําผลงานวิจัยไปใช้เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ.  

 
8) ตัวช้ีวัด(KPI) ความสําเร็จของแผน 

ตัวช้ีวัด(KPI)
1.มีกรอบการวิจัย  
1.1 การจัดการเรียนการสอน  
1.2 วิจัยเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาชุมชน 
1.3 วิจัยองค์ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น  
1.4 วิจัยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
2.เงินทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งแหล่งทุนภายในและภายนอก (เฉลี่ย/อาจารย์ 25,00บาทต่อคน) 
3.จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณาการด้านการเรียนการสอน 
4.จํานวนโครงการวิจัยที่บูรณาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
5.จํานวนโครงการวิจัยในชุมชน 
6.จํานวนโครงการวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์(ร้อยละของจํานวนอาจารย์) 
7.งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
 
9) กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ มาตรการ KPI ผู้รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาระบบบริหาร
การวิจัยและพัฒนา
งานวิจัยของคณะ 

1) กําหนดนโยบาย ทิศทาง 
ด้านการวิจัยของคณะ 
   
 
2) ปรับปรุงระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการทําวิจัยของ
อาจารย์ให้มีประสิทธิภาพ  
 
 
3) กระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน
การขอทุนวิจัยจากภายในและ

1.1 ระบบและกลไกการ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ (สกอ.4.1)  
 
1.2 ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์เทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจํา (สมศ. 6)  
 
1.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย 
/ งานสร้างสรรค์ต่อ

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
และประธาน
สาขาวิชา 
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ภายนอก 
  
 
4) บูรณาการกระบวนการวิจัย
หรือนวัตกรรมกับการจัดการ
เรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 
 
5) มีระบบการติดตามและการ
รายงานผลด้านการพัฒนาการ
วิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
 

อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา (สกอ. 4.3) 

2. การจัดการความรู้จาก
งานวิจัย และการจัดการ
เรียนการสอน 

1) พัฒนาระบบการสนับสนุน
ให้มีการตีพิมพ์ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1.1 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  
 
1.2 ร้อยละค่าถ่วงน้ําหนัก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เทียบกับ
จํานวนอาจารย์ประจํา 
(สมศ.5) 

หัวหน้ากลุ่มวิชา/
รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 

3. การพัฒนาอาจารย์ใน
การทําวิจัย 

1) เปิดโอกาสให้อาจารย์มี
ทางเลือกในการพัฒนาตนเอง
ทางด้านการวิจัย    
 
2) สนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดโครงการในการพัฒนา
ทักษะในการวิจัย  
 
3) พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้าน

1.1 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาตาม
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัย 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
และประธาน
สาขาวิชา 
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การวิจัย 
4. การสร้างความร่วมมือ
ด้านการวิจัย กับเครือข่าย
แหล่งฝึกและ
สถาบันการศึกษา 

1) มีหน่วยประสานงานในการ
ร่วมมือทําวิจัย 
 
 

1.1 ร้อยละงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้
ประโยชน์เทียบกับจํานวน
อาจารย์ประจํา (สมศ. 6) 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย 
และประธาน
สาขาวิชา 

 
10) การสนับสนุนระดับคณะ 
     1. มีคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ทําหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการในการเขียนโครงการวิจัย การ
ทําวิจัย การเขียนบทความวิชาการและวิจัย การเขียนหนังสือ ตําราและบทความวิชาวิชาการ และ
ติดต่อประสานงานหาแหล่งลงตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและวิจัย  
     2. มีคณะทํางานหน่วยบริการวิชาการและวิจัย ดําเนินการและประสานงานกับหน่วยงานและแหล่ง
ฝึกปฏิบัติการพยาบาลภายนอกเก่ียวกับการบริการวิชาการและวิจัย  
     3. สนับสนุนงบประมาณสําหรับอาจารย์ในการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน 
หนังสือตําราและบทความวิจัยบทความวิชาการ  
     4. จัดประชุม สัมมนาความรู้ทางวิชาการที่เก่ียวข้องกับการวิจัยสําหรับอาจารย์  
 
