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สารจากอธิการบดี
รายงานประจ�าปี 2562 ฉบับนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงให้เห็น
ถึ ง ความก้ า วหน้ า ในการด� า เนิ น งานตามแผนงานที่ ก� า หนด
ไว้ และได้รวบรวมผลการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ตลอดปี 2562 ซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยในการด�าเนินงานและน�าไปปรับปรุงแก้ไข รวม
ทั้งประกอบการตัดสินใจวางแผนการด�าเนินงานในปีต่อๆ ไป
แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิ
งานของเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการพัฒนา
ศักยภาพการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานส�าคัญหน่วยงานหนึง่ และเป็นหัวใจของการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�าปางให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยการ ศึกษา วิเคราะห์
วิจยั ข้อมูล และนโยบายเพือ่ การวางแผนพัฒนาและการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ประเมินผลการด�าเนินงาน เพือ่ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการประสานความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ผลงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ ความทุ่มเท และความมุ่งมั่นของ
บุคลากรในกองนโยบายและแผน ตลอดจนได้รบั การชีแ้ นะ และค�าแนะน�าของผูบ้ ริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่
ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการด�าเนินงาน มหาวิทยาลัยขอขอบคุณกองนโยบายและแผน ทีไ่ ด้จดั ท�ารายงานประจ�า
ปีฉบับนีข้ นึ้ เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การวางแผนงานและขยายผลการด�าเนินงาน เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้า
ต่อไปอย่างมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคมและเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีชื่อเดิมว่า “วิทยาลัยครู
ล�าปาง” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ตั้งอยู่เลขที่
119 ถนนล�าปาง-แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมูท่ ี่ 9 ต�าบล
ชมพู อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง
วิทยาลัยครูลา� ปางเริม่ เปิดการเรียนการสอนเมือ่ ปี พ.ศ.
2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา
(ป.กศ.) ใน พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชัน้ สูง (ป.กศ.สูง) จนกระทัง่
มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลัยครู พ.ศ. 2518” ส่งผลให้วทิ ยาลัยครูสามารถเปิดสอนในระดับปริญญา
ตรีได้ในปี พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอน ในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” กฎหมายก�าหนดให้
วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา โดยในปี พ.ศ. 2529 ดังนั้น
วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูล�าปางอยู่นั้น ได้มีการประสานการด�าเนินงาน
ร่วมกับวิทยาลัยครูอนื่ ๆ โดยรวมกันเป็นกลุม่ วิทยาลัยครู วิทยาลัยครูลา� ปางซึง่ ตัง้ อยูใ่ นกลุม่ ภาคเหนือตอนบนได้รวม
กับวิทยาลัยครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงราย และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน
ต่อมากลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน ได้พัฒนาเป็น “สหวิทยาลัย ล้านนา” ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัด
ครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 และวิทยาลัยครูล�าปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งส�านักงานคณะกรรมการ
สหวิทยาลัยล้านนา
วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2535 พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ พ ระราชทานนาม
วิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” วิทยาลัยครูล�าปาง
จึงได้เปลีย่ นชือ่ เป็น “สถาบันราชภัฏล�าปาง” ตามพระราช
บัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา
หลั ง จากมี ก ารประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
ราชภัฏ พ.ศ. 2538 ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในหลายด้านและสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏล�าปางได้เปิด
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สอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร การศึกษาในปี พ.ศ.
2543 ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และในปี พ.ศ. 2547 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญา
โทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น ในปี พ.ศ. 2536 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล�ำปางเข้า
ร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏล�ำปาง ระยะที่ 1 พ.ศ. 2534–2539 ได้รว่ มมือกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาการเมืองการปกครองส�ำหรับนักบริหาร ในปี พ.ศ. 2543 ได้รว่ มมือกับวิทยาลัย
เทคนิคล�ำพูน เปิดโครงการจัดการศึกษาส�ำหรับบุคลากร ประจ�ำการภายนอกสถาบัน (กศ.บป.) ณ วิทยาลัยเทคนิค
ล�ำพูน
วันที่ 14 มิถนุ ายน พ.ศ. 2547 ได้มกี ารประกาศใช้
“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547” ท�ำให้
สถาบันราชภัฏล�ำปางปรับเปลีย่ นฐานะเป็น “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง” (Lampang Rajabhat University) ใน
สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ปั จ จุ บั น มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง จั ด การ
ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ ปริ ญ ญาโท และระดั บ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชา
ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
และสาขาวิชาการบัญชี โดยมีสว่ นราชการ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และมีส่วนราชการที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ ท�ำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา อีก 4 ส่วนราชการ คือ ส�ำนักงานอธิการบดี ส�ำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันวิจัยและพัฒนา และส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น “สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�ำของภูมิภาค
เป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน” โดยมีภาระหน้าที่ ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ พ.ศ.
2547 โดยสรุป คือ มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ด�ำเนินการวิจัยเพื่อสร้าง และพัฒนา
องค์ความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ส่งเสริม วิชาชีพครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ท�ำนุบำ� รุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ศึกษา ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
แนวพระราชด�ำริ สนับสนุนการบริหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
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ปรัชญา
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์ปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(An Interlectual Learning Organization for Local Sustainable Development)

อัตลักษณ์
บัณฑิตจิตอาสา มีคุณธรรม น�าสังคม

ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
L : LEARNING
P : PRIDE
R : RESEARCH
U : UNITY

การเรียนรู้
ภาคภูมิใจ
วิจัย
เอกภาพ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ระบุไว้ใน มาตรา 7 จึงก�าหนดพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�าปาง 6 ประการ คือ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม มีจิตอาสา มีทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูดี ครูเก่ง
3. วิจยั เพือ่ พัฒนาสร้างองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม อันจะน�าไปพัฒนาและแก้ปญ
ั หาของท้องถิน่ อย่างยัง่ ยืน
4. บริการวิชาการเพือ่ พัฒนาศักยภาพของชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ประโยชน์ของส่วนรวม ให้มจี ติ ส�านึกในการ
รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และร่วมสืบสานโครงการในพระราชด�าริ
5. ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์โดยคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและความเป็นไทย
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางประกอบด้วย 5 สี คือ
สีน�้าเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ”
สีเขียว แทนค่า แหล่งทีต่ งั้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึง่ อยูใ่ นแหล่งธรรมชาติ
และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา
สีส้ม แทนค่า ความรุ ่ ง เรื อ งของศิ ล ปวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ที่ ก ้ า วไกลใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

สีประจำามหาวิทยาลัย
สีแดงเลือดหมู่ และสีเขียว หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความคิด สติปัญญา และความ
งอกงามแห่งปัญญา

ดอกไม้ประจำามหาวิทยาลัย
ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย
คือ ดอกกาสะลอง

คติธรรม
วิริเยน ทุกขมจเจติ

หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร
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การบริหารและทรัพยากรดำ�เนินงาน
โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยงานสนับสนุน

หน่วยงานด้านวิชาการ

หน่วยงานสนับสนุน

สำ�นักงานอธิการบดี

คณะครุศาสตร์

สำ�นักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองกลาง

สำ�นักงานคณบดี

กองบริการการศึกษา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กองนโยบายและแผน

สำ�นักคณบดี

กองพัฒนานักศึกษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำ�นักคณบดี
สำ�นักงานผู้อำ�นวยการ
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำ�นักคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ
สำ�นักคณบดี
คณะวิทยาศาสตร์
สำ�นักคณบดี
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.กิตติชยั วัฒนานิกร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�ำแหน่ง

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

รองศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ พจนะลาวัณย์

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจาย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแสงชัย เอกพัฒนพานิชย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวฒ
ั น์วงศ์วนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สมเกียรติ อัญชนา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ ตันสกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

ผูช้ ว่ ยศาสตาจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
กรรมการผู้แทนบริหาร
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ค�ำใจหนัก
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผู้ชผู่วช้ วยศาสตราจารย์
่ ยศาสตราจารย์สสวุ ุวรรณี
รรณีจัจันนทร์ทร์
ตาตา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลลาศ
าศพุพุม่ ม่ พิพิมมลล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินตะวงศา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมชาย เมืองมูล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
เลขานุการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย
ผู้อ�านวยการส�านักอธิการบดี

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นิติกร

นางกิ่งดาว ปดเปา
หัวหน้างานส�านักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร ค�ำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และสภามหาวิทยาลัย

คณบดี 6 คณะ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร รองศาสตราจารย์วไิ ลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิตยิ าปราโมทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อ�ำนาจกิติกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ผูช้ ่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป

อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม ลางคุลเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒน์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย
และพลังงาน
และกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานอธิการบดี
นายจตุพร จันทรมา
ผู้อ�ำนวยการกองกลาง
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นางกิ่งดาว ปัดเปา
หัวหน้างานส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง

คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง

ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
1. ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
2.

อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์

3.

ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์

4.

อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
รศ.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

5.

นายวินัย ต๊ะแสง

รางวัล
อาจารย์ดีเด่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดผล
งานทางวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและ
นวัตกรรม ระดับนักวิจัยหรือบุคลากร
สายวิชาการและบุคคลทั่วไป ใน
งานมหกรรมงานวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ�ำปี
2562 วันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2562 ณ
ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัย
ภาคบรรยาย ระดับดีเด่น ในการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับ
เคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และ
นวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน ระหว่างวัน
ที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่”
ได้รับรางวัลการน�ำเสนอผลงานวิจัยภาค
บรรยาย ระดับชมเชย ในการประชุม
วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน
อุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 “ขับ
เคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และ
นวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน ระหว่างวัน
ที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่”
ชมเชย การประกวดเครื่องปั้น ดินเผา
ประเภทหัตถกรรมแจกัน ร่วมสมัย
ครั้งที่ 1

หน่วยงานที่ให้
มูลนิธศิ าสตราจารย์บญ
ุ ถิน่ อัตถากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน

กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือ
ตอนบน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา
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ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
6. ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร

7.

ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร

รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน การแสดงนิทรรศการ
และประกวดในงาน “The 30th
International Invention, Innovation
& Technology Exhibition”
จากผลงาน “Hybrid Cabinet”
รางวัลเหรียญทอง (SEMI-GRAND
AWARD) ในการร่วมแสดงนิทรรศการ
และประกวดในงาน “The 5th World
Invention Contest” จากผลงาน
“HYBRID LOW-PRESSURE STEAM
BOILER”

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง

หน่วยงานที่ให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

Korea Invention Academy
(KIA)

ในปีงบประมาณ 2562 มีนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม
กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
รางวัล
หน่วยงานที่ให้
1. นายอัครวินท์ ค�ำตัน นักศึกษาชั้นปี เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความ
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�ำปาง
ที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทย
สามารถด้านการอ่าน
2. นายศุภกร อิทธิสุนทร
รางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจ�ำปีการศึกษา 2561
3. นายสมชาย ทวีสินทร์สกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การต่อ
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ประเภท ราชภัฏเชียงราย
เดี่ยว โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
วิชาชีพครู กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาค
เหนือ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2562
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ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
4. 1) นายวัชรินทร์ เนียมมะโน
2) นายปฏิภาณ ผึ่งบัว
3) นายณฐกร อวดฉลาด
4) นายชาตรี สุยะใหญ่
5) นายเทวราช ศักดิ์ศรีดงดอย
6) นายพรหมพิริยะ แหวนหล่อ
7) นายวรุตม์ วงศ์แสนหลวง
8) นายกฤษฎา สมปาน
9) นายจิรายุส ธินิยา
10) นางสาวอทิตยา จันทร์หยวก
11) นางสาวจินดารัตน์ เฟยธิก๋า
12) นางสาวธันยพร ยอดสุภา
5. 1) นายพันทวิน มงคลคีรีเขต
2) นางสาวกชนุช สุวรรณตา
3) นางสาวสานฝัน หน่อค�ำ

6.

น.ส.กนกภรณ์ ปะละน่าน

7.

นายไตรรงค์ ชูนิยม

8.

นายธนิชา อินทรีย์

9.

