
 
 
 
 

 
 

    
แผนดําเนินงานดา้นการบริการวิชาการ 

แก่ชุมชนและสังคม 
ประจําปีการศึกษา  2556 

(มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2557)       
  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 



คํานํา 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ได้กําหนดพันธกิจที่
สําคัญของคณะฯไว้ประการหน่ึงคือ ให้บริการวิชาการ วิชาชีพ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่
ชุมชนและท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานด้านบริการวิชาการ คือ เพื่อให้คณะเป็นแหล่ง
บริการทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่น  พัฒนาและเช่ือมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ชุมชนและท้องถิ่น และเพ่ือ
ป้องกันการแก้ไขและรักษาสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นหรือชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดี   

ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะฯ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องและตรงกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง และเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และสร้างพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ตลอดจนเป็นโครงการที่มีผลกระทบต่อการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเด็น
ด้านการส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและประเด็นด้านจิตสาธารณะ    
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  จึงได้จัดทําแผนงานบริการวิชาการ 
ประจําปีการศึกษา 2556 ฉบับน้ีขึ้น โดยได้นําผลจากการสํารวจความต้องการของชุมชนมาเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมโครงการเพ่ือตอบสนองความต้องการสังคม/ชุมชน  ทั้งน้ี แผนงานฉบับน้ี
ยังใช้เป็นกรอบในการติดตามประเมินผลการบริการวิชาการท่ีสามารถนําผลการประเมินที่ได้ไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนาระบบบริการวิชาการของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นในปีต่อไป 
  หวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนบริการวิชาการฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะฯ
และสาขาวิชา ภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  ในภาพรวมด้านบริการวิชาการได้เป็นอย่างดีและเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 
 

ฝ่ายวิชาการและการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



สารบญั 
 

           
          หน้า 
คํานํา 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 ส่วนนําแผนบริการวิชาการแก่สังคม      
 - ประวัติและความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  1 
 - นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน    3 
 - กลยุทธ์การบริการวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน   3 
 - วัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน ปีการศึกษา 2556 4 
 - ลักษณะงานบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  5 
 - ผลการวิจัยประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการประกัน 5 
   คุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ 
 - ผลสํารวจความต้องการของชุมชน/สังคมปีการศึกษา 2555   7 
ส่วนที่ 2 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการให้บริการวิชาการ 
 - โครงการและกิจกรรมให้บรกิาร เขตพ้ืนที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลาํปาง 9 
 - โครงการและกิจกรรมให้บรกิาร เขตพ้ืนที่รอง อําเภอเมืองและอําเภออ่ืนๆ 
   ในเขตจังหวัดลําปาง       12 
 - งานบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และงานบริการเพ่ือ 18 
  พัฒนาชุมชนต้นแบบ  
 - งานบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม 19 
  ในประเด็นภายนอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 1  
แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม 

ประจําปีการศึกษา 2556 
 
 

1) ประวัติและความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกช่ือว่า 

คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อต้ังขึ้นหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 

2518 มีภาควิชาในสังกัดคณะวิชา 11 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา 

ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชารัฐศาสตร์ เปิดสอนในระดับ 

ปกศ. สูงภาคปกติ และภาคต่อเน่ือง ปี พ.ศ. 2522 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และปี 

พ.ศ. 2529 เปิดสอน บุคลากรประจําการ (กศ.บป.) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณา โปรด

เกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏทําให้วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนช่ือเป็น "สถาบันราช

ภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนช่ือเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" 

ในปี พ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดให้มีการบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ได้แก่

คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบัน คณะกรรมการบริหารคณะและ คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูง

กว่าปริญญาตรีได้ ปีพ.ศ. 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปิดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชา

บริหารการศึกษาปีพ.ศ.2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโทรุ่นแรก

โปรแกรมยุทธศาสตร์การพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบ่ง

ส่วนราชการเป็น 10 ส่วน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงานคณบดีและแบ่งงาน

เป็น 3 งาน บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ 

ปัจจุบันปีการศึกษา 2554 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวน 12 สาขาวิชา แบ่งเป็น

ระดับระดับปริญญาตรี จํานวน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทาง

ธุรกิจ สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตร ีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 

และปริญญาโทจํานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท (รป.ม.) 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา  
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แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม /ชุมชน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

1. ปรัชญา  
สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  

 
2. วิสัยทัศน์ 

  เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในระดับสากล  

 

3. ค่านิยมองค์กร 
H = Happiness (การเป็นองค์กรแห่งความสุข)  

U = Unity (การเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององค์กร)  

S = Sharing (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน)  

O = Outstanding Organization (การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานร่วมกันขององค์กร) 

 

4. พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ให้มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ของสังคม  