11) การสนับสนุนระดับมหาวิทยาลัย 
     1. มีคณะกรรมการวิชาการและวิจัย สนับสนุนให้การดําเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการให้
ได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา  
     2. มหาวิทยาลัย โดยสถาบันวิจัย สนับสนุนข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก  
     3. มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพิจารณาให้ทุนการทํา
วิจัย    
     4. เข้าร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่าย จัดประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยประจําปี  
     5. มหาวิทยาลัยมอบเงินรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ  
 
12) สอดคล้องกับประเด็นกลยุทธ์ที่  2 : การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน  

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ และวิจัยบูรณาการ 
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 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ 
 3. สร้างและพัฒนานักวิจัย ระบบการบริหารการวิจัย และสิ่งเอื้ออํานวยต่อการวิจัย 
 
13) นโยบายด้านการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจหลาย
ประการด้วยกันโดยมีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น และการวิจัย โดย
การวิจัยมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น  ทั้งนี้มุ่งจะยกระดับงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการระดับประเทศ มุ่งใช้งานวิจัยในการสร้างความรู้/องค์ความรู้เพื่อสังคมประเทศชาติได้ใช้ในการ
แก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาประเทศ ให้เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ อันถือเป็นภารกิจและเป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย 
 เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สําเร็จไปได้ด้วยดี คณะจึง
กําหนดนโยบายด้านการวิจัย คือ 

1. กระตุ้น/สร้างบุคลากรทํางานวิจัย หรือร่วมงานกับสถาบันอื่นที่มีความเข็มแข็ง 
2. สนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยใหม่(ทุนวิจัย) 
3. บุคลากรคณะต้องมีผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการ 
4. สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัย หาแหล่งทุนสนับสนุนและการผลิตผลงานวิชาการ 
5. พัฒนาให้มีหน่วยงานวิจัยที่มีความเป็นสากล(สนับสนุนให้บุคลากรทํางานวิจัยให้มากขึ้น) 
6. เพิ่มการสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร(งานวิจัย เวทีแลกเปลี่ยนงานวิจัย 

ตีพิมพ์ เผยแพร่) 
7. พัฒนางานวิจัยที่สามารถสนับสนุนท้องถิ่นและสามารถเผยแพร่สู่ระดับสากลได้ 
8. สร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอก(คน+ท้องถิ่น) 

 ทั้งนี้คณะฯ จัดงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรในการเดินทางไปราชการ และจัดสรร
งบประมาณในการทําวิจัยสร้างสรรค์ และวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ทุกคน ทิศทางการดําเนินการ
วิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กําหนดไว้ ๕ ด้าน ได้แก่ 

1. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและ/หรือการพัฒนาชุมชนหรือสังคม 
2. การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
3. การวิจัยควบคู่หรือผสมผสานกับกระบวนการสร้างบัณฑิต 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันของประเทศ 
5. การวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการ 
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14)  งบประมาณเพ่ือการวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จําแนกเป็น 3 ประเภทได้แก่ 
 1. งบประมาณแผ่นดิน 
 2. งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 
 3. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 

ขั้นตอน งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย 

งบประมาณจากแห่ง
ทุนภายนอก 

1.การเสนอขอ
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1) อาจารย์จัดทําโครงการ 
เสนอไปยังคณะ/สถาบันเพื่อ
จัดลําดับความสําคัญและ
รวบรวมส่งไปยัง หน่วย
จัดการงานวิจัยของคณะ 

 
1.2) คณะกรรมการหน่วยจัดการ

งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พิจารณา
วิเคราะห์ จัดลําดับความ 
สําคัญและสรุปภาพรวมส่ง 
วช. และส่วนแผนงานและ
โครงการ  

1.3โคณะกรรมการฯพิจารณา
ทบทวนและปรับ
งบประมาณ โครงการให้อยู่
ภายในวงเงินที่ได้รับ  

1.1) ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาวิจัย 
เสนอขอ
งบประมาณ
วงเงินรวม  

1.1) อาจารย์/คณะ/ 
จัดทําโครงการ
เสนอขอ
งบประมาณจาก
แหล่งทุน
ภายนอก  

 
1.2) เม่ือได้รับอนุมัติ

โครงการ
มหาวิทยาลัย/
คณะ/สถาบันทํา
สัญญารับทุนกับ
แหล่งทุน  

(กรณีที่คณะ/สถาบัน
จัดทํา สัญญาเองต้อง
ได้รับการมอบอํานาจ
จากอธิการบดี  
ก่อน)  