น.ส.ขวัญฤทัย ไพรผาธรรม

10. นายโรจน์ณรงค์ มาเสริฐ
11. นายราเมศว์ ศรีวิชัย
12. น.ส.เรณุกา สิทธิวงค์

รางวัล
หน่วยงานที่ให้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการข่ง ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด
ขันโครงการ “นวัตกรรมสร้างสรรค์
(มหาชน)
ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา โครงการ
“กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2561 ในวันที่ 29
มีนาคม 2562

1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “การ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
แข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็น
ครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย
4.0” ประเภททักษะการแก้ปัญหาทาง
วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 2 พฤษภาคม
2562
2) รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน “การ
แข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครู
วิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0”
ประเภททักษะการถ่ายทอด ชื่อผล
งาน : ROCK BOX SETS ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.)
รางวัลชมเชยการประกวดแข่งขันร้อง สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า
เพลงภาษาจีน
หลวง
รางวัลชมเชยต้นแบบดนตรีไทย (ภาค กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เหนือ)
รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ
กองทัพไทย
รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ
กองทัพไทย
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ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
13 นายปฏิภาณ งามลุน
นายวรปรัชญ์ ตันมา

14. นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย

15. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชั้นปีที่ 3

16. น.ส. อทิตติยา แม่นย�ำ
จากสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
และการออกแบบเซรามิกส์
17. นายอนุวิท ใจเมา
จากสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
และการออกแบบเซรามิกส์
18. น.ส. สุกัญญา พุกพบสุข
จากสาขาวิชานวัตกรรมการผลิต
และการออกแบบเซรามิกส์

18

รางวัล
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้รับ
รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขันในโครงการ Marketing Contest
ครั้งที่ 30 วันที่ 25 มกราคม 2562  
1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี
ที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทานโล่ประกาศ
เกียรติคุณ “ลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูง
ต่อแม่” เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจ�ำ
ปี 2562 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้า
ฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรม
หลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการ
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม
2562
2. ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่นภาคเหนือ
เนื่องในงานสตรีสากล ปี 2562
ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2 และ
รางวัลชมเชย การประกวดคลิปวีดีโอ
ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์
ป่าแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ.2563 ส�ำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล�ำปาง
ประเภทอุดมศึกษา เนื่องในวันคุ้มครอง
สัตว์ป่าแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ในวัน
ที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ เวทีถนนสาย
วัฒนธรรม ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม
แจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1
รางวัลชมเชย การประกวด
เครื่องปั้นดินเผาประเภทหัตถกรรม
แจกันร่วมสมัย ครั้งที่ 1
รางวัลชนะเลิศ โครงการสหกิจศึกษาดี
เด่นระดับมหาวิทยาลัย ด้านนวัตกรรม
สหกิจศึกษา

หน่วยงานที่ให้
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ
ตลาด มหาวิทยาลัยพายัพ

1. สภาสังคมสงเคราะห์แห่ง
ประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน

ส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13
สาขาล�ำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนา
จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง

ล�ำดับ
ชื่อ – สกุล
19. นายกวินท์ ขมินทกูล
นายเสฎฐวุฒิ ศรีรักษ์
นายสุระสิทธิ์ วีรุตมวิโรจน์
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
20. นายกฤษฎา สมปาน
นายณัฐพงษ์ ก้นแก้ว
น.ส. เสาวลักษณ์ อินกล่า
น.ส. อังสุดา อภิวงค์
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
21. น.ส. นิชาภา อ�่ำเพียร
นายภัคพงษ์ นิลคง
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

22. นายกวิน ขมินทกูล
จากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

23. น.ส. ชนากานต์ แก้วมี
น.ส. อรพรรณ ใจจงดล
จากสาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

รางวัล
รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน “ตัวดอกตอ
กกราวด์”

หน่วยงานที่ให้
ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน "ถ่านพลัง
เห็ด ยะพลังงาน : ถ่านอัดแท่งจากก้อน
เพาะเห็ดแล้ว"

รางวัลเหรียญเงิน การแสดงนิทรรศการ
และประกวดในงาน "The 30th International Invention, Innovation &
Technology Exhibition" จากผลงาน
"Hybrid Cabinet"
รางวัลเหรียญทอง (SEMI-GRAND
AWARD) ในการร่วมแสดงนิทรรศการ
และประกวดในงาน "The 5th World
Invention Contest" จากผลงาน
"HYBRID LOW-PRESSURE STEAM
BOILER"
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับ
ภาค สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประจ�ำปี
พุทธศักราช 2562

ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

Korea Invention Academy
(KIA)

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10
ล�ำปาง กรมฝีมือแรงงาน กระทรวง
แรงงาน
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งบประมาณ

ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง มีงบประมาณส�าหรับด�าเนินงานตามภารกิจ จ�านวน
เงินทั้งสิ้น 552,831,740 บาท จ�าแนกได้ดังนี้

1. จำาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภท
เงินงบแผ่นดิน
เงินรายได้
- เงิน บ.กศ.
- เงิน กศ.บป.
- เงิน กศ.บศ.
- เงินศูนย์นานาชาติ
- เงิน ป.บัณฑิตฯ
- เงิน ร.ร.สาธิตฯ
- เงินรายได้อื่น ๆ
รวม

จ�านวนเงิน
449,500,700
103,331,040
77,251,200
1,318,800
7,643,200
2,352,800
4,924,800
759,200
9,081,040
552,831,740

2. จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย
งบบุคลากร
งบด�าเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม
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จ�านวนเงิน
66,728,060
99,212,770
140,527,290
191,188,600
55,175,020
552,831,740

3. จำาแนกตามผลิต
ผลผลิต
1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
2.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
3.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4.ผลผลิตผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
5.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7.โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
8.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนยากจนภาคเหนือ
รวม

จ�านวนเงิน
256,197,800
171,110,700
65,483,850
2,610,000
33,913,590
1,164,600
9,796,400
12,554,800
552,831,740
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4. จำาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
หมวดรายจ่าย
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
การพัฒนางานวิจัยและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ
การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้
รวม
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จ�านวนเงิน
310,798,300
9,796,400
35,935,800
2,610,000
187,971,600
5,719,640
552,831,740

บุคลากร
1. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
สายผู้สอน
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาการ
สายสนับสนุน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ�า
พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชีย่ วชาญเฉพาะ,ต�าแหน่งประเภททัว่ ไป
รวมทั้งหมด

ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย
ที่สังกัด
ไปช่วยราชการ
359
69
290
242
18
9
21
194
601

-

ลาศึกษาต่อ

รวม
5
5
-

364
69
295
242
18
9
21
194

5

606
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2. จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร
สายผู้สอน

สายสนับสนุน

พนง. ม. ต�ำแหน่ง
พนง.
ประเภทวิชาชีพ
หน่วยงาน
ข้า
ม.ประเภท
ข้า
ลูกจ้าง พนง.
เฉพาะหรือ
ราชการ ต�ำแหน่ง ราชการ ประจ�ำ ราชการ
เชี่ยวชาญ
วิชาการ
เฉพาะ,ต�ำแหน่ง
ประเภททั่วไป
คณะครุศาสตร์
5
58
1
3
12
คณะวิทยาศาสตร์
19
46
1
1
11
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10
87
1
1
8
คณะวิทยาการจัดการ
16
57
2
1
9
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5
12
1
11
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14
35
1
1
9
ส�ำนักงานอธิการบดี
-กองกลาง
2
6
9
53
-กองบริการการศึกษา
2
1
11
-กองนโยบายและแผน
1
1
1
6
-กองพัฒนานักศึกษา
2
1
19
ส�ำนักวิทยบริการและ
1
1
24
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1
5
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1
5
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1
1
3
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
5
สภาคณาจารย์
1
หน่วยตรวจสอบภายใน
2
2
รวมทั้งหมด
69
295
18
9
21
194

24

รวม

79
78
107
85
29
60
70
14
9
22
26
6
6
5
5
1
4
606

3. บุคลากรสายผู้สอน จ�ำแนกตามต�ำแหน่งทางวิชาการ
คณะ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รวม

ต�ำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
19
-

อาจารย์
44

รวม

ศาสตราจารย์
-

63

61

32

4

-

97

40
44
24
9
222

19
24
23
8
125

6
5
2
17

-

65
73
49
17
364

4. จ�ำนวนบุคลากร จ�ำแนกตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา
หน่วยงาน
คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย
โครงการจัดตัง้ สถาบันภาษา
สภาคณาจารย์
หน่วยตรวจสอบภายใน
โรงเรียนสาธิต
รวมทั้งหมด

สายผู้สอน
สายสนับสนุน
ต�ำกว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา ต�ำกว่า ปริญญา ปริญญา ปริญญา รวม
ป.ตรี
ตรี
โท
เอก
ป.ตรี
ตรี
โท
เอก
37
26
1
7
2
73
38
27
10
3
78
-

2

72

23

2

7

1

-

107

-

-

43
6

30
11

1
3

9
8

2
1

-

85
29

-

-

42

7

1

10

-

-

60

-

-

-

-

23

59

21

-

115

-

-

-

-

2

21

3

-

26

-

2

238

124

1
38

5
4
4
5
1
3
168

2
1
1
36

-

6
6
5
5
1
4
606
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5. ข้าราชการและลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ชื่อ – สกุล
อาจารย์ฐิติมา
โรจนไพฑูรย์
อาจารย์ปิยดา
ชัชวาลย์ปรีชา
ผศ.สมฤทธิ์
จันขันธ์
ผศ.สมชาย
เยี่ยงพฤกษาวัลย์
นายชาญชัย
วิมลจันทร์
นายสงวน
หมื่นแสงค�ำ
นางเกตุวดี
พรมปิง

26

สังกัดหน่วยงาน
คณะวิทยาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ส�ำนักงานอธิการบดี
ส�ำนักงานอธิการบดี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ต�ำแหน่งขณะเกษียณ
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ช่างต่อท่อ ระดับ ช 2
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
แม่บ้าน

อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 119 ถ.ล�ำปาง- แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก ม. 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52100
หมายเลขโทรศัพท์ 054-237399 มีพื้นที่ 589 ไร่ 85 ตารางวา และมีพื้นที่จ�ำนวน 115 ไร่ 72 ตารางวา อยู่เลขที่ 8 ต.พระบาท
อ.เมือง จ.ล�ำปางพื้นที่รวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางทั้งหมดเป็น 704 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา ประกอบด้วยอาคาร ดังต่อ
ไปนี้
พื้นที่ใช้สอย
อาคาร
ลักษณะอาคาร จ�ำนวนชั้น
ปีที่สร้าง
(ตารางเมตร)
อาคาร 1 คณะครุศาสตร์
อาคาร ค.ส.ล.
4
3,360
2514
อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อาคาร ค.ส.ล.
3
1,620
2515
อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร์
อาคาร ค.ส.ล.
3
2,520
2516
อาคาร 4 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
อาคาร ค.ส.ล.
4
3,360
2516
อาคาร 5 อาคารวิทยาศาสตร์
อาคาร ค.ส.ล.
4
2,520
2517
อาคาร 6 อาคารหอประชุมบัวตอง
อาคาร ค.ส.ล.
2
2,297.75
2517
อาคาร 7 คณะครุศาสตร์
อาคาร ค.ส.ล.
4
2,352
2519
อาคาร 8 ส�ำนักวิทยบริการ
อาคาร ค.ส.ล.
6
4,872
2539
อาคาร 9 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
อาคาร ค.ส.ล.
6
3,968
2538
อาคาร 10 อาคารอุตสาหกรรม
อาคารชั่วคราว
1
820
2514
อาคาร 11 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีโยธา
อาคาร ค.ส.ล
2
1,600
2556
อาคาร 12 อาคารเซรามิกส์
อาคารชั่วคราว
1
1,424
2524
อาคาร 13 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อาคาร ค.ส.ล.
5
4,650
2540
อาคาร 14 อาคารโรงยิมส์
อาคาร ค.ส.ล.
2
1,500
2520
อาคาร 15 อาคารเกษตรเก่า
อาคารชั่วคราว
1
486
2521
อาคาร 16 อาคารเรียนชั่วคราว
อาคารชั่วคราว
1
462
2540
อาคาร 17 อาคารเอนกประสงค์
อาคาร ค.ส.ล.
4
2,056
2532
อาคาร 18 อาคารคหกรรม
อาคาร ค.ส.ล.
2
504
2515
อาคาร 19 อาคารคหกรรม
อาคาร ค.ส.ล.
1
291.20
2514
อาคาร 20 อาคารคหกรรม
อาคาร ค.ส.ล.
3
568.8
2540
อาคาร 21 อาคารศิลปะ
อาคาร ค.ส.ล.
3
1,200
2514
อาคาร 22 อาคารดนตรีและนาฏศิลป์
อาคาร ค.ส.ล.
3
1,200
2514
อาคาร 23 ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาคาร ค.ส.ล.
4
5,672
2540
อาคาร 24 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
อาคาร ค.ส.ล.
3
1,200
2514
อาคาร 27 หอประชุมจันทร์ผา
อาคาร ค.ส.ล.
1
1,600
2514
อาคาร 29 ศูนย์ฝึกฯ เซรามิกส์
อาคาร ค.ส.ล.
2
2,200
2546

27

28

อาคาร

ลักษณะอาคาร

จ�ำนวนชั้น

อาคาร 30 หอพักทานตะวัน
อาคาร 31 หอพักราชาวดี
อาคาร 32 หอพักอินทนิน
อาคาร 33 โรงอาหารทิพย์ธัญญา
อาคาร 34 องค์การนักศึกษา
อาคาร 35 อาคารปฏิบัติการโปรแกรม
เทคโนโลยีการอาหาร
อาคาร 36 คณะวิทยาการจัดการ
อาคาร 37 อาคารบ้านเด็กปฐมวัย
อาคาร 38 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
อาคาร 39 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ (ใหม่)
อาคาร 40 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร
อาคาร 41 อาคารส�ำนักงานกองพัฒนานักศึกษา
อาคาร 42 อาคารส�ำนักศิลปวัฒนธรรม
อาคาร 43 อาคารหอประชุมใหญ่
อาคาร 44 อาคารพัสดุกลาง
อาคาร 45 อาคารเรียนและเอนกประสงค์ 9 ชั้น
อาคาร 46 ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์
อาคาร 47 อาคารเรียนเรียนบริการวิชาการและ
เอนกประสงค์
อาคาร 48 อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี
การเกษตร
อาคาร 49 อาคารหอพักบุคลากร
อาคาร 50 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ
อาคาร 51 อาคารส�ำนักงานอธิการบดี
อาคาร 52 อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร 53 อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์
(หอชาย)

อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.