  2. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการ

บริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม  

  3. ให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมสี่วนร่วม  

  4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  

5.เป้าประสงค์  
  1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  

  2. มีองค์ความรูจ้ากงานวิจัยเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการให้เป็นไปตามความ

ต้องการของสังคม  

  3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีสว่นร่วม  

  4. มีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

  5. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

6. นโยบาย 
  1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม

มาตรฐานการศึกษาและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

  2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครือข่าย  
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แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม /ชุมชน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหส้ามารถ

นําองค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

  5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

  6. การบริหารงานองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ  

 
2) นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกสาขาวิชาให้มีการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมใน

รูปแบบต่างๆ ตามความถนัดในด้านที่เช่ียวชาญ และบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

การวิจัย และการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ โดยมีหน่วยงานภายนอกสถาบันให้การรับรองหรือร่วมมือ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการจัด

กิจกรรมท่ีให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมพร้อมทั้ง พัฒนาศักยภาพทางด้านการบริการวิชาการ

อย่างต่อเน่ือง 

3. ส่งเสริมเผยแพร่งานบริการวิชาการให้มีความหลากหลาย และต่อเน่ือง โดยมุ่งเน้นให้บริการ

ที่ประทับใจไปสู่สังคมและชุมชนอย่างทั่วถึง เพ่ือก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมสารสนเทศและ

สามารถเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสาขาวิชา บริการให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการในสาขาท่ี

บุคลากรของหน่วยงาน มีความเช่ียวชาญ ตลอดจนอบรมความรู้เฉพาะด้าน 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนทุกหน่วยงาน ให้จัดกิจกรรมบริการวิชาการท่ีมุ่งเน้นตามโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 

6. จัดให้มีระบบการติดตาม และประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และมีการ

รายงานผลการดําเนินงานกับมหาวิทยาลัยทุกคร้ัง 
 

3) กลยุทธ์การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพฒันาท่ียั่งยืน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : การบริการวิชาการที่เสริมสรา้งการพัฒนาที่ย่ังยืน 

กลยุทธ ์
 1. พัฒนาระบบการจัดการงานบริการวิชาการ 

 2. สร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานบริการวิชาการในมหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์

คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  ตลอดจนสามารถ

ให้บริการทางวิชาการกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

 3. สร้างระบบและกลไกการบูรณาการบริการวิชาการให้มีความเช่ือมโยงกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 
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แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม /ชุมชน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

 4. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดฝกึอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือระบบงาน

ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ 

 5. สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น และเอกชนเพ่ือผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านบํารุง

ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์และด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในประเด็นของการ

ช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหา 

 
4) วัตถุประสงค์ของแผนงานบริการวิชาการแก่สงัคม/ชุมชน ประจําปีการศึกษา 2556 

1. มีงานการบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อย่างน้อย 1 โครงการ 

2. มีงานการบริการวิชาการที่นําไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย อย่างน้อย 4

โครงการ 

3. มีงานการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ทั้งในด้านการแก้ปัญหาและการพัฒนา 

อันเกิดจากความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน อย่างน้อย 1 โครงการ 

4. มีการบูรณาการการวิจัยและการบริการวิชาการเพ่ือสร้างพัฒนาชุมชนต้นแบบโดยใช้หลักการมี

ส่วนร่วมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อย 1 โครงการ 

5. มีงานบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบต่อการช้ีนํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเด็นด้านการ

ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและประเด็นด้านจิตสาธารณะ  อย่างน้อย 1 

โครงการ 

6. มีการจัดโครงการด้านการบริการวิชาการอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแผนงานด้านการบริการ

วิชาการประจําปีการศึกษา 2556 

 

5) ลักษณะงานบริการทางวิชาการของคณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
ภารกิจหลักที่สําคัญอย่างหน่ึงของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและแหล่ง

อ้างอิงทางวิชาการ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ย่ังยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ได้ดําเนินงานและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคมมาอย่างต่อเน่ือง ตาม

สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน โดยมีการให้บริการ  ในรูปแบบต่าง ๆ  

 เพ่ือให้ข้อมูลในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ใน

ด้านการให้บริการวิชาการมีความครบถ้วน คณะฯ จึงได้รวบรวมลักษณะงานบริการวิชาการข้ึน เพ่ือเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ผู้รับบริการสามารถเลือกติดต่อขอรับบริการไปยังหน่วยงานท่ีให้บริการวิชาการได้

โดยตรง หรือขอรับบริการผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เช่นเดียวกัน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคมออกเป็น 3 ลักษณะ ดังน้ี 
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1. การให้บริการแบบให้เปล่า กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ชุมชน ผู้ด้อยโอกาสท่ีมีความต้องการ  รับ

บริการจากมหาวิทยาลัย โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สนับสนุนงบประมาณให้ทั้งหมด โดย

ผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  
2. การให้บริการโดยไม่มุ่งผลกําไร กลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มที่มีงบประมาณของตนเองในการ

