
แบบเสนอโครงการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

แผนงบประมาณ  ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลผลิต   ผลงานการให้บริการวิชาการ 
ชื่อโครงการ  ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑         
                 
๑. หลักการและเหตุผล 
          มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปรียบเสมือนเหรียญที่มีสองด้าน กล่าวคือ มนุษย์ศาสตร์เรียนรู้เพ่ือเข้าใจ
มนุษย์ ท าให้มนุษย์เข้าใจสังคมได้ดีขึ้น ขณะที่สังคมศาสตร์เรียนรู้เพ่ือเข้าใจสังคม ท าให้ความเข้าใจเรื่องของมนุษย์
กระจ่างชัดตามมา การน าความรู้ด้านต่างๆ มาใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมจะสัมพันธ์กับองค์ความรู้ทาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความเชื่อ ภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ทางสังคม จิตวิทยา การเมือง ฯลฯ องค์ความรู้ทางมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงถือได้ว่าเป็น
แกนกลางขององค์ความรู้ทั้งปวง และมีความจ าเป็นอย่างมากต่อสังคมโลกรวมถึงสังคมไทย 
          องค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปัจจุบันเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา ท า
ให้เกิดความรู้แปลกใหม่และหลากหลาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงเกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอ สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งใน
และต่างประเทศมีบทบาทในการน าความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่านการเรียนการ
สอน การแสดงความคิดเห็น การวิจัย เป็นต้น ด้วยตระหนักถึงความส าคัญขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว 
          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตระหนักถึงความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้และร่วมมือทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์  เพ่ือ
เป็นการการแสดงให้เห็นถึงความส าคัญขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  
๒. วัตถุประสงค ์
      ๑. เพ่ือน าเสนอบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      ๒. เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
    ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
          ๓.๑.๑ เป้าหมาย  
                   คณาจารย์และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป 
จ านวน ๑๕๐ คน            
         ๓.๑.๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จ   
        ๑.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไปตามแผนร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา                  
                 ๒.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจร้อยละ ๙๐ 
                 ๓.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ ๙๐ 
                 ๔.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ร้อยละ ๗๕ 
     ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   คณาจารย์และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปสามรถ
น าความรู้ที่ได้จากการประชุมสัมมนาไปใช้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 
 



๔. ความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 
    ๔.๑ ประเด็นกลยุทธ์ 
 ๔.๑.๑ ประเด็นกลยุทธ์ที่  ๓  การบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน              
๕.ระยะเวลาด าเนินการ  วันที่  ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบุษย์น้ าทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 
๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         ๑. คณาจารย์และนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ  
 ๒. ได้เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๗. การประเมินผลโครงการ  
          ๑. แบบสอบถาม 
 ๒. แบบประเมินผลโครงการ 
๘. งบประมาณด าเนินการ  ไดร้ับการสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏล าปาง 
รูปแบบการประชุม 
การปาฐกถาพิเศษ การอภิปราย การน าเสนอบทความวิจัย 
หัวข้อและเนื้อหาผลงานที่น าเสนอ 
หัวข้อในการน าเสนอเป็นหัวข้อที่เก่ียวข้องกับด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น 

 สังคมวิทยา/มานุษยวิทยา 
 รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ 
 ภาษา/ภาษาศาสตร์/วรรณคดี 
 ปรัชญา ศาสนา 
 ศิลปวัฒนธรรม/ดนตรี 
 ศึกษาศาสตร์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป จ านวน ๑๕๐ คน 
ลักษณะผลงานที่น าเสนอ (ภาษาไทย) 

 บทความวิจัย 
รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

 น าเสนอด้วยวิธีการบรรยาย (oral presentation) โดยใช้ power point ประกอบ (กรุณาส่ง power point 
ที่ใช้ประกอบการบรรยาย ในรูปแบบไฟล์ที่ผู้ประสานงาน ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๕ วัน) 

 ระยะเวลาในการน าเสนอไม่เกิน ๑๕ นาที และมีช่วงถาม-ตอบ ๕ นาที 
การรับบทความวิจัย 

เปิดรับบทความวิจัย ๑ กุมภาพันธ์ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและตรวจประเมินคุณภาพ ๒๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
แก้ไขบทความตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน า/แจ้งผลการพิจารณา ๓๐ มิถุนายน -  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
น าเสนอบทความวิจัย ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