3
3
3
1
1
2

พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
1,200
1,200
1,200
1,785
240
379.20

อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล.
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล

8
1
9
5
2
3
2
2
1
10
2
5

2,704
288
13,036.65
11,084
1,450
2,400
3,476
13,500
700
10,000
5,517.77
13,500

2543
2544
2548
2550
2550
2551
2551
2555
2556
2558
2558
2559

อาคาร ค.ส.ล

1

2136.80

2558

อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล
อาคาร ค.ส.ล

7
3
4
5

14,306
3,601
6,395
20,919

2560
2561
2561
2560

อาคาร ค.ส.ล

4

4,414

2562

ปีที่สร้าง
2514
2514
2514
2514
2542
2544

จ�ำนวนยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ล�ำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ประเภทรถราชการ
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถโดยสารส่วนบุคคล
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถนั่ง 3 ตอน
รถนั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก
รถนั่ง 2 ตอน ท้ายบรรทุก
รถเก๋ง 2 ตอน
รถตู้นั่ง 4 ตอน
รถเก๋ง 2 ตอน

ยี่ห้อ
ฮีโน่
ฮีโน่
ฮีโน่
อิซูซุ
ฮีโน่
โตโยต้า
โตโยต้า
นิสสัน
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
โตโยต้า
นิสสัน
โตโยต้า
นิสสัน
ฮุนได
นิสสัน

เลขทะเบียน ปีจดทะเบียน อายุใช้งาน
ระยะกิโลเมตร
40-0119 ลป
2544
18 ปี
163824
40-0122 ลป
2544
18 ปี
367779
40-0141 ลป
2523
39 ปี
จอด
40-0169 ลป
2549
13 ปี
242160
80-9481 ลป
2546
16 ปี
99451
นข-4374 ลป
2553
9 ปี
457626
นข-4375 ลป
2553
9 ปี
459215
นข-6384ลป
2560
2ปี
101543
นข-1196 ลป
2544
18 ปี
564179
นข-1635 ลป
2546
16 ปี
440099
นข-3164 ลป
2550
12 ปี
529235
นข-4140 ลป
2552
10 ปี
439540
กฉ-5684 ลป
2551
11 ปี
318887
กค-2254 ลป
2541
21 ปี
500292
กจ-7920 ลป
2550
12 ปี
454710
กค-3903 ลป
2542
20 ปี
415908
กท-7410 ลป
2555
7 ปี
191632
กท-7749 ลป
2555
7 ปี
201424
(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563)
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ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. จ�ำนวนทรัพยากรสารสนเทศ
รายการ
1. หนังสือ
1.1 ภาษาไทย
1.2 ภาษาต่างประเทศ
1.1 วิจัย
2. วารสาร/เอกสาร
2.1 วารสาร
2.1.1 ภาษาไทย
2.1.2 ภาษาต่างประเทศ
2.2 หนังสือพิมพ์
2.2.1 ภาษาไทย
2.2.2 ภาษาต่างประเทศ
3. โสตวัสดุ
3.1 ดีวีดี
3.2 วีซีดี
3.3 ซีดีรอมมัลติมิเดีย
3.4 แถบบันทึกเสียง
3.5 ฐานข้อมูลส�ำเร็จรูป
3.6 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book
4. ฐานข้อมูลออนไลน์
4.1 ฐานข้อมูลต่างประเทศ
4.2 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
4.3 ฐานข้อมูลที่ สกอ.บอกรับ
4.4 ฐานข้อมูลที่ ส�ำนักวิทยบริการฯ บอกรับ
4.5 ฐานข้อมูลวิชาการ
4.6 บ้านเก่านครล�ำปาง
4.7 ประเพณี 12 เดือน นครล�ำปาง
4.8 ของดีนครล�ำปาง
4.9 องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
4.10 ทะเบียนหนังสือทางวัฒนธรรม
4.11 เล่นศิลป์ถิ่นเขลางค์
4.12 ศิลปวัตถุ
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จ�ำนวน

หน่วยนับ

26,541
3,117
1,518

เล่ม
เล่ม
เล่ม

1,034
52

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

43
5

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

120
766
417
398
4
74

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
แผ่น
ชื่อเรื่อง
ฐานข้อมูล
ชื่อเรื่อง

171
12
10
2

ฐานข้อมูล
บทความฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

80
20
13
50
1,301
131
86

2. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ

2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ล�ำดับที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
จ�ำนวนห้อง
1
คณะครุศาสตร์
2
2
คณะวิทยาศาสตร์
5
3
คณะวิทยาการจัดการ
12
4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
17
5
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
6
ศูนย์คอมพิวเตอร์
8
7
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
3
รวม
48

จ�ำนวนเครื่อง
79
180
293
256
16
264
153
1,241

2.2 คอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
ล�ำดับที่
ห้องบริการ / จุดบริการคอมพิวเตอร์
1
คณะครุศาสตร์
2
คณะวิทยาศาสตร์
3
คณะวิทยาการจัดการ
4
ศูนย์คอมพิวเตอร์
5
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
รวม

จ�ำนวนเครื่อง
10
40
4
132
18
204

3. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
=

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะครุศาสตร์

ห้องปฏิบัติการ
ห้องศึกษาค้นคว้า
ห้องศูนย์การศึกษาปฐมวัย
ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาไทย
ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาอังกฤษ
ห้องศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ
ห้อง Microteaching
ห้อง Smart Classroom
ห้องให้ค�ำปรึกษา
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
1
1
1
1
1
1
1
8
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ล�ำดับที่
ห้องปฏิบัติการ
1
ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม
2
ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์
3
ห้องปฏิบัติการประติมากรรม
4
ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย
5
ห้องปฏิบัติการซ้อมดนตรี
6
ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์
7
ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์
8
ห้องปฏิบัติการเปียร์โน
9
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก
10
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
11
ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
12
ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ
13
ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย
14
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี
15
ห้องปฏิบัติการศาลจ�ำลอง
รวม
=

=

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6

คณะวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์
ห้องปฏิบัติการทางเคมี
ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม
ห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO
ห้องปฏิบัติการอาหาร
รวม

=

ล�ำดับที่
1
2
3
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จ�ำนวนห้อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15

จ�ำนวนห้อง
6
13
12
1
2
1
35

คณะวิทยาการจัดการ
ห้องปฏิบัติการ
ห้องประชุมธัญกร (ห้องประชุมชั้น 1)
ห้องประชุมธรรมสรณ์ (ห้องประชุมชั้น 4)
ห้องประชุมธัญญมัย (ห้องประชุมเล็กชั้น 8)
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
1
1
3

=

ล�ำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว
ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยามวล
ห้องสัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ห้องปฏิบัติการดิจิตอลคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการอนาล็อกคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ห้องปฏิบัติการสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 Kw (ชั้น
ดาดฟ้า อาคาร 13)
ห้องปฏิบัติการเตา
ห้องปฏิบัติการเคลือบ
ห้องปฏิบัติการแป้นหมุน
ห้องปฏิบัติการ Sacada Systems
ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ
ห้องปฏิบัติการ Network Systems
ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ
ห้องปฏิบัติการชีวมวล (อาคาร 16)
ห้องฝึกปฏิบัติ ปี 1 (อาคาร 16)
ห้องฝึกปฏิบัติ ปี 2 (อาคาร 16)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม (ห้อง 1324)
ห้องปฏิบัติการจิ๊กเกอร์
ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล
ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ห้องปฏิบัติการ Microcontroller Systems
ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้าและอุณหภูมิ
ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า
ห้องปฏิบัติการ PLC
ห้องปฏิบัติการ Robot Systems
ห้องปฏิบัติการ Software Systems
ห้องปฏิบัติการ Internet Systems
ห้องเรียน Smart Classroom
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
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=

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ห้องปฏิบัติการ
ห้องปฏิบัติการ 1
ห้องปฏิบัติการ 2
ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร
ห้องวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอาหารและและผลผลิตทางการเกษตร
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
รวม

ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล�ำดับที่
ห้องปฏิบัติการ
1.
ห้องประชุมกลาง
2.
ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
3.
ห้องปฏิบัติการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

=

=

ล�ำดับที่
1
2
3
4
5
6
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จ�ำนวนห้อง
2
1
1
4

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ห้องปฏิบัติการ
ห้องฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องอเนกประสงค์ส�ำหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา
ห้องประชุม
ห้องศิลปวัฒนธรรมศึกษา
ห้องพิพิธภัณฑ์
ห้องนิทรรศการ
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
1
2
1
1
1
7

=

ล�ำดับที่
1
2

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
ห้องปฏิบัติการ
ห้องสมุดภาษา ส�ำหรับการสืบค้นข้อมูลจ�ำนวน 18 เครื่องระบบการจัดการ
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับประมวลผลทั่วไป ห้อง Self-Access)
ห้องปฏิบัติการภาษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 152 เครื่องระบบการจัด
ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลลูกข่ายจ�ำนวน 152 เครื่องที่ใช้ซอฟต์แวร์
สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมัลติมีเดีย โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง English Discoveries EXPERT ทุกระดับ (Full
Package) ประกอบด้วย 5 ระดับ คือ Starter, Basic 1-3, Intermediate 1-3 ,
Advanced 1-3 – Review และ the Executive จ�ำนวน 90 ที่นั่ง พร้อมเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย IBM Server Serial NO.99BA262 จ�ำนวน 1 เครื่อง และ
เครือ่ งคอมพิวเตอร์สำ� หรับ Teacher’s Management System จ�ำนวน 3 เครือ่ ง
( ส�ำหรับเรียนรายวิชา 1500110และ 1500113 )
รวม

จ�ำนวนห้อง
1
3

4
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ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาทีม่ งุ่ ส่งเสริมศักยภาพ ให้
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
การจัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ โดยมีจุดเน้นที่จะพัฒนาให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เป็นบัณฑิตจิตอาสาที่มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ซื่อสัตย์สุจริต มีส�ำนึกรักท้องถิ่นและใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง มีภาวะผู้น�ำ มีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะชีวติ และการท�ำงาน ทักษะการสือ่ สารข้ามวัฒนธรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ สารและเทคโนโลยีและมี
ความตระหนักในการรักษาสุขภาพของตนเองอย่างเป็นองค์รวมทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ โดยมีการจัดการศึกษา
2 ระบบ คือ 1)ภาคปกติ และ 2)ภาคพิเศษ (เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์) มีการจัดการเรียนการสอน 4 ระดับคือ 1)ระดับปริญญาตรี
2)ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 3)ระดับปริญญาโท 4)ระดับปริญญาเอก มีคณะในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจ�ำนวน 6 คณะ
การด�ำเนินการมีรายละเอียดดังนี้
1. การรับนักศึกษา
การรับนักศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2562 รับสมัครระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2562
โดยการทดสอบวิชาเอก และทดสอบวัดแววความเป็นครู (ระดับปริญญาตรี 5 ปี) ทดสอบพืน้ ฐานทางวิชาการ ทดสอบภาคปฏิบตั ิ
และสอบสัมภาษณ์ (ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 4 ปีเทียบโอน) รอบที่ 1 ภายในเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 ภายใน
เดือนมีนาคม 2561 และ รอบที่ 3 ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562
2. หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตร
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

จ�ำนวนหลักสูตร
14
1
6
2
23

จ�ำนวนสาขาวิชา
45
1
6
2
54

3. จ�ำนวนนักศึกษา
		 3.1 จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด
3.1.1 จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทนักศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5 ปี
4 ปี
4 ปี เทียบโอน
ภาคปกติ
2,955
2,950
421
20
30
ภาคพิเศษ
161
135
37
- กศ.บป.
161
- บัณฑิตศึกษา
135
37
รวม
2,955
3,111
421
155
67
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รวม
6,376
333
161
172
6,709