ดําเนินการ หรือกลุ่มที่มีงบประมาณจํากัด ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการ ในลักษณะร่วม

สนับสนุนค่าใช้จ่าย เช่น การให้บริการเก่ียวกับ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือให้บริการทางวิชาการ

ด้านบุคลากร การเป็นวิทยากร อาจารย์พิเศษ กรรมการ ที่ปรึกษา เป็นต้น 
3. การให้บริการวิชาการเชิงธุรกิจ เป็นการให้บริการเพ่ือหารายได้ เพ่ือเลี้ยงตนเอง หรือเพ่ือ

พัฒนาหน่วยงาน เช่น รับศึกษา สํารวจ ทํารายงาน ออกแบบและประเมินผล การแปล เป็นต้น  โดยมีสาขา

ที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน ได้แก่  

1. สาขาวิชาภาษาไทย  
2. สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4. สาขาวิชาภาษาจีน 
5. สาขาวิชาดนตรี 
6. สาขาวิชาพัฒนาชุมชน 
7. สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 
8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
9. สาขาวิชาสังคมศึกษา 
10.  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
11.  สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา 
12.  สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท 

6) ผลจากงานวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบตอ่การประกัน
คุณภาพการศึกษาด้านการบริการวิชาการ 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย เพ่ือการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ด้านการให้บริการ

วิชาการแก่สังคม/ชุมชน ผู้วิจัยข้อเสนอแนะใน 2 ลักษณะ คือ ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการบริการวิชาการ และข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งต่อไป 

(1) ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
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  1.1 คณะฯ จะต้องให้ความสําคัญเก่ียวกับภารกิจด้านการบริการวิชาการ ให้มีผลในทางปฏิบัติ

อย่างจริงจัง สอดคล้องกับแนวคิดของการเป็นที่พ่ึงของท้องถิ่นและเป็นส่วนหน่ึงของสังคมภูมิภาคน้ีโดย

ดําเนินการดังน้ี 

  1. วางแนวทางขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์

กับพันธกิจของคณะฯ โดยจะต้องกําหนดนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์มีส่วนร่วมและมี

ความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญในการให้บริการแก่สังคม/ชุมชน ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย  

   2. ดําเนินงานด้านการบริการจัดหางบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการ

ให้บริการ  

   3. ต้องมีการตรวจสอบติดตาม ประเมินผลเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ

ให้บริการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนด 

 1.2 การดําเนินงานบริการวิชาการจะต้องเน้นการพัฒนาอาจารย์เพ่ือนํามาพัฒนานักศึกษาและ

พัฒนาศักยภาพของอาจารย์  โดยจะต้องเปิดโอกาสให้อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทางด้านการจัดกิจกรรม ตลอดจนการวัดและการประเมินผล ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน 

 1.3 ดําเนินการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการวิชาการต่อสังคม/ชุมชนว่า

สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งที่เกิดกับนักศึกษา อาจารย์ และ

บุคลากรผู้ให้บริการหรืออาจารย์  ทั้งด้านการนําความรู้ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การสื่อสาร การ

ช้ีแจงแนะนําให้ผู้รับบริการ 

 1.4 กระตุ้นให้อาจารย์ดําเนินงานด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม/ชุมชน อย่างจริงจัง ตาม

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา(สกอ.) และแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา(สมศ.)    โดย

การนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย โดยคณะฯ 

จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการนําไปใช้กับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน

ประจําด้านอ่ืน ๆ ของอาจารย์ ในรูปแบบต่าง เช่น ให้นักศึกษานําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรม  

จัดทําเอกสารประกอบการสอนโดยการนําความรู้จากการให้บริการวิชาการ มาวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเด็น

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา  ตลอดจนนํามาใช้ในการต่อยอดเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่าน

กระบวนการวิจัยของตัวอาจารย์เองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

(2) ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1 ควรศึกษาวิจัยเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี  

2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ โดยการสํารวจความต้องการของสังคม/ชุมชน ที่ต้องการรับบริการ

ด้านการให้บริการด้านต่างๆ ตามท่ีคณะฯ จะสามารถดําเนินการให้บริการวิชาการให้ตามความเหมาะสม  
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2.3 ควรศึกษาวิจัยพัฒนาการของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของคณะฯ ตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจในการกระกันคุณภาพการศึกษาในด้าน

อ่ืน ๆ ที่เน้นทั้งด้านประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเด่นชัด 

2.4 ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยมุ่งเน้นด้านการประกันคุณภาพการเรียนการ

สอน ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และคุณภาพ

ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

 

7) ผลการสํารวจความตอ้งการของสังคม/ชุมชน 
 จากการสํารวจความต้องการการรับบริการของชุมชนและสังคม พบว่า ชุมชนและสังคมท่ีตอบแบบ