2. การจัดสรร/
ประกาศทุนโครงการ 

     2.1) จัดทําประกาศรายชื่อ
โครงการวิจัยงบประมาณ
แผ่นดินพร้อมแนบแผน
งบประมาณราย โครงการ  
      2.2) เสนอคณบดีลงนามใน 
ประกาศฯ  

2.1) อาจารย์ เสนอ
โครงการเพื่อขอ
งบประมาณ  

2.2)คณะ
กรรมการฯ 
พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ

2.1) คณะจัดทํา
ประกาศฯ การ
บริหารการเงินฯ
ทุนวิจัย จาก
แหล่งทุน
ภายนอกที่ผ่าน 
การพิจารณา 
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และจัดทํา
ประกาศโดย
แนบแผน
งบประมาณราย
โครงการ  

2.2) พิจารณาก่อน
นําเสนอลงนาม  

2.3) ประกาศท่ีลง
นาม  
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บทท่ี 2 
สรุปผลการดําเนินงานปกีารศึกษา 2555 

 
(1) ผลการดําเนินงานด้านการวิจัยรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

1.1 ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของคณะ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
  ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวางแนวทางในการปฏิบัติ 
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ในการบริหารงานวิจัย ตามแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ พ.ศ.2555-2559  และมีการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านการวิจัยประจําปีการศึกษา 2555 
รวมถึงมีการติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจัยตามปฏิทินการดําเนินงานด้านการวิจัย โดย
ดําเนินการตามระบบที่กําหนดที่ทําหน้าที่โดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ
รับผิดชอบในการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงแผนการวิจัยของคณะเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัย ซึ่งมีนโยบายด้านงานวิจัยไว้อย่างชัดเจนและมีแนวทางการดําเนินการ
วิจัย ตามแบบฟอร์มที่กําหนดตามคู่มือการวิจัยของคณะฯ   และมีการจัดทําสัญญาการให้ทุนสนับสนุน
และ เพื่อควบคุมให้เป็นไปตามข้อตกลงในการดําเนินการวิจัย  และการกํากับเป็นเอกสารรายงาน
ความก้าวหน้าในการดําเนินการวิจัย ในกรณีที่อาจารย์ทํางานวิจัยไม่สําเร็จตามกําหนดระยะเวลา  
          1.2 การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ์กับการจัดการเรียนการสอน 
ดังต่อไปนี้ 
   1) สาขาวิชาการออกแบบประยุกต์ศิลป์ มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการ
จัดการเรียนการสอน  ดังนี้ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่การเรียนการ
สอน ในรายวิชาโครงการพิเศษออกแบบประยุกต์ศิลป์   โดยให้นักศึกษาค้นคว้าและจัดทํารูปเล่มเป็น
ศิลปนิพนธ์และชิ้นงานประกอบ   
   2) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยบูรณาการสู่การเรียน
การสอน คือ รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม       
   3) สาขาวิชาภาษาจีน มีการนําองค์ความรู้จากงานวิจัยเร่ือง“การใช้วิธีการสอน
ภาษาจีนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแก่นักเรียนโรงเรียนแม่ทะพัฒนา
ศึกษา     และนําผลการวิจัยมาบูรณาการในการสอนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนรายวิชา 1574903 