3.1.2 จ�ำนวนนักศึกษาทั้งหมด จ�ำแนกตามหลักสูตร
สาขาวิชา
ประเภท
รวม
นักศึกษา การ วิทย์ฯ ศิลปฯ บริหารฯ บัญชี นิติฯ เทคโน ร.ป.ป ร.บ. นิเทศ ศิลปะ สาธารณ ศล.บ. วศ.บ.
สุข
โลยีฯ
ศึกษา
ภาค
2,955 502 1,108 561 331 178 158 205 161
78
67
62
1
9 6,376
ปกติ
ภาค
76
89
7
81
80
- 333
พิเศษ
- กศ.บป.
81
80
- บัณฑิต
76
89
7
ศึกษา
รวม 3,031 502 1,108 650 338 259 158 285 161
78
67
62
1
9 6,709

3.1.3 จ�ำนวนนักศึกษาภาคปกติ จ�ำแนกตามหลักสูตร และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5 ปี
4 ปี
4 ปีเทียบโอน
การศึกษา
2,955
วิทยาศาสตร์
394
101
7
ศิลปศาสตร์
988
90
30
บริหารธุรกิจ
461
100
การบัญชี
252
66
13
นิติศาสตร์
178
เทคโนโลยี
91
67
รัฐประศาสนศาสตร์
205
รัฐศาสตร์
161
นิเทศ
78
ศิลปะ
67
สาธารณสุข
62
วิศวกรรมศาสตร์
9
เศรษฐศาสตร์
1
รวม
2,955
2,947
424
20
30

รวม
2,955
502
1,108
561
331
178
158
205
161
78
67
62
9
1
6,376
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3.1.4 จ�ำนวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด แยกตามหลักสูตร และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5 ปี
4 ปี
4 ปี เทียบโอน
การศึกษา
76
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
บริหารธุรกิจ
89
การบัญชี
7
รัฐศาสตร์
นิติศาสตร์
81
รัฐประศาสนศาสตร์
80
รวม
161
172
3.2 จ�ำนวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2562
3.2.1 จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ จ�ำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทนักศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5 ปี
4 ปี
4 ปี เทียบโอน
ภาคปกติ
409
447
167
2
ภาคพิเศษ
72
50
11
- กศ.บป.
72
- บัณฑิตศึกษา
50
11
รวม
409
519
167
50
13

รวม
76
89
7
81
80
333

		

รวม
1,025
133
1,158

3.2.2 จ�ำนวนนักศึกษาใหม่ จ�ำแนกตามประเภท และสาขาวิชา
สาขาวิชา
ประเภท
นักศึกษา การ วิทย์ฯ ศิลปฯ บริหารฯ บัญชี นิติฯ เทคโน รป.บ. ร.บ. นิเทศ ศิลปะ สาธารณ ศล.บ. วศ.บ.
โลยีฯ
สุข
ศึกษา
ภาค
409
63 184
126
40
29
36
44
25
13
24
22
1
9
ปกติ
ภาค
36
22
3
37
35
พิเศษ
37
35
- กศ.บป.
- บัณฑิต
36
22
3
ศึกษา
445
63 184
148
43
66
36
79
25
13
24
22
1
9
รวม
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รวม
1,025
133
1,158

		

3.3 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
3.3.1 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามประเภท และระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ประเภทนักศึกษา
ปริญญาโท ปริญญาเอก
5 ปี
4 ปี
4 ปี เทียบโอน
ภาคปกติ
572
889
132
ภาคพิเศษ
3
49
2
- กศ.บป.
3
- บัณฑิตศึกษา
49
2
รวม
572
892
132
49
2
3.3.2 จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษา จ�ำแนกตามประเภท และสาขาวิชา
สาขาวิชา
ประเภทนักศึกษา
การศึกษา วิทย์ฯ ศิลปฯ บริหารฯ บัญชี
นิติฯ ทล.บ. รป.ม.
ภาคปกติ
572
179
515
177
107
14
29
ภาคพิเศษ
2
17
35
- กศ.บป.
2
1
- บัณฑิตศึกษา
16
35
รวม
572
179
517
194
107
14
29
35

รวม
1,593
54
1,647

รวม
1,593
54
1,647

4. ภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต ที่ส�ำเร็จการศึกษาในระยะเวลา 1 ปี
จากผลการส�ำรวจข้อมูลภาวะการมีงานท�ำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราภัฏล�ำปาง รุ่นจบการศึกษาในปีการศึกษา
2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563) พบว่า บัณฑิตมีงานท�ำแล้ว 804 คน คิดเป็นร้อยละ 79.13 บัณฑิตก�ำลังศึกษาต่อ
111 คน คิดเป็นร้อยละ 10.93 บัณฑิตท�ำงานแล้วและก�ำลังศึกษาต่อ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 0.89 และยังไม่ได้ท�ำงานและมิได้
ศึกษาต่อ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98 (บัณฑิตให้ความร่วมมือในการตอบแบบส�ำรวจจ�ำนวน 1,016 คน) ซึ่งจ�ำแนกตามคณะได้
ดังนี้
ท�ำงานแล้วและ ก�ำลัง
ยังไม่ได้ท�ำงาน
หน่วยงาน
ท�ำงานแล้ว
รวม
ร้อยละ
ก�ำลังศึกษาต่อ ศึกษาต่อ และไม่ได้ศึกษาต่อ
คณะครุศาสตร์
115
0
2
1
118
11.61
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
24
0
0
0
24
2.36
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
114
0
7
0
121
11.91
คณะมนุษยศาสตร์และ
219
6
50
6
281
27.66
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
207
2
34
3
246
24.21
คณะวิทยาศาสตร์
125
1
18
0
144
14.17
รวม
804
9
111
10
934
ร้อยละ
79.13
0.89
10.93
0.98
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บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท�ำตรงสาขาที่ส�ำเร็จการศึกษา
หน่วยงาน

ท�ำงานตรงสาขา

ไม่ตรงสาขา

รวม

ร้อยละของ
การท�ำงานตรงสาขา
14.15
2.95

คณะครุศาสตร์
97
18
115
คณะเทคโนโลยี
15
9
24
การเกษตร
คณะเทคโนโลยี
79
35
114
14.02
อุตสาหกรรม
คณะมนุษยศาสตร์และ
134
91
225
27.68
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
121
88
209
25.71
คณะวิทยาศาสตร์
93
33
126
15.50
รวม
539
274
813
ร้อยละ
66.30
33.70
** ร้อยละของการท�ำงานตรงสาขา คิดจากบัณฑิตที่ท�ำงานแล้วและบัณฑิตที่ท�ำงานแล้วและก�ำลังศึกษาต่อในแต่ละคณะ
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การพัฒนานักศึกษา
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพือ่ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพนัน้ จ�ำเป็นต้องจัดกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและพัฒนาให้นกั ศึกษา
มีโอกาสในการน�ำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง มหาวิทยาลัย และต่อสังคม เพราะนักศึกษาจะต้อง
ส�ำเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม
การพัฒนานักศึกษา มีจดุ มุง่ หมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มบี คุ ลิกภาพและรูจ้ กั การวางตัวในสังคม มีความ
เป็นผูน้ ำ� และผูต้ ามทีด่ ี มีทกั ษะของการจัดการ ประสบการณ์อยูร่ ว่ มกันและการท�ำงานเป็นทีม มีระเบียบวินยั และเคารพในกติกา
ของสังคม มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี มีจิตส�ำนึกของความเป็นคนดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีความอดทน
และเสียสละ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริม
ความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร มีการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีการฝึกการ
ท�ำงานเป็นทีม การเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ ระหว่างคณะ และระหว่างสถาบัน เพื่อความสามัคคี
และพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง มีการฝึกการท�ำงานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา
ตลอดจนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้

1. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
การปลูกจิตส�ำนึกความเป็นครูคอมพิวเตอร์ ชั้น
ปีที่ 1
2

3

4

5
6

การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาผลิตและ
เผยแพร่นวัตกรรมในศาสตร์การสอนภาษา
อังกฤษ
การออกค่ายอาสาบริการวิชาการส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
การออกค่ายอาสานักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์เพื่อบริการวิชาการกับรายวิชา
การระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์
ทางการศึกษา
เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 4 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ปฐมวัยส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4

กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1
จ�ำนวน 23 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
จ�ำนวน 40 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 58 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 1-4
จ�ำนวน 30 คน

หน่วยงานที่สังกัด
คอมพิวเตอร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 27 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 81 คน

คอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์

ปฐมวัย
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
7
เครือข่ายประกันคุณภาพ วัฒนธรรมวิชาการ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
และวิชาชีพครู (ฝ่ายกิจการนักศึกษา)
จ�ำนวน 40 คน
8
เตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 รหัส 57
ชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน 300 คน
9
กิจกรรมอบรมทักษะชีวิตส�ำหรับนักศึกษาชั้นปี นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ที่ 1 คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่1 จ�ำนวน 288 คน
10 การพัฒนาศักยภาพผู้น�ำนักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 100 คน
11 การจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
PDCAโดยนักศึกษา จ�ำนวน 5 ด้าน
จ�ำนวน 150 คน
12 การอบรมทักษะ และการสร้างเครือข่ายประกัน นักศึกษา คณะครุศาสตร์
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาปีที่ 2
ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 250 คน
13 การอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้นตามความ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ร่วมมือกับองค์กรภายนอกของคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จ�ำนวน 300 คน
14 การปฐมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 1 (รหัส 62)
ชั้นปีที่ 1 จ�ำนวน 500 คน
15 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะครุศาสตร์
นักศึกษา คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 5 จ�ำนวน300 คน
16 การอบรมชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะ
นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพครู "วันก้าวสู่วิชาชีพครู"
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62
จ�ำนวน 500 คน
17 การอบรมชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะ
นักศึกษาหลักสูตร
วิชาชีพครู "เสริมศักยภาพทักษะชีวิต"
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงส�ำหรับ
จ�ำนวน 600 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 61
18 การอบรมชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาหลักสูตร
ครูมืออาชีพ (TPCK) ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
รหัส 60
จ�ำนวน 750 คน
19 การอบรมชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพ
นักศึกษาหลักสูตร
ทักษะวิชาชีพครูจ�ำนวน 5 เรื่อง
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 58
จ�ำนวน 518 คน
20 การอบรมผู้ก�ำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น
นักศึกษาหลักสูตร
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3 (BTC) รหัส 59
จ�ำนวน 608 คน
21 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
นักศึกษาสาขาวิชา
ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (นักศึกษาสาขา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
วิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3)
จ�ำนวน 62 คน

42

หน่วยงานที่สังกัด
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
ศูนย์ฝึก
กิจการ นศ.
ศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึก

ศูนย์ฝึก

ภาษาไทย

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
22 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการ
บริหารการจัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
23 กิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการจัดการ
เรียนเพื่อความเป็นครูมืออาชีพนักศึกษาชั้นปีที่
5 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
24 บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนวิชาการ
ตกแต่งภาพและภาพเคลื่อนไหวด้วย
คอมพิวเตอร์
25 วันก้าวสู่วิชาชีพครูปฐมวัย ส�ำหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 1
26 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้น
ปีที่ 3
27 การพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์การสอน
ภาษาไทยเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู(นักศึกษาสาขา
วิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 4)
28 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสาขา
วิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและ
การแนะแนว
29 พัฒนาขีดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษฟัง
พูดอ่านเขียนและบูรณาการการเรียนการสอน
(Open House)
30 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐาน
สากล(CEFR) ส�ำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3
จ�ำนวน 284 คน (รหัส 59)
31 การพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ส�ำหรับนักศึกษาครูใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพด้านดนตรีส�ำหรับนักศึกษา สาขาวิชา
ดนตรี
33 โครงการไหว้ครูดนตรีไทยและบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษา สาขาวิชาดนตรี
34 โครงการ GRAUATION RECITAL

กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3
จ�ำนวน 31 คน
นักศึกษาชั้นปีที่ 5
จ�ำนวน 27 คน

หน่วยงานที่สังกัด
คอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 35 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1
จ�ำนวน 62 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
จ�ำนวน 90 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย ชั้นปีที่ 4
จ�ำนวน 60 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา
จ�ำนวน 60 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 1–4
จ�ำนวน 120 คน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 3 จ�ำนวน 284 คน

คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาไทย

จิตวิทยา

ภาษาอังกฤษ

ศูนย์ฝึก

นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต
จ�ำนวน 1,150 คน
60 คน

สาขาวิชาดนตรี

70 คน

สาขาวิชาดนตรี

50 คน

สาขาวิชาดนตรี

ฝ่ายวิชาการ
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
35 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
36 โครงการศึกษาและปฏิบัติงานนอกสถานที่
นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
37 โครงการเตรียมความพร้อมด้านศิลปะและการ
ออกแบบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี
38 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการท�ำงานและ
การประกอบอาชีพแก่นักศึกษา
39 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
40 โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1
41 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลัษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
42 โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)
43 โครงการปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและปรับ
พื้นฐานด้านวิชาการแก่นักศึกษา
44 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
45 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการและการ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
46 โครงการเตรียมความพร้อมทางการเรียนและ
การปรับตัวในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา
47 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์
48 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
49 โครงการศึกษาดูงานนักศึกษา สาขาวิชา
นิติศาสตร์
50 โครงการจิตอาสาและการน�ำเสนอความรู้ด้าน
กฎหมาย
51 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ เสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
52 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษา
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กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
80 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