สํารวจ มีจํานวน 108 คน เป็นชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 63 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 77.78 และเป็นชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ จํานวน 21 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 52.50 และ

ชุมชนในเขตพ้ืนที่อําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.81  จําแนกตามประเภทของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังน้ี  

 เขตพื้นที่หลัก ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม 

แบ่งเป็น 81 แห่ง ตอบแบบสอบถาม 63 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่ (1) 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอเมืองลําปาง คิดเป็นร้อยละ 91.67  (2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

ในเขตอําเภอเมืองลําปาง คิดเป็นร้อยละ 83.33 (3) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลบ่อแฮ้ว คิดเป็นร้อยละ 

82.35 (4) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลพิชัย คิดเป็นร้อยละ 81.25 (5) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลกล้วย

แพะ คิดเป็นร้อยละ 66.67และ (6) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลพระบาท คิดเป็นร้อยละ 55.55  

เขตพื้นที่รอง ชุมชนและสังคมในเขตอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 6 กลุ่ม 

แบ่งเป็น 81แห่ง ตอบแบบสอบถาม 21 แห่ง ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถามตามลําดับได้แก่ (1) 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 100  (2) โรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาในอําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 66.67 (3) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลบ้านบอม 

คิดเป็นร้อยละ 60.00  (4) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลแม่ทะ และ ชุมชนและสังคมในเขตตําบลนํ้าโจ้ คิด

เป็นร้อยละ 55.55 และ (5) ชุมชนและสังคมในเขตตําบลนาครัว คิดเป็นร้อยละ 33.33  

เขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง ชุมชนและสังคมในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง จํานวน

กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม แบ่งเป็น 43 แห่ง ตอบแบบสอบถาม 24 แห่ง  ดังผลการสํารวจที่ตอบแบบสอบถาม

ตามลําดับได้แก่ (1) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 60 (2) 

โรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตอําเภออ่ืน ๆ ในจังหวัดลําปาง คิดเป็นร้อยละ 55  (3) ชุมชนและสังคมใน

เขตเสริมซ้าย อําเภอเสริมงาม คิดเป็นร้อยละ 33.33 

 ผลการสํารวจความต้องการรับบริการโดยภาพรวมทั้ง 3 เขตพื้นที่  จากการศึกษาความต้องการ

การรับบริการวิชาการของชุมชนและสังคมโดยภาพรวม พบว่า ชุมชนและสังคมมีความต้องการรับบริการ
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วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  เรียงลําดับจากมากไปหา

น้อยมลําดับดังน้ี  

 1) มีความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านการจัดฝึกอบรม สัมมนา อภิปรายและบรรยาย โดย

หัวข้อที่เป็นการให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย ระดับความต้องการมากที่สุด 

คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร  รองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศ    และระดับความต้องการน้อยที่สุดคือ 

ด้านการเรียนการสอน ด้านภาษาต่างประเทศ     

2)  มีความต้องการรับบริการวิชาการ ด้านบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และ

สิ่งประดิษฐ์  โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการด้านบริการด้านศิลปะ  การออกแบบ  ผลิตภัณฑ์และ

สิ่งประดิษฐ์ ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รองลงมาคือออกแบบสินค้า และระดับ

ความต้องการน้อยที่สุด คือ ออกแบบและผลิตสื่อ      

3)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล  โดยมี

หัวข้อท่ีเป็นการให้บริการด้านบริการด้านการเขียนงานวิชาการและงานแปล ระดับความต้องการมากที่สุด

คือ ด้านภาษาจีน รองลงมาคือด้านภาษาอังกฤษ     

4) มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ  โดยมี

หัวข้อที่เป็นการให้บริการการให้คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับความต้องการมากที่สุด คือ ด้าน

การพัฒนารองลงมาคือ ด้านภาษาต่างประเทศและด้านการวิจัย    

5)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน  โดยมีหัวข้อที่

เป็นการให้บริการด้านบริการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ด้าน

ภาษาจีนและภาษาไทย  และด้านภาษาอังกฤษ ตามลําดับ และไม่มีความต้องการด้านพัฒนาชุมชน  ด้านรัฐ

ประศาสนศาสตร์  ด้านนิติศาสตร์  สังคมศึกษา  ด้านดนตรี และออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

6)  มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านดนตรี  โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการด้านบริการด้าน

การเขียนงานวิชาการและงานแปล  ระดับความต้องการมากที่สุดคือ ดนตรีพ้ืนเมือง และ  ด้านดนตรีสากล

ตามลําดับ  และ มีความต้องการรับบริการวิชาการด้านบริการด้านการวิจัย โดยมีหัวข้อที่เป็นการให้บริการ

ด้านบริการด้านการวิจัย ระดับความต้องการท่ีสุดคือ ด้านบุคลากร รองลงมาด้านการศึกษา และไม่มีความ