เทคนิคการสอนภาษาจีน ” และงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง “ การศึกษาปัญหาในการเขียนตัวอักษรจีนของ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 2 มาพัฒนาการเรียนการสอน  
   4) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีรายวิชาที่มีการนํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มาบูรณาการสู่การเรียนการสอน ได้แก่ รายวิชาการแปล 2 ในภาคเรียนที่ 2/2555 ซึ่งมีกิจกรรมที่ให้
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นักศึกษาได้ฝึกนํากระบวนการวิจัย โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ นําข้อมูลของแต่
ละคนในกลุ่มมารวมกัน วิเคราะห์เลือกสรร เพื่อนําไปผลิตผลงานแปลฉบับร่าง แล้วนําเสนอและอภิปราย
ร่วมกันกับเพื่อนและอาจารย์ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงผลงานต่อไป       
   5) สาขาวิชาภาษาไทย บูรณาการองค์ความรู้ด้านกระบวนการวิจัยสู่การเรียนการสอน
ในรายวิชาภาษาไทยสื่อสารสําหรับชาวต่างประเทศ และรายวิชาภาษาไทยถ่ิน รายวิชาภาษาไทยสื่อสาร
สําหรับชาวต่างประเทศ บูรณาการงานวิจัยเร่ือง ข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของผู้เรียนภาษาไทย
ในฐานะภาษาต่างประเทศ : กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาภาษาไทยถิ่น บูรณาการ
งานวิจัย ชื่อ การศึกษาคําภาษาไทยถิ่นเหนือในวรรณกรรมท้องถิ่นภาคเหนือ 
   6) สาขาวิชานิติศาสตร์ มีการบูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย ในรายวิชา 
“ระเบียบวิธีวิจัยทางกฎหมาย” 
   7) สาขาวิชาภาษาไทยและการส่ือสารทางธุรกิจ นํากระบวนการวิจัยจากรายงานการ
วิจัยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาคติชนวิทยากับการศึกษาข้อมูลคติจากวัดพระธาตุ
ลําปาง บูรณาการสู่การเรียนการสอน  ในรายวิชาคติชนวิทยา   
   8) สาขาสังคมศึกษา มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บูรณาการสู่
การเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา    
   9) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีรายวิชาที่นํากระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
บูรณาการสู่การเรียนการสอนในรายวิชาการเมืองการปกครองไทย  โดยให้นักศึกษา ตั้งประเด็นปัญหา 
ลงพื้นที่ศึกษาในภาคสนาม สรุปวิเคราะห์จัดทํารูปเล่มรายงาน จัดงานสัมมนาสรุปอภิปรายผลและ
วิพากษ์     
   10) สาขาวิชาการบริหารและประชาคมเมืองและชนบท(รปม.) สาขาวิชาได้มีการนํา
องค์ความรู้จากงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาเครือข่ายเยาวชนอาสาเพื่อการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า
แม่เมาะอย่างย่ังยืน มาพัฒนาจัดการเรียนการสอน โดยนํามาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน สัมมนา
ประเด็นการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  รายวิชา 2556905 ในประเด็นที่เก่ียวกับ การประสานงาน 
และการลงพื้นที่เพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็นในชุมชน  เพื่อให้นักศึกษา รู้จักวิธีปฏิบัติตนเวลาลงพื้นที่ 
และแนวทางในการประสานงานกับพื้นที่ชุมชน 