33 คน

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

25 คน

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

55 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

189 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

40 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

29 คน

สาขาวิชาภาษาจีน

55 คน

สาขาวิชาภาษาจีน

40 คน

สาขาวิชาภาษาจีน

250 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

350 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

100 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

115 คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

100 คน

สาขาวิชานิติศาสตร์

23 คน

สาขาวิชานิติศาสตร์

35 คน

สาขาวิชานิติศาสตร์

119 คน

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

275 คน

สาขาวิชาสังคมศึกษา

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
53 โครงการพัฒนาทักษะวิชาการและบุคลิกภาพ
ส�ำหรับครูสังคมศึกษา
54 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษา
55 โครงการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามอัตลักษณ์
บัณฑิตไทยพันธุ์ใหม่
56 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
57 โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
70
71

โครงการคลินิกเตรียมความพร้อมนักศึกษา
โครงการแข่งขันกีฬาภายในระหว่าง
คณะนักศึกษาภาคปกติ ประจ�ำปี 2561
โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น “ค่ายอาสาเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”
โครงการกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสามัคคี
และจิตอาสา
โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ
โครงการอบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ.
โครงการปฐมนิเทศและอบรมเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาส�ำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา
1/2562 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชา
การจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจ�ำปีการศึกษา
2/2561
โครงการศึกษาดูงานและเรียนรู้ด้านการค้าปลีก
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โครงการจิตอาสาร่วมรักษ์ธรรมชาติ สาขา
วิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขา
วิชาการจัดการ

กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
84 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาสังคมศึกษา

200 คน
165 คน

สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย

150 คน

สาขาวิชาภาษาไทย

58 คน
50 คน
ร้อยละ 89.69

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารส�ำหรับชาวต่างประเทศ
สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 94.60

งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 96.56

งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 89.79
ร้อยละ 91.10
ร้อยละ 93.66

งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 95.07

งานกิจการนักศึกษา

ร้อยละ 94.19
ร้อยละ 89.95

งานกิจการนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ร้อยละ 84.40

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ร้อยละ 90.45

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ร้อยละ 97.23

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ร้อยละ 83

สาขาวิชาการจัดการ
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
72 โครงการเขียนแผนธุรกิจนักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการ
73 โครงการ “ค่ายอาสานิเทศศาสตร์ ร่วมรักษา
สิ่งแวดล้อม ปี 10”
74 โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการ
ศึกษา 2561
75 โครงการศึกษาดูงานด้านการตลาดและด้าน
ธุรกิจอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด
76 โครงการ Marketing Weapons ปีการศึกษา
2561
77 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young
& Smart Accoutants)
78 โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และธุรกิจระหว่างประเทศ
79 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษารุ่นใหม่
สู่อ้อมอกแห่งท่องเที่ยว
80 โครงการ The path to the starts
81 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young
& Smart Accoutants)
82 โครงการปัจฉิมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสลุง
ค�ำ ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
83 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม
สร้างคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 สาขา
วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม
2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
84 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพครู
อุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
ณ ห้องประชุม 1314/1 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
85 โครงการอบรมพื้นฐานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 12 – 13 มกราคม
2562 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
ร้อยละ 85.60

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาการจัดการ

ร้อยละ 97.65

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ร้อยละ 83.04

สาขาวิชาการตลาด

ร้อยละ 87.71

สาขาวิชาการตลาด

ร้อยละ 88.98

สาขาวิชาการตลาด

ร้อยละ 92.33

สาขาวิชาการบัญชี

ร้อยละ 87.80

สาขาวิชาการจัดการจัดการโลจิ
สติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

ร้อยละ 91.63
ร้อยละ 75.33
ร้อยละ 94.43

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจ
บริการ
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการบัญชี

156 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

47 คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

108 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
86 โครงการอบรมปฏิบัติการเดินเครื่องโรง
ไฟฟ้าพลังงานความร้อนจ�ำลอง เมื่อวันที่ 1
กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ. แม่เมาะ
87 โครงการอบรมทักษะทางเทคโนโลยีโยธา เมื่อ
วันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม
1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
88 โครงการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ล�ำปาง
89 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
บัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 21 – 23
มีนาคม 2562 ณ ห้องอ่องออ 1 สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 4
90 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 26 – 28
มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 1352 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
91 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา เมื่อวันที่ 26 – 27
มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1315 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
92 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม
2562 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
93 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 13 – 14, 20
– 21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องสัมมนาสาขา
วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
94 โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ และ
วิชาชีพของสาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
คุณภาพ เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องปฏิบัติการ 1352 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
18 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

39 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

33 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

40 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

10 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

35 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

60 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

30 คน

สาขาวิชามาตรวิทยา
และระบบคุณภาพ
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
95 โครงการสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่ง
ชาติ เมื่อวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
96 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้
และทักษะทางเทคโนโลยี 4.0 เมื่อวันที่ 12 –
13 ธันวาคม 2561 และวันที่ 7 – 8 มกราคม
2562
97 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 มกราคม
2562 ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
98. โครงการพัฒนาทักษะงานด้านหัตถกรรม
มูลค่าสูงส�ำหรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 6, 13, 27 กุมภาพันธ์
2562 ณ อาคารปฏิบัติงานเซรามิกส์และอาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
99. โครงการชวนน้องปั้นดิน สาขาวิชานวัตกรรม
การผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2562 ณ โรงเรียนผู้พิการทางสายตา
จังหวัดล�ำปาง
100 โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการสร้าง
รายได้ผ่านสื่อเครือข่ายออนไลน์ แก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 – 10
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอบรมอาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
101 โครงการทัศนศึกษา (รถม้า)
102 โครงการทัศนศึกษา (กฟผ.แม่เมาะ)
103 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ๆ และทันสมัยแก่
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
104 โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เพื่อการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
105 โครงการจัดกิจกรรมทบทวนและจัดสอบวัดผล
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Exit
Exam) ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4-5
106 โครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ
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กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
10 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ฯ

100 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

60 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10 คน

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและ
การออกแบบเซรามิกส์

119 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46
87
1,547

โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
ศูนย์คอมพิวเตอร์

845

ศูนย์คอมพิวเตอร์

1,466

ศูนย์คอมพิวเตอร์

989

ศูนย์วิทยบริการ

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
107 โครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
ครูมืออาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุ
ศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์” ด�ำเนินการ
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม
ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
108 โครงการ “เตรียมความพร้อมจากผู้เรียนสู่ผู้เล่น
บนเส้นทางอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ”
ส�ำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีสุดท้าย
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2562
ณ หอประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 45
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
109 โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ด�ำเนินการระหว่าง
วันที่ 11 - 25 มีนาคม 2562 ณ หมู่บ้านผาแดง
อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
110 โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมภาย
ใต้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2561” ด�ำเนินการวัน
ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสมุดคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
111 โครงการสัมมนาวิชาการ ค่ายอาสาบ�ำเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อส่งเสริมจริยธรรมและบูรณา
การการเรียนรู้ เพื่อท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ครั้งที่ 5 “เลิศจิตอาสา ศาสนาน�ำทาง Walk
Rally เสริมสร้าง แกนน�ำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน”
ด�ำเนินการระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ�ำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

กลุ่มนักศึกษา/ จ�ำนวน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 5 หลักสูตร
ครุศาสตร์บัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 200 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ชั้นปีสุดท้าย
จ�ำนวน 241 คน

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา

สโมสรนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาคณะ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 80 คน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
จ�ำนวน 30 คน

คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 130 คน

สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
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กิจกรรมส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
กิจกรรม Education New Generation
2
3

4
5

6

7
8

9
10
11
12
13
14

15
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กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
หน่วยงานที่สังกัด
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
กิจการ นศ.
ชัน้ ปีที่ 1–4 จ�ำนวน 500 คน
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้น
กิจการ นศ.
อาสาส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ปีที่ 1 จ�ำนวน 100 คน
กิจกรรมหนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งที่ 9
นักศึกษามหาวิทยาลัย
กิจการ นศ.
ราชภัฏล�ำปาง
จ�ำนวน 1,200 คน
กิจกรรมไหว้ครู คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์
กิจการ นศ.
ชัน้ ปีที่ 1-4 จ�ำนวน 1000 คน
การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชา
นักศึกษาสาขาวิชาการ
ปฐมวัย
พระพุทธศาสนาบูรณาการวิชาคุณธรรม
ศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 1
ส�ำหรับครูปฐมวัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
จ�ำนวน 90 คน
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
จิตวิทยา
กับรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการ
อังกฤษและจิตวิทยา
ประยุกต์ใช้
จ�ำนวน 54 คน
โครงการเอกลักษณ์ไทย
นักศึกษาภาษาไทยชั้นปีที่
ภาษาไทย
1 – 4 จ�ำนวน 250 คน
การผลิตสื่อจากความคิด สร้างเทคนิคจาก
นักศึกษาที่เรียนวิชา
คอมพิวเตอร์
ไอเดีย
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา
จ�ำนวน 125 คน
โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสาน
883
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สายใยศิษย์กับอาจารย์
โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 8
1,955
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการรดน�้ำด�ำหัวคณาจารย์
93
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไหว้ครูดนตรีและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
70
สาขาวิชาดนตรี
โครงการปฐมนิเทศบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา
ร้อยละ 95.42
งานกิจการนักศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตัดตุง
ร้อยละ 96.32
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
เพือ่ สืบสานงานแห่สลุงหลวงสูก่ ารบูรณาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม สาขา
ร้อยละ 90.60
สาขาวิชาการบัญชี
วิชาการบัญชี เพื่อบูรณาการกับการเรียน
การสอน

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
16 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ
การบูรณาการสู่การเรียนการสอนสาขา
วิชาการตลาด
17 โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมสาขา
วิชานิเทศศาสตร์ รูปแบบ “ฟ้อนเจิง”
18 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับการจัด
การบูรณาการการเรียนการสอนผ่านสื่อ
ดิจิตอล สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรม คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10
มกราคม 2562 ณ หน้าอาคารคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
20 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 ณ ส�ำนักสงฆ์หนองหัว
หงอก
21 กิจกรรมไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ
นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคาร
โอฬารโรจน์หิรัญ
22 โครงการการประดิษฐ์โคมไฟ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน 2561 ณ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม
23 กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10 เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
1315 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
24 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิง
หา มหาราชินี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม 1315 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
25 โครงการเทียนน้อยเข้าพรรษา
26 กิจกรรมวันไหว้ครู
27 กิจกรรมวันลอยกระทง

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
ร้อยละ 88.51

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชาการตลาด

ร้อยละ 91.13

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ร้อยละ 95.20

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

377 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

218 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

304 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

126 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

71 คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

70
70
80

โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
28 โครงการ “ป๋าเวณีเดือนยี่เป็ง” ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางจัดกิจกรรม
งานประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ครั้ง
ที่ 8 ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2561 ณ ลานเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
29 กิจกรรม “งานปี๋ใหม่เมือง-รดน�้ำด�ำหัว
คณะวิทยาศาสตร์” ด�ำเนินการเมื่อวันที่
19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
30 โครงการ “วิทยาศาสตร์สังคีต” ด�ำเนิน
การเมื่อวันที่ 17-20 มิถุนายน 2562 ณ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
31 โครงการ “วันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคน
ดี ส่งเสริมคนเก่ง” ด�ำเนินการเมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 300 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

อาจารย์ บุคลากร
นักศึกษาและศิษย์เก่า
จ�ำนวน 92 คน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง

นักศึกษาและอาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 106
คน

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ�ำนวน 600 คน
สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยชั้นปีที่ 2
2
การเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย(นักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่ 1, 2)
3
อบรมบุคลิกภาพของครูคอมพิวเตอร์
ส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2
4

5
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พัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครูที่ดีใน
ศตวรรษที่ 21 (สาขาภาษาอังกฤษและ
จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
โครงการอบรมผู้น�ำนักศึกษา คุณธรรม
จริยธรรม จัดท�ำและประเมินแผน
กิจกรรมนักศึกษา และแผนท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 90 คน
นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
ไทยชั้นปีที่ 1 – 2
จ�ำนวน 120 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
จ�ำนวน 35 คน
นักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและจิตวิทยา
ชั้นปีที่ 2 จ�ำนวน 35 คน
จ�ำนวน 200 คน