ต้องการด้านสถาปัตยกรรม 

   ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่สังคมและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้

กําหนดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามเขตพื้นที่ดังตารางในส่วนที่ 2 ดังต่อไปน้ี 
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ส่วนที่ 2  ตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการให้บริการวิชาการ  
1) โครงการและกิจกรรมการให้บริการวิชาการ แยกตามเขตพืน้ที ่ประจําปีการศึกษา 2556 
ตารางที่ 1.1 เขตพืน้ที่หลัก อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง   

กลยุทธ์ ผลการสํารวจความ
ต้องการ 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมายตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย สาขาวิชา
ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาระบบการจัดการ

งานบริการวิชาการ 

2. สร้างความเข้มแข็งของ

หน่วยงานบริการวิชาการใน

มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ศู น ย์

คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ  ตลอดจนสามารถ

ให้บริการทางวิชาการกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

3. สร้างระบบและกลไก

การบู รณาการบริ การ

วิชาการให้มีความเชื่อมโยง

กับการเรียนการสอนและ

1) บริการด้านการจัด

ฝึกอบรม สัมมนา 

อภิปรายและบรรยาย 

 

1.1 โครงการบริการ

วิชาการพัฒนาการ

เรี ยน รู้ สู่ อ า เซี ยน

สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ 

เชิงปริมาณ
1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ 
1. ความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการอยู่ในระดับมาก 

ร้อยละ 90 

2. ความรู้ความเข้าใจการ

อบรมอยู่ในระดับมาก ร้อย

ละ 90 

ผลลัพธ์  
สามารถนําความรู้ ไปใช้

ประโยชน์ได้อยู่ในระดับมาก 

ร้อยละ 75 

20,000 10 มกราคม 2557 1. นั กศึ กษา

สาขาวิ ชารั ฐ

ป ร ะ ศ า ส น

ศาสตร์ จํานวน 

30 คน 

2 . นั ก เ รี ย น

โรงเรียนป่าตัน

วิทยา จํานวน 

60 คน 

รัฐประศาสน

ศาสตร์ 
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การวิจัย 

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกในการ

จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา

บุคลากรหรือระบบงานตาม

ความต้องการของหน่วยงาน

ต่าง  ๆ

5. สร้างเครือข่ายกับ

หน่วยงานของรัฐ ท้องถิ่น 

และเอกชนเพื่อผลักดันให้

เกิดกิจกรรมด้านบํารุ ง

ศ า ส น า แ ล ะ เ ทิ ด ทู น

พระมหากษัตริย์และด้าน

พลังงานสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสังคมในประเด็น

ของการชี้นํา ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหา 

 

1.2 โครงการบูรณา

การบริการวิชาการกับ

การเรียนการสอน 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 

80  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าในโครงการอย่าง

น้อยร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย

ร้อยละ 75 

30,000 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนในเขต

โรงเรียน

เทศบาลป่าตัน

นาครัว 

ภาษาอังกฤษ 

1.3 โครงการบูรณาการ

วิชาการกับการเรียน

การสอนและการวิจัย

สาขาวิชาภาษาจีน 

1 .  บริ การ วิ ชาการแก่

หน่วยงานรั ฐหรื อเอกชน 

จํานวน 1 แห่ง 

2. นําผลการบริการวิชาการมา

เชื่อมโยงกับการเรียนการสอน

และการวิจัย 1 รายวิชา 

36,000 มกราคม–กุมภาพันธ์ 

2557 

นั ก เ รี ย น

โรงเรียนแม่ทะ

ประชาสามัคคี 

ภาษาจีน 
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 2)ความต้องการรับ

บริการวิชาการ ด้าน

บริการด้านศิลปะ  

การออกแบบ  ผลิต- 

ภัณฑ์และสิ่งประ- 

ดิษฐ์ 

2.1 โครงการบูรณา

การบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอน

แ ล ะ ก า ร วิ จั ย

สาขาวิชาออกแบบ

ประยุกต์ศิลป์ 

เชิงปริมาณ
1. จํานวนชุมชนที่เข้าร่วม

โครงการ 1 ชุมชน 

2. จํานวนรายวิชาที่เข้าร่วม

โครงการ1 รายวิชา 

3. จํานวนงานวิจัย1 เรื่อง 

4. จํานวนนักศึกษาเข้าร่วม

โครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80 

5. จํานวนเอกสารที่เผยแพร่

ผลโครงการ10 เล่ม 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ เข้ าร่ วมโครงการมี

ความพึงพอใจอย่างน้อย

ร้อยละ 80  

2. ผู้ เข้ าร่ วมโครงการมี

ความรู้ 

10,000.-

งบประมาณ 

พ.ศ.2555 

สิงหาคม 2555 ชุมชนในเขต

อําเภอเมือง จ.