    
 
 
 
 



อัตราค่าลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วมประชุมสัมมนาและน าเสนอบทความวิจัย 
ประเภทผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ผู้น าเสนอบทความวิจัย 

(แบบปากเปล่า) 
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 
(ไม่น าเสนอบทความ) 

คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป      ๑,๐๐๐  บาท         ๕๐๐  บาท 
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ
อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

        ๕๐๐  บาท ไม่เสียค่าลงทะเบียน 

 
หมายเหตุ  
๑.  ในกรณีไม่ได้รับการพิจารณาให้น าเสนอบทความในการประชุมดังกล่าว ผู้จัดงานจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน 
๒. เมื่ อมีการช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ผู้ จัดงานจะไม่คืน เงินค่าลงทะเบียนไม่ ว่ ากรณีใด ๆ ทั้ งสิ้ น 
๓. อัตราค่าลงทะเบียนนี้ รวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง ๒ มื้อ 
๔. ส าหรับผู้ได้รับการตอบรับให้น าเสนอบทความ ติดต่อรับใบส าคัญรับเงินได้ในวันงาน ส าหรับผู้ไม่ได้รับการ
พิจารณาผู้จัดงานจะจัดส่งให้ภายหลังจากวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในแบบตอบรับ 

   การช าระค่าลงทะเบียน 
๑. ให้โอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  
ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง “การประชุมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” 
บัญชีเลขที ่๔๓๙-๑-๒๐๐๗๓-๖ 
๒. เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาสแกนหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุวัน เวลา ในการโอนเงินส่งถึง
นางสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ โทร. ๐๘๔๖๑๒๙๐๘๐  
E-mail: hm_lpru@hotmail.com หรือทางโทรสาร ๐๕๔๓๑๖๑๕๔ หรือทางไปรษณีย์ ส่งถึงนางสาวจุฑามาศ 
สุวิมลเจริญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ ถ.ล าปาง-แม่ทะ   
ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง ๕๒๑๐๐ 

    
 ส่งบทความในรูปแบบไฟล์เอกสารที ่ 
Email: hm_lpru@hotmail.com 
ผู้ประสานงาน: คุณจุฑามาศ สุวิมลเจริญ    โทร. ๐๘๔๖๑๒๙๐๘๐ 
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รูปแบบการจัดท าต้นฉบับบทความวิจัย 
๑. บทความ ตองมีการเขียนเริ่มตนดวย บทคัดยอ (ภาษาไทย) ไมควรเกิน ๑ หนากระดาษใหใชตัวอักษร Cordia 
New ขนาดของตัวอักษรเทากับ ๑๖ ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
๒. บทความ ควรจัดพิมพบนกระดาษขนาด A๔ หนาเดียวประมาณ ๒๖ บรรทัดตอหนึ่งหนาดวยอักษร Cordia New 
ขนาดของตัวอักษรเทากับ ๑๖ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และใสเลขหนาตั้งแตตนจนจบบทความยกเวนหนาแรก 
โดยมีความยาว ดังนี้  
     ๒.๑ บทความจ านวน ๑๒-๑๕ หนา โดยนับรวมรูปภาพตาราง เอกสารอางอิงและภาคผนวก  
๓. การสงบทความควรสงตนฉบับบทความในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบเปนไฟล อิเล็กทรอนิกส  
         เอกสารอางอิง : เอกสารที่ผูเขียนบทความน ามาอางอิงจะตองมีแหลงที่มาที่ชัดเจน โดยอาจเปนหนังสือ ต ารา 
งานวิจัย วารสาร หรือแหลงขอมูลออนไลนก็ได รูปแบบการอางอิง เชิงอรรถและบรรณานุกรมการอางอิง ใหเลือกใช
ทั้งสองแบบนั่นคือ 
      (๑) แบบนาม-ประบุชื่อ นามสกุลผูแตง ปที่พิมพและเลขหนาของเอกสารอางอิงไวภายในวงเล็บตอทายดวย      
ขอความที่น ามาอางอิง 
      (๒) แบบเชิงอรรถที่เรียงตัวเลขเปนเลขอารบิกจากนอยไปมากไวตอน ลางสุดของหนา ภายในสามารถอธิบาย
ความ ใชวิธีลงรายละเอียดค าอธิบาย บรรณานุกรม เริ่มดวยบรรณานุกรมภาษาไทยแลวตามดวยบรรณานุกรม 
ภาษาอังกฤษ และเรียงตามล าดับตัวอักษร 
ตัวอย่างรูปแบบการเขียนบทความวิจัย 
๑. ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 
๒. ชื่อผู้วิจัยและคณะ 
๓. แหล่งเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
๔. บทคัดย่อ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ) 
๕. บทน า 
๖. ระเบียบวิธีวิจัย / วิธีการศึกษา 
๗. แนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
๘. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง / ขอบเขตการวิจัย 
๙. กิจกรรมและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๑๐. การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
๑๑. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
๑๒. สรุป 
๑๓. เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 
“การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๑” 

พลวัตรและความหลากหลายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันเสาร์ที่  ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมบุษย์น้ าทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 

*********************** 
เวลา กิจกรรม วิทยากร 

๐๘.๐๐- ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน  
๐๘.๓๐- ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  สายธนู 
๐๙.๐๐- ๑๐.๓๐ น. ปาฐกถา : พลวัตรของชนบทในสังคมไทย 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ  สันตสมบัติ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น. การน าเสนอบทความวิจัยแยกตามกลุ่ม

สาขา 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. การน าเสนอบทความวิจัยแยกตามกลุ่ม

สาขา(ต่อ) 
 

 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม 
 การประชุมวิชาการระดับชาติมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  คร้ังที่ ๑  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 

“พลวัตรและความหลากหลายของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” 
วันเสาร์ที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ณ  โรงแรมบุษย์น้ าทอง อ.เมือง จ.ล าปาง 

 
 

 โปรดแสดงความจ านงในการเข้าร่วมประชุม/น าเสนอบทความวิจัย        
 

(นาย,นาง,นางสาว)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สังกัดหน่วยงาน............................................................................... .....ต าแหน่ง.......................................................... 
สถานที่ท างาน/ที่อยู่......................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................................ .......................................... 
โทรศัพท์..........................................โทรสาร................................ .....E-mail………………………………………………………… 
โปรดระบุประเภทอาหาร                ทั่วไป     
   

                                               มังสวิรัต 
 

 มีความประสงค์ 
 

                  เข้าร่วมประชุมโดยไม่น าเสนอบทความ 
 

                  เข้าร่วมประชุมและประสงค์จะน าเสนอบทความ  (กรุณากรอกรายละเอียด) 
 

ชื่อเรื่อง                                 
(ภาษาไทย).................................................................................................................... ................................................ 
.............................................................................................................................. ......................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)............................................................. ....................................................................................... ......... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
ชื่อผู้น าเสนอบทความในการประชุม…………………………………………………………………………………………………………….. 
ใบเสร็จรับเงินออกในนาม (ชื่อบุคคล/ชื่อหน่วยงาน)………………………………………………………………………………………. 
........................................................................... ..........................................................................................................  
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความวิจัยที่จะน าเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ทีใ่ดมาก่อน  และไม่อยู่ระหว่างการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ใน
วารสารหรือการประชุมวิชาการที่อ่ืน 
 

      ลงช่ือ.................................................................... 
               (.............................................................) 
 
 สมัครและแนบไฟล์มาทีน่างสาวจุฑามาศ สุวิมลเจริญ โทร. ๐๘๔๖๑๒๙๐๘๐ E-mail: hm_lpru@hotmail.com  

หรือ ทางโทรสาร ๐๕๔๓๑๖๑๕๔ หรือทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง นางสาวจุฑามาศ  สุวิมลเจริญ   คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ๑๑๙ หมู่ที่ ๙ ถ.ล าปาง-แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล าปาง ๕๒๑๐๐ 



แผนที่ สถานที่จัดงานโรงแรมบุษย์น้ําทอง จังหวัดลําปาง 

 

 

 

 

 