หน่วยงานที่สังกัด
ปฐมวัย

ภาษาไทย

คอมพิวเตอร์

จิตวิทยา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
6
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขา
วิชานิเทศศาสตร์“ปั้นดินให้เป็นดาว”
7
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสาขา
วิชาการจัดการ (นักศึกษาชั้นปีที่ 1)
8
โครงการพัฒนาตนเองพัฒนางานสู่โลก
อาชีพนักบัญชี กิจกรรม : ติดปีกนัก
บัญชีเตรียมพร้อมสู่โลกกว้างทางอาชีพ
(นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปีที่ 4)
9
โครงการสัมมนาวิชาการ ค่ายอาสา
บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
และบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 5 “เลิศจิตอาสา
ศาสนาน�ำทาง Walk Rally เสริมสร้าง
แกนน�ำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ด�ำเนิน
การระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ�ำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์
10 โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2562 ณ
หมู่บ้านผาแดง อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
11 โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัด
กิจกรรมภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561”
ด�ำเนินการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
12 โครงการ “กีฬาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์” ด�ำเนินการวันที่ 11
พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
13 โครงการ “วิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน”
ด�ำเนินการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อ�ำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
จ�ำนวน 50 คน

หน่วยงานที่สังกัด
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จ�ำนวน 70 คน

สาขาวิชาการจัดการ

จ�ำนวน 150 คน

สาขาวิชาการบัญชี

คณะกรรมการสโมสร สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
จ�ำนวน 130 คน

คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 80 คน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 30 คน

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 347 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
4-6 จ�ำนวน 88 คน
ราชภัฏล�ำปาง
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กิจกรรมด้านสังคมและบ�ำเพ็ญประโยชน์
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
สนับสนุนการท�ำกิจกรรมด้านอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2
กิจกรรมจิตอาสาตามพระราโชบาย
3

4

5

6
7
8
9

10

11

12
13
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โครงการค่ายอาสาจิตอาสาระหว่างคณะ
ครุศาสตร์ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาค
เหนือ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับเด็กปฐมวัย
โดยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ชั้นปีที่ 3
โครงการเสริมสร้างจิตอาสาตามอัตลักษณ์
แก่บุคลากรและนักศึกษา “HUSOC
อาสาพัฒนาท้องถิ่น” ปีการศึกษา 2561
โครงการค่ายอาสาพัฒนาสาขา
นิเทศศาสตร์
โครงการจิตอาสาชาวการจัดการ
โครงการจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
โครงการจิตอาสา และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขา
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
โครงการบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามอัตลักษณ์
บัณฑิต จิตอาสา สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าปลีก
โครงการออกค่ายอาสา สโมสรนักศึกษา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่
16 – 17 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนบ้านแม่ทาน
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันแม่

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
หน่วยงานที่สังกัด
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจการ นศ.
จ�ำนวน 30 คน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจการ นศ.
จ�ำนวน 172 คน
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจการ นศ.
จ�ำนวน 12 คน
นักศึกษาสาขาวิชาการ
ศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
จ�ำนวน 90 คน
1,300 คน

ปฐมวัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จ�ำนวน 80 คน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

จ�ำนวน 60 คน
จ�ำนวน 30 คน
จ�ำนวน 35 คน

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

จ�ำนวน 6 คน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าปลีก

จ�ำนวน 31 คน

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

จ�ำนวน 101 คน
จ�ำนวน 158 คน

โรงเรียนสาธิตฯ
โรงเรียนสาธิตฯ

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
14 โครงการสัมมนาวิชาการ ค่ายอาสา
คณะกรรมการสโมสร
บ�ำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริมจริยธรรม
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และบูรณาการการเรียนรู้ เพื่อท�ำนุบ�ำรุง
จ�ำนวน 130 คน
ศิลปวัฒนธรรมครั้งที่ 5 “เลิศจิตอาสา
ศาสนาน�ำทาง Walk Rally เสริมสร้าง
แกนน�ำวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน” ด�ำเนิน
การระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562
ณ เขื่อนสิริกิติ์ อ�ำเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์
15 โครงการ “กล้าใหม่ไฟแรง” ด�ำเนินการ
คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ระหว่างวันที่ 11-25 มีนาคม 2562
จ�ำนวน 80 คน
ณ หมูบ่ า้ นผาแดง อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
16 โครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้น�ำ
จ�ำนวน 30 คน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ในการจัด
กิจกรรมภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2561”
ด�ำเนินการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

หน่วยงานที่สังกัด
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง

กิจกรรมด้านกีฬา
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในคณะ
ครุศาสตร์ "กล้วยไม้เกมส์ ครั้งที่ 11"
2
3
4

5

โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561
โครงการแข่งขันกีฬานักศึกษา
โครงการกีฬาสีภายในและกิจกรรม
ประกวดดาวเดือน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน
2561 ณ ลานอเนกประสงค์
หน้าคณะวิทยาศาสตร์
โครงการโยธาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2562 ณ ลานสนามกีฬามวยเก่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
หน่วยงานที่สังกัด
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ กิจการ นศ. คณะครุศาสตร์
ชั้นปีที่ 1–4
จ�ำนวน 1,000 คน
650 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 400 คน
จ�ำนวน 251 คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

จ�ำนวน 60 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
6
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์
7
โครงการ “กีฬาสัมพันธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์” ด�ำเนินการวันที่ 11
พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

2. การจัดบริการแก่นักศึกษา

กลุ่มนักศึกษา/จ�ำนวน
หน่วยงานที่สังกัด
จ�ำนวน 173 คน
โรงเรียนสาธิตฯ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
จ�ำนวน 347 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

♦ คณะครุศาสตร์ มีการจัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และแหล่งเรียนรู้ อย่างเพียงพอต่อจ�ำนวนนักศึกษา เพื่อ
เป็นการส่งเสริม และกระตุ้นให้นักศึกษา สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และยังมีการจัดบริการด้านต่างๆ ให้แก่นักศึกษา ได้แก่
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค�ำปรึกษาทางวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกกลุ่มเรียน
2. การบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาผ่ า นบอร์ ด ประชาสั ม พั น ธ์ เว็ บ ไซต์ ของคณะ
และสาขาวิชา
3. มีการจัดกิจกรรม / โครงการ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ซึ่งได้รับ
ความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่าง
4. มีสถานที่เช่น ลานบ้านครู ลานสุนทรี เพื่อให้นักศึกษาใช้จัดกิจกรรมต่างๆ
5. มีตู้น�้ำดื่มไว้บริการให้แก่นักศึกษา บริเวณชั้น 2 อาคาร 1 และบริเวณชั้น2 ชั้น 3 อาคาร 7
♦ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดการบริการด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีเ่ อือ้ ต่อการพัฒนาการเรียนรูข้ องนักศึกษา
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย ห้องค้นคว้าข้อมูลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา มุมศึกษาค้นคว้า/
ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการจัดการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ได้แก่ ห้องเรียน มุม
นันทนาการ มุมพักผ่อน ห้องอาหาร และจัดบริการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตารางการนัด
พบนักศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษา ตาราง Office Hours ของอาจารย์ ที่ส�ำคัญคณะมี
บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์ www.mgts-lpru.ac.th บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ
สถานีวิทยุ 105.50 MH
♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีการจัดบริการแก่นักศึกษา ดังนี้
1. จัดบริการน�้ำดื่มแก่นักศึกษา
2. จัดบริการสถานที่จอดรถแก่นักศึกษา
3. จัดบริการห้องสมุด เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าจากหนังสือ ต�ำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
4. จัดสถานที่พักผ่อนแก่นักศึกษา
♦ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีการจัดบริการแก่นักศึกษา ดังนี้
1. บริการให้ค�ำปรึกษาแก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับสืบค้น จ�ำนวน 40 เครื่อง
3. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�ำหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา จ�ำนวน 40 เครื่อง
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3. ผลงานของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีนกั ศึกษา
ได้สร้างผลงานและได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
รางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่ให้รางวัล
1 นายอัครวินท์ ค�ำตัน นักศึกษา คณะครุศาสตร์ เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น
ส�ำนักงานวัฒนธรรม
ชั้นปีที่ 4
ที่มีความสามารถด้านการอ่าน
จังหวัดล�ำปาง
สาขาวิชาภาษาไทย
2 นายศุภกร อิทธิสุนทร
คณะครุศาสตร์ รางวัลชมเชย ในการคัดเลือก
กระทรวงศึกษาธิการ
นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ประจ�ำปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ
3 นายปฏิภาณ งามลุน
คณะวิทยาการ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการตลาด
นายวรปรัชญ์ ตันมา
จัดการ
ได้รับรางวัลทีมรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 การแข่งขันในโครงการ มหาวิทยาลัยพายัพ
Marketing Contest ครั้งที่ 30
วันที่ 25 มกราคม 2562  
4 นางสาวพิมพิไล ดอกผู้ชาย
คณะวิทยาการ 1. นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 1. สภาสังคมสงเคราะห์
จัดการ
ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลพระราชทาน แห่งประเทศไทย
โล่ประกาศเกียรติคณ
ุ “ลูกทีม่ คี วาม ในพระราชูปถัมภ์
กตัญญูอย่างสูงต่อแม่” เนื่องใน 2. กรมกิจการเด็กและ
วันแม่แห่งชาติประจ�ำปี 2562
เยาวชน กองส่งเสริม
จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
การพัฒนาเด็กและ
เจ้าฟ้าพัชรกิตยิ าภา นเรนทิรเทพยวดี เยาวชน
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร
มหาวัชรราชธิดา
ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์
ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562
2. ได้รับรางวัลยุวสตรีดีเด่น
ภาคเหนือ เนื่องในงานสตรีสากล
ปี 2562
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ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
5 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการ
ชั้นปีที่ 3
จัดการ

6
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เด็กชายอชิระ ตันตระกูล
นักเรียนระดับชั้น ป.1

โรงเรียนสาธิต

รางวัลที่ได้รับ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศ
อันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2
และรางวัลชมเชย การประกวด
คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์เนื่อง
ในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ประจ�ำปี พ.ศ.2563 ส�ำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาล�ำปาง
ประเภทอุดมศึกษา เนื่องใน
วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 ในวันที่ 27 ธันวาคม
2562 ณ เวทีถนนสายวัฒนธรรม
ต�ำบลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี
เพศชาย รุน่ น�ำ้ หนัก 15-18 กิโลกรัม
การแข่งขัน ชิงแชมป์ภาคเหนือ
ล้านนาแชมเปี้ยนชิพ 2018
ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700
รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี
เพศชาย น�้ำหนัก 18-20 กิโลกรัม
การแข่งขัน ชัยนาทเทควันโด
โอเพ่น ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 5
ชิงถ้วยพระราชทาน พระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมเสาวลีฯ
*รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี
เพศชาย รุน่ น�ำ้ หนัก 18-20 กิโลกรัม
การแข่งขัน CMU เทควันโด
โอเพ่น ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
*รางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี
เพศชาย น�้ำหนัก 20-23 กิโลกรัม
การแข่งขัน ก�ำแพงเพชร เทควันโด
ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5

หน่วยงานที่ให้รางวัล
ส�ำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13
สาขาล�ำปาง

สมาคมเทควันโด
ภาคเหนือ(ล้านนา)

สมาคมเทควันโด
จังหวัดชัยนาท

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาคมเทควันโด
ภาคเหนือ

ล�ำดับ

ชื่อ - สกุล

นายสมชาย ทวีสินทร์สกุล

หน่วยงาน

รางวัลที่ได้รับ
*รางวัล เหรียญทองแดง ประเภท
ต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี เพศชาย
น�ำ้ หนัก 20-23 กิโลกรัม การแข่งขัน
สิงห์บุรี เทควันโด แชมป์เปี้ยนชิพ
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 11
*รางวัล เหรียญทอง ประเภทต่อสู้
รุ่นอายุ 5-6 ปี เพศชาย น�้ำหนัก
20-23 กิโลกรัม และ รางวัล
นักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 5-6 ปี
เพศชาย การแข่งขัน พรี นอร์ทเทิรน์
แชมเปี้ยนลีค 2019/2020
มหาวิทยาลับพายัพ จ.เชียงใหม่
*ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่ 1
เหรียญทอง แชมป์ประเทศไทย
กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้
รุ่นอายุ 6 ปี เพศชาย น�้ำหนัก
20 - 22 กิโลกรัม รายการแข่งขัน
เทควันโดชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย GH BANK
TAEKWONDO THAILAND
CHAMPIONSHIPS ณ อาคาร
กรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแห่งชาติ
ภาคตะวันออก เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี
คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การต่อสมการคณิตศาสตร์
(เอแม็ท) ประเภทเดี่ยว โครงการ
แข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครู
กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 5 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์
2562

หน่วยงานที่ให้รางวัล
สมาคมเทควันโด
จังหวัดสิงห์บุรี

มหาวิทยาลับพายัพ

GH BANK
TAEKWONDO
THAILAND
CHAMPIONSHIPS

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย
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ล�ำดับ