1.3 ด้านจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยมีการระบุภาระงานด้านการทํางานวิจัยของอาจารย์ เพื่อ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยและมีการตีพิมพ์เผยแพร่   โดยมีคู่มือวิจัยที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินงาน ซึ่งระบุถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  จรรยาบรรณการวิจัย  เกณฑ์การให้รางวัลแก่
อาจารย์    โดยอาจารย์ของคณะที่ต้องการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย ได้รับเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัย” วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2556 จัดโดยสถาบันวิจัย     และ
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบของในการ
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ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการวิจัย  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยแก่
อาจารย์   เพื่อใช้เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพด้านการวิจัย  และได้ทําบันทึก
ข้อความส่งคู่มือวิจัยไปยังสาขาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านการวิจัยและการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณด้านการวิจัย    โดยมีการประกาศและเผยแพร่คู่มือวิจัย เพื่อให้รับรู้และสามารถนําไปใช้ได้
ทั่วทั้งองค์กร ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ   

1.4  สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ คณะฯ มีการจัดหาทรัพยากรและ
จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ตามอัตลักษณ์คือมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มี 5 ด้าน ดังนี้        
        1) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยตามแผนงานด้านการวิจัย
การศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
        2) ห้องปฏิบัติการวิจัย มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยสนับสนุนหลักในการให้
คําปรึกษาและสนับสนนุการทําวิจัย แก่อาจารย์ของคณะที่ทําวิจัย   
       3) แหล่งค้นคว้า อาจารย์ที่ผลิตผลงานวิจัยได้ใช้บริการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศโดยมีหนังสือและวารสารเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าของมหาวิทยาลัยฯ และมีการส่งอาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมด้านการวิจัยแก่อาจารย์ ที่จัดโดยสถาบันวิจัย  
        4) ระบบสารสนเทศ คณะฯ มีระบบสารสนเทศในการให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 1) แหล่ง
ทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก  2) ข้อมูลด้านผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน 3)ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในวารสารและการ
ประชุมวิชาการต่างๆ 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะในการส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 5) ข้อมูลระเบียบ กฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติต่างๆ   

     5) การจัดประชุมวิชาการ โดยมีการจัดสัมมนาลําปางศึกษาคร้ังที่ 2 เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับลําปาง และมีการนําผลงานวิจัยเผยแพร่แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

1.5 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปี
การศึกษา 2555 มีอาจารย์ประจํานวนทั้งหมด 85 คน ปฏิบัติงานจริง  จํานวน 79 คน อาจารย์
ประจําที่ลาศึกษาต่อ จํานวน  6 คน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 –
กันยายน 2555ได้ทุนวิจัยทั้งสิ้น 5,834,226.17 แบ่งเป็นทุนภายใน จํานวน  2,365,833 บาท และ
ภายนอกจํานวน 3,468,393.17 บาท คิดเป็นทุนวิจัยต่อคนสามารถดําเนินการได้  73,850.96 บาท/คน  
 1.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปี
ปฏิทิน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2555 มีงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่จํานวน 7 เร่ือง 
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และมีผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่จํานวน 8 เร่ือง เม่ือคิดเป็นร้อยละของค่าน้ําหนักเท่ากับร้อย
ละ 4.41  
 1.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์   

ในปีปฏิทิน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2555 มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 20 เร่ือง รายละเอียด ดังนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ จํานวน 15 เร่ือง 
   - การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย จํานวน 5 เร่ือง 

1.8 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 
  ในปีปฏิทิน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2555 มีผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพ จํานวน 7  เร่ือง เม่ือคิดเป็นร้อยละของค่าน้ําหนักเท่ากับร้อยละ 2.94 
 1.9 ผลงานวิจัยในช้ันเรียน 

ในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีอาจารย์ประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ จํานวน 85 คน มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด 28 เร่ือง 

1.10 ผลงานวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่น 
ในปีปฏิทิน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2555 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มี ผลงานวิจัยองค์ความรู้และพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด 76 เร่ือง โดยได้รับทุนทั้งภายในและ
ภายนอก 
 
       (2)  ผลการสํารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยด้านการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย  และความพึงพอใจต่อห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล  ด้านระบบ
สารสนเทศ  ที่เอื้อต่อการทําวิจัย และความพึงพอใจต่อกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ด้านการวิจัย  ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
           จากผลการสํารวจ ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังสรุปต่อไปนี้ 
            1) ความพึงพอใจต่องบประมาณสนับสนุนการวิจัย  
            อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ ความพึงพอใจต่อวิธีการประเมินโครงการวิจัยเพื่อกําหนดลําดับความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณ 2555 และ ความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุน
โครงการวิจัย รองลงมาคือ ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของจํานวนทุนวิจัยทั้งหมดที่จัดสรร ใน
ปีงบประมาณ 2555 โดยความพึงพอใจในระดับปานกลาง  ในประเด็นของ 1) การประชาสัมพันธ์ เร่ือง
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ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยฯ และ 2) ความเหมาะสมของจํานวนเงินทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่จัดสรรให้
โครงการวิจัยแต่ละประเภท  