ลําปาง 

อ อ ก แ บ บ

ป ร ะ ยุ ก ต์

ศิลป์ 
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ตารางที่ 1.2  เขตพืน้ที่รอง อําเภอเมือง และอําเภออื่น ๆ ในจังหวัดลาํปาง    
กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ

ต้องการ 
กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบ

การจั ดการงานบริ การ

วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ

เข้ มแข็ งของหน่วยงาน

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ น

มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ศู น ย์

คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครู และบุคลากร

ทางการศึกษาศูนย์บ่มเพาะ

วิสาหกิจ  ตลอดจนสามารถ

ให้บริการทางวิชาการกับ

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างระบบและ

1) ความต้องการรับ

บริการวิชาการ ด้านการ

จัดฝึกอบรม สัมมนา 

อภิปรายและบรรยาย 

โดยหัวข้อที่ เป็นการ

ให้ บริ การด้ านการ

ฝึกอบรม สัมมนา 

อภิปราย และบรรยาย 

ระดับความต้องการมาก

ที่ สุ ด คื อ ด้ านการ

พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  

รองลงมาคื อ  ด้ าน

ภาษาต่างประเทศ     

 

1.1 โครงการ

กัลยาณมิตรทาง

วิชาการครั้งที่ 4 

เผยแพรค่วามรูแ้ละบริการ

วิชาการ 

30,000 21 กรกฎาคม 

2556 

ครู อาจารย์

และบุคคล

ทั่วไป 

ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร 

สําหรับชาว

ต่างประเทศ 

1.2 โครงการ

อบรมภาษา

ล้านนา ครั้งที ่3 

 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านความรู้ ร้อยละ 80 

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการดําเนินโครงการ

ร้อยละ 80 

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการนําไปใช้ ร้อยละ 

75 

20,000 19 กรกฎาคม 

2556 

ครู อาจารย์ 

ศิษย์เก่าและ

บุคคลทั่วไป 

ภาษาไทย 

1.3 โครงการ

ลําปางศึกษา 

ครั้งที ่3 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจอย่างน้อยร้อยละ 80  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

60,000 1–2 สิงหาคม 

2556 

บุคลากร

ทางการศึกษา 

นักศึกษาและ

สังคมศึกษา 
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กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ
ต้องการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

กลไกการบูรณาการบริการ

วิชาการให้มีความเชื่อมโยง

กับการเรียนการสอนและ

การวิจัย 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมความ

ร่ วมมื อ กั บห น่ วย ง าน

ภายนอกในการจัดฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาบุคลากรหรือ

ระบบงานตามความต้องการ

ของหน่วยงานต่าง  ๆ

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างเครือข่าย

กั บห น่ ว ย ง านขอ ง รั ฐ 

ท้องถิ่น และเอกชนเพื่อ

ความเข้าในโครงการอย่างน้อย

ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย

ร้อยละ 75 

ประชาชน

1.4 โครงการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการพลัง 

งานเพื่อชีวิตลด

โลกรอ้นด้วยวิถี

พอเพียงกับการ

เรียนการสอน

และการวิจัย 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจอย่างน้อยร้อยละ 80  

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าในโครงการอย่างน้อย

ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ อย่างน้อย

ร้อยละ 75 

70,000 31 พฤษภาคม –

2 มิถุนายน 2556 

1) นักเรียน

โรงเรียนมัธยม 

จังหวัดลําปาง 

2) ครแูละ

บุคลากร

ทางการศึกษา 

สังคมศึกษา 



ห น้ า  | 14 
 

แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม /ชุมชน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 

กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ
ต้องการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

ผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้าน

บํารุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย์และด้าน

พลังงานสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสังคมในประเด็น

ของการชี้นํา ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหา 

 

1.5 โครงการ

บูรณาการ

วิชาการกับการ

เรียนการสอน 

รายวิชา

ภาษาไทยสือ่สาร

สําหรับชาว

ต่างประเทศ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านความรู้ ร้อยละ 80 

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการดําเนินโครงการ

ร้อยละ 80 

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการนําไปใช้ ร้อยละ 

75 

15,000 พฤศจิกายน 2556 

– มนีาคม 2557 

นักเรียนชั้น

มัธยมศึกษา 

ชาวต่างประเทศ 

ภาษาไทย 

 1.6 โครงการ

อาสาพัฒนาเพื่อ

บริการภาษาแก่

ชุมชน 

1.จํานวนผู้เข้ารว่มโครงการ

เป็นไปตามแผนร้อยละ 80 ของ

เป้าหมาย 

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจในระดับดีร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจในระดับดีร้อยละ 

90 

4. ผู้เขา้ร่วมโครงการนําความรู้

ไปใช้ในระดับดีร้อยละ 75 

10,000 10 มกราคม 2557 1. นักเรียน

ระดับประถม

และมัธยม

จํานวน 140 คน 

2. นักศึกษา

สาขาวิชา

ภาษาไทยชั้นปี

ที่ 1 จํานวน 60 

คน 

ภาษาไทย 
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กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ
ต้องการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

  1.7 โครงการ

บริการวิชาการ

แก่ชุมชน การ

จัดทําแผนที่

ชุมชนและเก็บ

ข้อมูลพื้นฐาน 

(ระดับครัวเรือน) 

บ้านวอแก้ว หมู่

ที่ 3 ต.วอแก้ว อ.