60

ชื่อ - สกุล
หน่วยงาน
รางวัลที่ได้รับ
1) นายวัชรินทร์ เนียมมะโน
คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
2) นายปฏิภาณ ผึ่งบัว
จากการแข่งขันโครงการ
3) นายณฐกร อวดฉลาด
“นวัตกรรมสร้างสรรค์ชุมชน”
4) นายชาตรี สุยะใหญ่
ระดับอุดมศึกษา โครงการ
5) นายเทวราช ศักดิ์ศรีดงดอย
“กล้าใหม่ ใฝ่รู้” ปี 2561 ในวันที่
6) นายพรหมพิริยะ แหวนหล่อ
29 มีนาคม 2562
7) นายวรุตม์ วงศ์แสนหลวง
8) นายกฤษฎา สมปาน
9) นายจิรายุส ธินิยา
10) นางสาวอทิตยา จันทร์หยวก
11) นางสาวจินดารัตน์ เฟยธิก๋า
12) นางสาวธันยพร ยอดสุภา
1) นายพันทวิน มงคลคีรีเขต
คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
2) นางสาวกชนุช สุวรรณตา
“การแข่งขันทักษะการถ่ายทอด
3) นางสาวสานฝัน หน่อค�ำ
ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุค
ประเทศไทย 4.0” ประเภททักษะ
การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ใน
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน
“การแข่งขันทักษะการถ่ายทอด
ความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุค
ประเทศไทย 4.0” ประเภททักษะ
การถ่ายทอด ชื่อผลงาน : ROCK
BOX SETS ในวันที่ 2 พฤษภาคม
2562

หน่วยงานที่ให้รางวัล
ธนาคารไทยพาณิชย์
จ�ำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ประเด็นกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่าง
มีคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการวิจยั เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ จึงมีกระบวนการในการ
ส่งเสริมให้บคุ ลากรของมหาวิทยาลัยท�ำวิจยั ทีบ่ รู ณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ มีสถาบันวิจยั และพัฒนาเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบประสานกับคณะ และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสริมการท�ำวิจยั การหาแหล่งทุน และการสร้างเครือข่าย
การวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก จากมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดสรร
งบประมาณเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา รวมทั้งมีกองทุนอุดหนุนการวิจัย มีการ
จัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย
แหล่งงบประมาณ
1. ภายในมหาวิทยาลัย
– ทุนงบประมาณแผ่นดิน
– ทุนงบประมาณจากเงินรายได้
2. ภายนอกมหาวิทยาลัย
• ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)   
• ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
• คณะกรรมการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค - ภาคเหนือ
• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
• มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
รวม

จ�ำนวนโครงการวิจัย
114
45
69
74
9
60
1
3
1
188

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
9,696,400
8,182,400
1,514,000
13,384,176.29
536,600
10,729,812.01
5,714.28
2,071,550
40,500
23,080,576.29

2. โครงการวิจยั และสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณจากส�ำนักงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน)
ล�ำดับ
1
2

3

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�ำหรับกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) ในจังหวัดล�ำปาง
โครงการวิจัยการยกระดับกระบวนการผลิตและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจังหวัดล�ำปาง
โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะของ
เคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลาง ส�ำหรับโรงงาน เซรามิก
จังหวัดล�ำปาง

ผู้วิจัย
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.อภิรดี จีนคร้าม
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ว่าที่ ร.ต.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ปวีณา งามประภาสม

งบประมาณ
(บาท)
224,400
(448,800)
23,033.33
(69,100)
138,100
(276,200)
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

4

โครงการวิจัยการพัฒนาและการออกแบบสร้างสรรค์ผล
งานประติมากรรมรูปแบบแจกันและงานจิตรกรรมตกแต่ง
เซรามิค เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มประเภทงานตกแต่ง ชุมชนบ้าน
ม่อนเขาแก้ว จังหวัดล�ำปาง
โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมทางภาษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านรถม้าล�ำปาง

5

6
7

8

9

10

11

12

13

62

ผู้วิจัย
อ.เจษฎา ทองสุข
ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย์

อ.นันทิยา สมสรวย
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อ.วราภรณ์ ภูมลี
โครงการวิจัยการยกระดับรถม้าจ�ำลองจังหวัดล�ำปางเป็น
อ.นันทิยา สมสรวย
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่มีคุณภาพ
อ.พลับ บุญสวน
โครงการวิจัยการออกแบบสมุดภาพและแอพลิเคชั่นระบาย อ.วราภรณ์ ภูมลี
สีส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ : พี่รถม้าพาเที่ยววัดพระธาตุล�ำปาง อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
หลวงและนครล�ำปาง
โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและการพูด
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพลิเคชั่นระบบ อ.วิธธวัช ปินทะสาย
แอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ส�ำหรับสารถีรถม้า อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อ.สิริรัตน์ วาวแวว
อ.สรัญญา บัลลังก์
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
แผนงานวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
สร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วมของวิถีชุมชนคน ผศ.กาญจนา คุมา
จังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะโฮมสเตย์ของ อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
การท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมผ่านการมีส่วนร่วม
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ของชุมชน จังหวัดล�ำปาง
ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การพัฒนาอาหารท้องถิ่นแบบมีส่วน อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
ร่วมเพื่อหนุนเสริมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรม
ผศ.กาญจนา คุมา
อ.สนธิญา สุวรรณราช
โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วน ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
ร่วมของชุมชนคนล�ำปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรา
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
มิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัด อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ล�ำปาง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

งบประมาณ
(บาท)
345,300

100,300

383,600
143,850
(287,700)
319,666.67
(479,500)

676,500

241,700

276,200

303,800

69,050
(276,200)

ล�ำดับ
14

15

16

17
18

19
20
21

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อความได้เปรียบ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดย่อม จังหวัดล�ำปาง อ.มัตติกา บุญมา
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัต อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบ อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.มัตติกา บุญมา
ทางการแข่งขันในจังหวัดล�ำปาง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.วินัย ต๊ะแสง
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การเพิ่มศักยภาพทักษะการฟังและ อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
การพูดภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยการพัฒนาแอพพลิ อ.วิธธวัช ปินทะสาย
เคชั่นระบบแอนดรอยด์บนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ส�ำหรับ อ.อาระดา พุ่มไพศาลชัย
อ.สิริรัตน์ วาวแวว
สารถีรถม้า
อ.สรัญญา บัลลังก์
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
ล�ำปาง
การพัฒนาเว็บไซต์แบบพลวัตเพื่อการเรียนรู้เชิงลึกทางด้าน อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อารยธรรมล้านนาเมืองเข อ.พิทูร กาญจนพันธุ์
ลางค์นคร
ผลกระทบของจริยธรรมทางบัญชีต่อพฤติกรรมและการ
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ตัดสินใจของผู้บริหารส�ำนักงานบัญชีในประเทศไทย
รศ.ดร.นันทะ บุตรน้อย
การปรับตัวตามวัฏจักรธุรกิจของราคาอสังหาริมทรัพย์ใน
อ.ชิดชนก วงศ์เครือ
ประเทศไทย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการกระจุกตัวของธนาคาร
อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม
พาณิชย์ในประเทศไทย
อ.ชิดชนก วงศ์เครือ
อ.ดร.อารยา อริยา
อ.จิระประภา ค�ำราช
อ.ประเสริฐ ยังปากน�้ำ

งบประมาณ
(บาท)
55,240
(276,200)

74,225
593,800

159,833.33
(479,500)

5,000
5,000

5,000
5,000
5,000

63

ล�ำดับ
22

ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงตามแนวคิดของ
COSO ERM 2017 ต่อผลการด�ำเนินงานแบบสมดุลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

23

การวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขต
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง

24
25

การสื่อสารการตลาดเพื่อกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในจังหวัดล�ำปาง
ระบบการวัดผลการปฏิบัติงานและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แผนงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพของจังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อยที่ 1 เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมผลผลิตจาก
สับปะรด เพื่อพัฒนาชาสมุนไพรบ�ำรุงปัสสาวะ และเวช
ส�ำอางบ�ำรุงผิวหนัง
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง ผลของไคตินและกากสับปะรดเหลือ
ทิ้งต่อคุณสมบัติทางเคมีของดิน และผลผลิตของข้าวโพด
โครงการย่อยที่ 3 เรื่อง การผลิตถ่านกัมมันต์ของเหลือทิ้ง
จากสับปะรด เพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยี
อาหาร
ประเภทของผลิตภัณฑ์อาหารส�ำเร็จรูปที่ผู้ประกอบการนิยม
ใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บปิดผลึกบรรจุภัณฑ์ ซึ่งอาจส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา
ในเขตเทศบาลนครล�ำปาง
การผลิตสบู่สมุนไพรมะขามเครือเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุและ
ฤทธิ์ของสมุนไพรมะขามเครือต่อการยับยั้งแบคทีเรียสาเหตุ
โรคบางชนิด

26
27

28
29

30

31

64

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย
อ.สนธิญา สุวรรณราช
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สิริสถาพร
ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
อ.สุพรรณี ค�ำวาส
อ.ทรงเดช ไชยชนะ
อ.สยุมภู อุนยะพันธ์
อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
อ.กนกอร ศิริฐิติ
อ.กมลวรรณ ทาวัน
อ.กนกพร ศรีวิชัย
อ.ปัณณทัต กัลยา
อ.ธวัชชัย ท�ำทอง
อาจารย์ ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์

งบประมาณ
(บาท)
5,000

5,000

5,000
5,000

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

207,100

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
อ.ดร.วิภานุช ใบศล

1,035,600

อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

276,100
483,200

46,000

50,000

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

32

การลดปริมาณออกซาเลตในผักพื้นบ้านบางชนิด เพื่อลด
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนและนิ่วในทางเดิน
ปัสสาวะของผู้สูงอายุ
ผักพื้นบ้านภาคเหนือบางชนิดกับการบริโภคของผู้สูงอายุที่มี
สุขภาพดี
นวัตกรรมต้นแบบจักรยานเทรนเนอร์ส�ำหรับผู้สูงอายุจังหวัด
ล�ำปาง

33
34

35

36

37

38

39

40

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

อ.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผศ.ปัทมา อภิชัย
อ.วีระ พันอินทร์
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.พิภพ นราแก้ว
อ.ดลฤดี สุขใจ
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชนผู้สูงอายุ
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
อ.สุขี สุขดี
การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพตามปรัชญาของ
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสุขภาวะชุมชนผู้สูงอายุ
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่มีภาวะ อ.ฉัตรสุดา มาทา
พึ่งพิง โดยผู้สูงอายุติดสังคมในชุมชนป่าตันนาครัว อ�ำเภอ
แม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อยที่ 4 เรื่องการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการ ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
ส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม จังหวัด อ.วีรชัย สว่างทุกข์
ล�ำปาง
แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภาพอุตสาหกรรมเซรา
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
มิกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขันจังหวัด อาจารย์กนกกัญญา รวมไมตรี
ล�ำปาง
อาจารย์สรวิศ มูลอินต๊ะ
อาจารย์ณชิ า นภาพร จงกะสิกจิ
โครงการย่อยที่ 1 เรื่องการพัฒนาช่องทางการเข้าถึง
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
ผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เพื่อความได้เปรียบ อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ทางการแข่งขันของผู้ประกอบการขนาดย่อม จังหวัดล�ำปาง ผศ.มัตติกา บุญมา
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน

งบประมาณ
(บาท)
45,000

40,000
55,000

48,750 (จาก
จ�ำนวนเต็ม
65,000)
16,250 (จาก
จ�ำนวนเต็ม
65,000)
40,000

310,700

207,150
(276,200)

220,960
(276,200)
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

41

โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการสร้างอัต
ลักษณ์ผ่านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการเซรามิกขนาดย่อม เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในจังหวัดล�ำปาง

42

โครงการย่อยที่ 3 เรื่องการพัฒนากระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการขนาด
ย่อม
แผนงานวิจัย เรื่อง การยกระดับกระบวนการผลิตและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกของผู้ประกอบการขนาดย่อม

อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.มัตติกา บุญมา
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.วินัย ต๊ะแสง
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ผศ.ธิติมา
คุณยศยิ่ง ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น

43

44

45

46

ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.เจษฎา ทองสุข
โครงการย่อย 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาและลักษณะเฉพาะ ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ของเคลือบผลึกอุณหภูมิปานกลางส�ำหรับโรงงานเซรามิก
ผศ.ปวีณา งามประภาสม
จังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อย 2 เรื่อง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�ำหรับ
ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดย่อม (SME) อ.อภิรดี จีนคร้าม
ในจังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อยที่ 2 เรื่อง การออกแบบสมุดภาพและแอพพลิ อ.วราภรณ์ ภูมลี
เคชั่นระบายสีส�ำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่รถม้าพาเที่ยววัดพระ อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
ธาตุล�ำปางหลวงและนครล�ำปาง

งบประมาณ
(บาท)
519,575
(593,800)

448,800

46,066.67
(69,100)
138,100
(276,200)
224,400
(448,800)
143,850
287,700

3. โครงการวิจยั และสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานสนับสนุนการวิจยั ต่างๆ
ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