   สรุป   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะต้องเพิ่มการประชาสัมพันธ์เร่ืองทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยผ่านช่องทางหลาย ๆ ช่องทาง เช่น เว็ปไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์  
บันทึกข้อความ  หรือจัดทําวารสารของคณะเพื่อแพร่ งานด้านการวิจัยและงานอื่น ๆ ของคณะ  และ
ควรจัดสรรเงินอุดทุนโครงการวิจัยแต่ละประเภทตามความเหมาะสมโดยพิจารณาจากหัวข้อวิจัยและ
พื้นที่ในการทําวิจัย 
           2) ความพึงพอใจผู้ใช้บริการต่อการให้บริการของงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่เอื้อต่อการทําวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 อาจารย์มีความพึงพอใจด้านการให้บริการห้องปฏิบัติการวิจัย ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูล   ด้านระบบสารสนเทศ  ที่เอื้อต่อการทําวิจัย ของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาแต่ละด้านได้ดังนี้ 

 
  2.1 ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย 
 พบว่ามีความพึงพอใจด้านห้องปฏิบัติการวิจัย(สถาบันวิจัย) ที่เอื้อต่อการทําวิจัยของ อาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดย
เรียงลําดับความพึงพอใจจากน้อยไปหามากดังนี้ 1) ความพึงพอใจระดับปานกลาง เก่ียวกับเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ทันสมัย 2) ความพึงพอใจระดับปานกลางเกี่ยวกับการให้คําแนะนําหรือตอบข้อซักถามตรง
ประเด็น และ 3) ความพึงพอใจระดับมาก ต่อความเพียงพอของเครื่องมือ อุปกรณ์   
 สรุป คณะฯและผู้เก่ียวข้องจะต้องให้ความสําคัญในเร่ืองของดําเนินการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการวิจัย ที่จะต้องสรรหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อเอื้อต่อการวิจัย   

2.2 ด้านห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
  พบว่า  มีความพึงพอใจอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  ต่อห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่เอื้อต่อการทําวิจัยของ(หอสมุด สํานักวิทยบริการ) ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากน้อยไปหามาก ได้แก่ 1) ความพึงพอใจต่อ
ความหลากหลายของประเภทหนังสือ/วารสารทางวิชาการ 2) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด  และ 3) ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ตามลําดับ 
 สรุป คณะฯและผู้เก่ียวข้องจะต้องหาหนังสือ/วารสาร ระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการ/ 
วิทยานิพนธ์ที่เหมาะสมจําเป็นในการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย โดยจะต้องสรรหากและจัดสรรประเภท
หนังสือ/วารสารทางวิชาการที่มีความหลากหลาย ที่เอื้อต่อการดําเนินงานวิจัยของอาจารย์ให้เพิ่มขึ้น
และเพียงพอต่อความต้องการของอาจารย์ที่ต้องการค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุนงานวิจัย  
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 2.3 ระบบสารสนเทศ 
  พบว่า ความพึงพอใจด้านระบบสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการทําวิจัยของ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  โดยเรียงลําดับความพึง
พอใจจากน้อยไปหามากดังนี้ 1) ความพึงพอใจในประเด็นความหลากหลายของฐานข้อมูลวิชาการที่มี
ให้บริการ  2) ความพึงพอใจในประเด็นความทันสมัยของฐานข้อมูลงานวิจัย  และ 3) ความพึงพอใจ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัยตามลําดับ 
  สรุป คณะฯและผู้เก่ียวข้องจะต้องปรับปรุงและพัฒนาในเร่ืองของความหลากหลายของ
ฐานข้อมูลวิชาการที่ให้บริการ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัย ตลอดจนความ
ทันสมัยของฐานข้อมูลงานวิจัย  เพื่อตอบสนองความต้องการแก่อาจารย์ที่ต้องพัฒนาศักยภาพตนเองใน
การผลิตผลงานวิจัย 

2.4 ความพึงพอใจของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย 
สรุป ก่อนที่อาจารย์จะได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยพบว่า อาจารย์มีความรู้อยู่ใน

ระดับมาก  โดยพบว่าอาจารย์มีความรู้เก่ียวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยก่อนการอบรมอยู่ในระดับ
ปานกลาง และหลังที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์มีความรู้เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก  
เห็นได้ว่าอาจารย์มีความรู้เก่ียวกับการเขียนโครงร่างการวิจัยก่อนการอบรมอยู่ในระดับมากส่งผลให้
เห็นชัดว่าอาจารย์มีความรู้เพิ่มขึ้นจริง   ดังนั้น คณะฯและผู้เก่ียวข้องจะต้องจัดกิจกรรมหรือโครงการใน
การพัฒนาศักยภาพท่ีส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้แก่อาจารย์เพื่อการวิจัย เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับ
การเขียนโครงร่างการวิจัยหรือด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอย่างครบถ้วน อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมความ
ต้องการของอาจารย์ เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ต่อไป   
 