ห้างฉัตร จ.

ลําปาง 

1. ผู้เขา้ร่วมมีความพึงพอใจ 

ร้อยละ 80 

2. ผู้เขา้ร่วมมีความรู้ ร้อยละ 

80 

3. ผู้เขา้ร่วมนําไปใช้ ร้อยละ 80 

58,000 มิถุนายน -

กันยายน 2556 

 

ประชาชนใน

ชุมชนบ้านวอ

แก้ว ร้อยละ 80 

ของครัวเรือน

ทั้งหมด 

พัฒนาชุมชน 

1.8 โครงการ

คลินิกกฎหมาย 

ความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ

ของผู้เขา้ร่วมอบรม 

5,000 10 มีนาคม 2557 ประชาชนทั่วไป นิติศาสตร ์

1.9 โครงการ

เผยแพรค่วามรู้

กฎหมายแก่

ชุมชนท้องถิน่ 

ความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ

ของผู้เขา้ร่วมอบรม 

25,000 18 - 28 มีนาคม 

2557 

ชุมชนท้องถิน่/

ครูโรงเรียน

ประถม 

นิติศาสตร ์
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กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ
ต้องการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

 2) ความต้องการรับ

บริการวิชาการ ด้าน

บริการ ด้านศิ ลปะ  

การออกแบบ  ผลิต- 

ภัณฑ์และสิ่ งประ - 

ดิษฐ์ 

2.1 โครงการ

แสดงผลงาน

ศิลปะและ

บริการวิชาการ 

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านความรู้ ร้อยละ 80 

2. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการดําเนินโครงการ

ร้อยละ 80 

3. ผู้เขา้ร่วมโครงการมีความพึง

พอใจด้านการนําไปใช้ ร้อยละ 

75 

30,000 กุมภาพันธ์ –

พฤษภาคม 

1. ศิษย์เก่า 10 

คน 

2. ศิษย์ปัจจุบัน 

60 คน 

3. ประชาชน

ทั่วไป 30 คน 

ศิลปะและ

การออกแบบ 

 3) ความต้องการรับ

บริการวิชาการด้าน

ดนตรี  โดยมีหัวข้อที่

ชุ ม ช น แ ล ะ สั ง ค ม

ต้องการ มากและมาก

ที่สุด คือ ด้านดนตรี

พื้นเมือง  ด้านดนตรี

สากล 

3.1 โครงการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ จากพี่

ถึงน้อง 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

2. มีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้

ความเข้าใจ ร้อยละ 80 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ

นําไปใช้ ร้อยละ 75 

12,000 10 กรกฎาคม 2556 1. นักเรียน

มัธยมศึกษาใน

จังหวัดลําปาง 

2. ศิษย์เก่า 

3. นักศึกษา

สาขาวิชาดนตรี 

ดนตรี

 3.2 โครงการ

พัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา

สาขาวิชาดนตรี 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

2. มีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้

17,600 24 มกราคม 2557 1. บุคคล 

ภายนอก 10 คน 

2. นักศึกษา

สาขาวิชาดนตรี 

ดนตรี
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กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ
ต้องการ 

กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

ความเข้าใจ ร้อยละ 80

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ

นําไปใช้ ร้อยละ 75 

 3.3 โครงการ

อบรมเชิง

ปฏิบัติการ “การ

พัฒนาศักยภาพ

บุคลากร

ทางด้านดนตร”ี 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 

2. มีความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้

ความเข้าใจ ร้อยละ 80 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการ มีการ

นําไปใช้ ร้อยละ 75 

38,600 3 - 4 กุมภาพันธ์ 

2557 

1. บุคลากร ครู

ดนตร ี

2. นักศกึษา

สาขาวิชาดนตรี 

ดนตรี

 3.4 โครงการ

ดนตรีสญัจร 

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการรอ้ยละ 80 

2. มคีวามพึงพอใจ ร้อยละ 80 

3. มคีวามรูค้วามเข้าใจ  

ร้อยละ 80 

4. มีการนําไปใช้ ร้อยละ 75 

12,700 27 มกราคม 2557 1. โรงเรียนใน

เขตพื้นที ่1 

โรงเรียน 

2. นักศกึษา

สาขาวิชาดนตรี 

ดนตรี

 3.5 โครงการ

ประกวดซอ

พื้นบ้านระดับ

เยาวชน 

กลไกพัฒนานักศึกษาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

30,000 7 สิงหาคม 2556 นักเรียน 

นักศึกษาและ

ผู้สนใจ 

ภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร 

สําหรับชาว

ต่างประเทศ 
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2)  งานบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ งานบริการวิชาการ เพือ่สร้างพัฒนาชุมชนต้นแบบ  
กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ

ต้องการ 
กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมายตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความ

เข้มแข็งของหน่วยงาน

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ใ น

มหาวิทยาลัย อาทิ ศูนย์

วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ศู น ย์

คอมพิวเตอร์ ศูนย์ศึกษา

พัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษาศูน ย์ บ่ม

เพาะวิสาหกิจ  ตลอดจน

สามารถให้บริการทาง

วิชาการกับประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน 

 

1) ความต้องการรับ

บริการวิชาการ ด้าน

บริ การ ด้านศิลปะ  

ก า ร อ อ ก แ บ บ  

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ

สิ่งประดิษฐ์ 

- ด้านการออกแบบ

สินค้า 
- ด้านการออกแบบ

และผลิตสื่อ 
-ด้ า น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์

ต้นแบบ 
-ด้านการเทคนิคการ

วาดภาพ ระบายสี 

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม

ผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

แ ล ะ พั ฒ น า

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ต า ม

โครงการครือข่ าย

อ ง ค์ ค ว า ม รู้ 

Knowledge Based 

OTOP :KBO) 

เชิงปริมาณ
พั ฒนาอ งค์ รู้ ด้ า น พั ฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 9  ชุมชน  

เชิงคุณภาพ 
1. มีการพัฒนาผลงานด้านผลิต

ภันฑ์และบรรจภุัณฑ์  9  ชุมชน 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจอย่าง

น้อยร้อยละ 80  

3. ชุมชนมีความรู้ความเข้าใน

โครงการอย่างน้อยร้อยละ 80 

4. ชุมชนสามารถนําไปใช้

ประโยชน์ อย่างน้อยร้อยละ 75 

40,000.-

(งบประมาณ 

พ.ศ.2557) 

 

ตุลาคม2556- 31 

พฤษภาคม 2557 

 

ชุมชนอําเภอ

ต่ า ง  ๆ  ใ น

จังหวัดลําปาง 

ศิ ลปะและ

การออกแบบ 
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3)  งานบริการวิชาการที่มีผลกระทบต่อการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ในประเด็นภายนอก ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ ผลการสาํรวจความ

ต้องการ 
กิจกรรม/
โครงการ 

เป้าหมายตัวชีว้ัด งบประมาณ ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
สาขาวิชา 

กลยุทธ์ที่ 5สร้างเครือข่าย

กั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 

ท้องถิ่น และเอกชนเพื่อ

ผลักดันให้เกิดกิจกรรม

ด้านบํารุ งศาสนาและ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์

แ ล ะ ด้ า น พ ลั ง ง า น

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ที่ ส่ ง ผ ล

ก ร ะ ท บ ต่ อ สั ง ค ม ใ น

ประ เ ด็นของการ ชี้ นํ า 

ป้องกัน หรือแก้ปัญหา 

1) สร้างคุณประโยชน์

และคุณค่าแก่ชุมชน 

1.1 โครงการ

อนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 

คืนน้ํ าให้ ห้ วย  

คืนกล้วยให้ป่า  

เชิงปริมาณ
1) จํานวนนักศกึษา 40 คน 

2) จํานวนอาจารย์และ

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ รวม 

10 คน   
3) ชาวบ้าน จํานวน 25 คน  
เชิงคุณภาพ 
1) จํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ

เป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 80  

2) ความพึงพอใจต่อการจัด

โครงการ ร้อยละ 80 

3) ความพึงพอใจด้านความรู้

ความเข้าใจ ร้อยละ 80 

4) ความพึงพอใจด้านนําความรู้

ไปใช้ ร้อยละ 75 

40,000 .-

งบประมาณ 

พ.ศ.2557 

23-24 ตุลาคม 

2556 

ณ หมู่บ้าน

ปางอ่าย  

ต.เมืองปาน 

อ.เมืองปาน 

จ.ลําปาง 

ฝ่ายวางแผน

และการ

ประกัน

คุณภาพ

การศึกษา

ร่วมกับสาขา

สังคมศึกษา 
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คณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนบริการวชิาการ ประจําปกีารศึกษา 2556 

 

นายอํานาจ      สงวนกลาง    ประธาน 

     นายพงศธร   คําใจหนัก    รองประธานกรรมการ 

ผศ.ศิริกร   อิ่นคํา     กรรมการ 

ผศ.พรสวรรค์      มณีทอง     กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน     กรรมการ 

อาจารย์อัจฉริยา   คํามี     กรรมการ 

     ประธานสาขาวิชาทุกสาขา ที่สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 

นางเจนจิรา   เชิงดี     กรรมการและเลขานุการ 

นายอุเทน   หินอ่อน     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 