(3) แผนการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษารอบปีประเมิน
การศึกษา 2554 

องค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ 

แนวทางการดําเนินการเพ่ือ
การพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง 

หน่วยงาน/ 
ผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  
 

1.คณะควรจัดระบบส่งเสริม
และสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ที่
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ที่ ไ ด้ รั บ
ทุ น อุ ด ห นุ น จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายนอกแล้ว  มาเป็นพี่ เลี้ยง
หรือหัวหน้าชุดโครงการแก่
อาจารย์ที่ยังไม่เคยได้รับทุนจาก

1) ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเที่ยง
วันสรรมาคุย 
2) จัดตั้งคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
3) ส่งอาจารย์เขา้ร่วมโครงการพฒันา
ศักยภาพในการเขียนตําราและ
บทความวชิาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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แหล่ งทุ นภายนอก  เ พ ร าะ
ขณะน้ีส่วนใหญ่ได้ รับทุนจาก
แหล่งทุนภายในและเป็นการ
สํารวจความพึงพอใจจากหน่วยงาน
องค์กรส่วนท้องถิ่น 
2. คณะควรส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพมากขึ้น เพื่อสามารถนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ มี ค่า
น้ําหนักที่มากขึ้น 
3. คณะควรส่งเสริมหรือสร้าง
แรงจู งใจ เพื่ อให้อาจารย์สร้ าง
ผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพ สามารถ
นําไปถ่ายทอดและนําไปใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลาย 
4. คณะควรส่งเสริม สนับสนุนให้
คณาจารย์นําผลงานวิชาการให้ได้รับ
การรับรองคุณภาพ   
5. คณะควรจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
พี่เลี้ยงในการช่วยตรวจผลงานวิจัยใน
การเผยแพร่ ในระดับชาติ  และ
นานาชาติ รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการ
ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์
ได้มีตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากข้ึน 
6.คณะควรปรับปรุงการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง เช่น ควรมีการ
ตรวจสอบข้อมูลที่นํามาอ้างอิง ให้
ถูกต้องตามเกณฑ์  และควรจัดทํา
ข้อมูลให้สามารถตรวจสอบได้ง่าย 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3   ไม่มี 4) ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม
การการเขียนข้อเสนอโครงการ

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 
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อย่างไรให้ได้รับทุน 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.4   คณะควรส่ งเสริมสนับสนุนให้

อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มี
คุณภาพมากขึ้น เพื่อสามารถนําไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ มี ค่า
น้ําหนักที่มากขึ้น 

5) ส่งอาจารย์เขา้ร่วมกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเขียน
ตําราและบทความทางวิชาการ  
6) จัดทําแนวปฏิบัติในการส่งเสริม
และสนับสนุนการตีพิ มพ์หรือ
เผยแพร่ ผลงานวิ จั ยและงาน
สร้างสรรค์ทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.5   คณะควรส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อให้อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
อย่างมีคุณภาพ สามารถนําไป
ถ่ายทอดและนําไปใช้ประโยชน์
อย่างหลากหลาย 

7) ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเที่ยง
วันสรรมาคุย ประเด็นการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้
สู่การได้เปรียบในการเข่งขันและการ
ใช้ประโยชน์ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.6    1.คณะควรส่งเสริม สนับสนุนให้
คณาจารย์นําผลงานวิชาการให้
ได้รับการรับรองคุณภาพ  2.คณะ
ควรจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือพี่เลี้ยง
ในการช่วยตรวจผลงานวิจัยในการ
เผยแพร่ในระดับชาติ และนานาชาติ 
รวมถึงสร้างแรงจูงใจในการทําผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้มี
ตําแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

8) แต่งตั้งคณะกรรมการโดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพิจารณาผลงาน
ทางวิชาการ 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ 
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ส่วนท่ี 3 
แผนดําเนินงานด้านการวจิัย ประจําปกีารศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กําหนด

1. แผนงาน
พัฒนา
อาจารย์ 

1.1  ปรับปรุงแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริม
และประสานงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยของคณะ ให้มีระบบการ
ตรวจสอบและติดตามผล ส่งเสริมให้มีการ
ทํางานวิจัยร่วมทั้งภายในและภายนอก
คณะ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของคณะ และพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

 1.2 คลินิกวิจัยและการพัฒนาผลงานวิจัย
-การจัดหา Reader เพ่ือประเมินผล
งานวิจัยที่ได้รับทุน  
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย 
“การเขียนโครงร่างงานวิจัยอย่างไรให้ได้
ทุน” และ “การเขียนบทความวิชาการเพ่ือ
การตีพิมพ์เผยแพร่” 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

80,000 บาท 
 (งบแผ่นดิน) 

ตลอดปี

 1.3  สนับสนุนให้บุคลากรร่วมดําเนิน งานวิจัย
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
วิจัย 

คณะ
กรรมการฯ 

- ตลอดปี

 1.4 จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม เพ่ือให้
ได้รับความรู้ที่เก่ียวกับการวิจัย   

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

60,000 บาท 
 

ตลอดปี
(งบ 2557) 

 1.5  ประชุ มคณะกรรมการส่ งเสริ มและ
ประสานงานวิจัย  เพ่ือประเมินแผนการ
ดําเนินงาน ประเมินงานวิจัย และนําผลมา
พิจารณาปรับปรุงแผนในปีต่อไป 

คณะ
กรรมการฯ 

- เดือนละ 1 
ค รั้ ง ห รื อ
ตามความ
เหมาะสม 

1.6  จัดระบบที่ปรึกษาและพ่ีเลี้ยงนักวิจัยใน
การเสนอข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุน
วิจัยและการทํางานวิจัยและโครงงาน
สร้างสรรค์ 
 

คณะ
กรรมการฯ 

- ตลอดปี
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แผนงานวิจัย กิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ กําหนด
2. แผนงาน

การ
เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

2.2 ยกย่องเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นของ
      คณะให้ เ ป็นที่ รู้ จั กแพร่หลายโดยสื่ อ
      ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น บอร์ด เว็บไซต์ 
      ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและ
      รายงานประจําปี เป็นต้น 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

 2.3 จัดทําฐานข้อมูลแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย 
      ผลงานวิชาการ และรวบรวมบทคัดย่อ 
     งานวิจัยของคณาจารย์เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

3. แผนงาน
ด้านงบ 
ประมาณ 

3.1 จัดสรรทุนวิจัยและวิจัยสร้าง สรรค์ คณะ
กรรมการฯ 

599,200 
บาท 

(งบ 2557) 

ตลอดปี

 3.2 จัดสรรทุนสําหรับผลงานวิชาการที่นําไป
ขอตําแหน่งทางวิชาการ 

คณะ
กรรมการฯ 

200,000 
บาท 

(งบ 2557) 

ตลอดปี

 3.3 จัดสรรทุนวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือกา
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 

คณะ
กรรมการฯ 

500,400 
บาท 

(งบ 2557) 

ตลอดปี

 3.4 ส่งเสริมให้มีการเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย
เพ่ือขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอก 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

 3.5 จัดทําฐานข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยเพ่ือ
กระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิจัยเสนอ
โครงการของบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ 

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และวิจัย 

- ตลอดปี

4. แผน
โครงการ
กลุ่มวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ 

4.1 จัดระบบพ่ีเลี้ยงนักวิจัยเพ่ือให้คําแนะนํา
ปรึกษาด้านวิจัยแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ 

คณะ
กรรมการฯ 

-  ตลอดปี

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานวิจัยแบบ
กลุ่มและสร้างเครือข่ายวิจัยในสาขาและ
ระหว่างสาขา 

คณะ
กรรมการฯ 

-  ตลอดปี
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ภาคผนวก 
 

1) คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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แผนดาํเนินงานด้านการวจิยั 
ประจาํปีการศึกษา 2556 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