1

การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีผสาน
จริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว วัดปงสนุก
จังหวัดล�ำปาง

2

66

ผู้วิจัย

ผศ.สมชาย เมืองมูล
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
อ.เบญจมาศ พุทธิมา
อ.กนกอร ศิริฐิติ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
อัจฉริยะ ส�ำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
อ.เบญจมาศ พุทธิมา

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
53,000 ส�ำนักงานคณะ
(106,000) กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
120,000

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

3

ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ศูนย์ อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

4

ส�ำนักประสานงานความร่วมมือกองทุน
มรภ.-สกว. สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนา
สังคมชุมชนท้องถิ่น
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
การบริหารจัดการ กลุ่มอาชีพแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปัก อัตลักษณ์
ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้าน แม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวเหนียว
กข 6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ.วิทเอก สว่างจิตร

รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
6
อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
อ.สนธิญา สุวรรณราช
อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น
ผศ.ปัทมา อภิชัย
7
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
ผศ.ศิริกร อิ่นค�ำ 
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
อ.พิทูร กาญจนพันธุ์
8
ผศ.ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล
อ.ดร.มยุรี ชมภู
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.จ�ำเนียร มีส�ำลี
ผศ.สมชาย เมืองมูล
อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว
9 การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีผสาน
ผศ.สมชาย เมืองมูล
จริงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดปงสนุก อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
จังหวัดล�ำปาง
อ.เบญจมาศ พุทธิมา
อ.กนกอร ศิริฐิติ
10 การสร้างองค์ความรู้ทางอัตลักษณ์ของไทย อ.เหนือขวัญ บัวเผื่อน
เชื้อสายจีน อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
อ.อัมฤตา สารธิวงค์
5

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
2,414,937 ส�ำนักงานกองทุน
(4,829,874) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
2,008,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
24,000 ส�ำนักงานกองทุน
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

66,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

30,000 ส�ำนักงานกองทุน
(180,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

26,500 ส�ำนักงานคณะ
(106,000) กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
120,000

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
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ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

11 การพัฒนาสมรรถนะทักษะการฟังและการ
พูดภาษาอังกฤษ โดย ผ่านแอพพลิเคชั่น
ส�ำหรับต�ำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัคร
ต�ำรวจท่องเที่ยวในจังหวัดล�ำปาง
12 แนวทางการจัดการความรู้ด้านศิลป
หัตถกรรมกรณีศึกษา: การท�ำบายศรีสะ
ตวงและต๋าแหลวของอ�ำเภอเสริมงาม
จังหวัดล�ำปาง
13 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานัก
วิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง
14 กระบวนการสืบทอดและด�ำรงอยู่ของอัต
ลักษณ์ชาติพันธุ์ด้านภูมิปัญญาอาหารพื้น
บ้านเชื่อมโยงเรื่องเล่าเพื่อจัดท�ำระบบฐาน
ข้อมูลสารสนเทศและส่งเสริมการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน
บ้านจ�ำปุย อ.แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ.เสริมงาม จ.ล�ำปาง
15 การสืบค้นอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่องเล่า
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน: บ้านแม่แจ๋
ม อ.เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ.แม่เมาะ และ
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ.เสริมงาม จ.ล�ำปาง
16 การสื่อสารเพื่อพัฒนาศักยภาพทุนชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ.เมืองปาน บ้าน
จ�ำปุย อ.แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ.เสริมงาม จ.ล�ำปาง
17 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) โดยชุมชน :
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
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ผู้วิจัย
อ.นริศรา ภาษิตวิไลธรรม
ผศ.สมชาย เมืองมูล

อ.วรญา จตุพัฒน์รังสี
ผศ.พฤกษา เครือแสง
อ.เกียรติสุดา โสดามรรค

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
75,000 ส�ำนักงานคณะ
(150,000) กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
84,000

ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.ณรงค์ คุณยศยิ่ง

19,366.66 ส�ำนักงานคณะ
(58,100) กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)

อ.ดร.ธนพร หมูค�ำ 
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข

16,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(50,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ผศ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
อ.พชรวลี กนิษฐเสน
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อ.อดิศร สวยฉลาด

75,000 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
อ.พิมาย วงค์ทา
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
อ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน

66,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

36,000 ส�ำนักงานกองทุน
(90,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

18 การสร้างเสริมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน
: บ้าน แม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
19 พลวัตประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการ
จัดการส่งเสริมเสน่ห์การท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสู่การก�ำหนดนโยบายในระดับ
พื้นที่ของแต่ละชุมชน: บ้านโป่งน�้ำร้อน
อ.เสริมงาม บ้านจ�ำปุย อ.แม่เมาะ บ้านแม่
แจ๋ม อ.เมืองปาน จ.ล�ำปาง
20 การสังเคราะห์ องค์ความรู้ นวัตกรรม การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด
ล�ำปาง
21 การยกระดับผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดิน
ภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ด้วยนวัตกรรมผ่านกระบวนการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ประกอบการใน
โซ่อุปทาน

ผู้วิจัย
ผศ.ปัทมา อภิชัย
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
ผศ.ศิริกร อิ่นค�ำ 
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
อ.พิทูร กาญจนพันธุ์
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
16,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

133,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
(200,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน

47,500 ส�ำนักงานกองทุน
(95,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
อ.วีระ พันอินทร์
ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.ดร.ธนพร หมูค�ำ 
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข

34,285.71 ส�ำนักงานกองทุน
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

22 แผนงานวิจัย: กระบวนการสืบทอดและ
ด�ำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ด้าน
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้าน เชื่อมโยงเรื่อง
เล่าเพื่อจัดท�ำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
23 โครงการย่อยที่ 1: อัตลักษณ์อาหารพื้น อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน: บ้านแม่ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง

16,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(50,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

66,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

24 โครงการย่อยที่ 3: การสื่อสารเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทุนชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่ง
เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
25 โครงการย่อยที่ 4: การพัฒนาระบบฐาน
ข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)
โดยชุมชน:บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน
บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำ
ร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
26 แผนงานวิจัย:กระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้าน
จ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
27 โครงการย่อยที่ 1: การบริหารจัดการ กลุ่ม
อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปัก
อัตลักษณ์ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้าน
จ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
28 โครงการย่อยที่ 2: นวัตกรรมกระบวน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และผ้าปักอัต
ลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
29 โครงการย่อยที่ 3: การสร้างเสริมคุณภาพ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้านเพื่อการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด
ล�ำปาง

70

ผู้วิจัย
อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อ.อดิศร สวยฉลาด

อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
อ.พิมาย วงค์ทา
อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ
ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
อ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
อ.สนธิญา สุวรรณราช
อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น
อ.ดร.มยุรี ชมภู
ผศ.ปัทมา อภิชัย
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ผศ.ปัทมา อภิชัย
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
ผศ.ศิริกร อิ่นค�ำ 
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
อ.พิทูร กาญจนพันธุ์

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

36,000 ส�ำนักงานกองทุน
(90,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

72,000 ส�ำนักงานกองทุน
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

30,000 ส�ำนักงานกองทุน
(150,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

16,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(100,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

30 โครงการย่อยที่ 4: การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์
จากไผ่และผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนสู่การ
ตลาดเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน: บ้านแม่
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
31 แผนงานวิจัย: กลไกการจัดการชุมชน
เพื่อการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน
: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
32 โครงการย่อยที่ 1: พลวัตประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เพื่อการจัดการส่งเสริมเสน่ห์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การก�ำหนดนโยบาย
ในระดับพื้นที่และระดับจังหวัด : บ้านแม่
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
33 โครงการย่อยที่ 2: การพัฒนาโลจิสติกส์
และเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
34 โครงการวิจัย: การสังเคราะห์ องค์ความ
รู้ นวัตกรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน:
บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
25 โครงการย่อยที่ 1: แนวทางการพัฒนารูป
แบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพ
ลาร์ในน�้ำมันทอดส�ำหรับโรงงานผลิตข้าว
แต๋นในจังหวัดล�ำปาง

ผู้วิจัย
อ.บัณฑิต บุษบา
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน
ผศ.ดร.สุเทพ ทองค�ำ 
อ.ดร.อารยา อริยา
ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
ผศ.อ�ำนาจ สงวนกลาง
อ.กมลวรรณ ทาวัน
อ.รัตนภัทร มะโนชัย
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อ.ดร.วิศท์ เศรษฐกร

อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ชัยฤกษ์ ตันติเตชา
อ.ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
อ.นลินทิพย์ กองค�ำ 
อ.กนกพร ศรีวิชัย
รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน

อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
อ.ดร.วิภานุช ใบศล

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
180,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

48,000 ส�ำนักงานกองทุน
(80,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

66,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
(200,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

190,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

47,500 ส�ำนักงานกองทุน
(95,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

10,000 ส�ำนักงานกองทุน
(60,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

36 แผนงานวิจัย: การยกระดับผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน

37 โครงการย่อยที่ 2: การยกระดับเครือข่ายผู้
ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
พอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัด
ล�ำปาง
38 การพัฒนาต�ำรับยาน�้ำสมุนไพรสูตรใหม่
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

39 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานัก
วิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง
40 โครงการศูนย์วิจัยชุมชนเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนในท้องถิ่นโดยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดล�ำปาง
41 การพัฒนาต�ำรับยาน�้ำสมุนไพรสูตรใหม่
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

ผู้วิจัย
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
อ.วีระ พันอินทร์
ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ผศ.ปัทมา อภิชัย
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
อ.ณรงค์ คชภักดี
และคณะท�ำงาน (2)
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.ณรงค์ คชภักดี

อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อ.ณรงค์ คชภักดี
และคณะท�ำงาน (5)
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
อ.ณรงค์ คชภักดี
และคณะท�ำงาน (2)
42 แผนงานวิจัย : กระบวนการสืบทอด
อ.ดร.ธนพร หมูค�ำ
และด�ำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชาติพันธ์ด้าน อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านเชื่อมโยงเรื่องเล่า อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
เพื่อจัดท�ำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
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งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
51,428.57 ส�ำนักงานกองทุน
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

71,250 ส�ำนักงานกองทุน
(95,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
345,258.34 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(จากจ�ำนวนเต็ม แห่งประเทศไทย
4,143,100.00)
(4,143,100/2 ปี
=2,071,550/6)
19,366.67 ส�ำนักงานคณะ
(จากจ�ำนวนเต็ม กรรมการวิจัยแห่ง
58,100.00)
ชาติ (วช.)
5,714.28
(จากจ�ำนวนเต็ม
40,000.00)
1,381,033.33
(จากจ�ำนวนเต็ม
4,143,100.00)
(4,143,100/2 ปี
=2,071,550/6)
16,666.67
(จากจ�ำนวนเต็ม
50,000.00)

คณะกรรมการ
เครือข่ายวิจัย
ภูมิภาค:ภาคเหนือ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

ล�ำดับ
43

44

45

46

47

48

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
โครงการย่อยที่ 2 : การสืบค้นอัตลักษณ์ ผศ.สุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข
25,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
ชาติพันธ์ผ่านเรื่องเล่าเพื่อส่งเสริมการ
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ท่องเที่ยวชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ
อ.พชรวลี กนิษฐเสน
100,000.00)
(สกว.)
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ อ.ดร.ชัดนารี มีสุขโข
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด
ล�ำปาง
18,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
โครงการย่อยที่ 4 : การพัฒนาระบบฐาน อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ข้อมูลอัตลักษณ์ชาติพันธ์เพื่อส่งเสริมการ อ.พิมาย วงค์ทา
90,000.00)
(สกว.)
ท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อ.ชนม์ธนัช สุวรรณ
โดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน ผศ.รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำ อ.ดร.วีรศักดิ์ ฟองเงิน
ร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
60,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
โครงการย่อยที่ 2 : นวัตกรรมกระบวนการ อ.ดร.มยุรี ชมภู
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ผศ.ปัทมา อภิชัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่และฟ้าปักอัต
150,000.00)
(สกว.)
ลักษณ์ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผศ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
: บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำ
ปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ.ดร.ทิพยรัตน์ ติฆะปัญญา
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
โครงการย่อยที่ 3 : การเสริมสร้างคุณภาพ ผศ.ปัทมา อภิชัย
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การรับรอง ผศ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
100,000.00)
(สกว.)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ของหมู่บ้านเพื่อการ อ.ภัทราภรณ์ ค�ำลือสาย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ ผศ.ศิริกร อิ่นค�ำ 
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด อ.พิทูร กาญจนพันธุ์
ล�ำปาง
แผนงานวิจัย : นวัตกรรมการลดปริมาณ ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
สานโพลาร์ในน�้ำมันทอดโดยใช้ซังข้าวโพด อ.สุขี สุขดี
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
เป็นวัสดุดูดซับส�ำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋น อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
50,000.00)
(สกว.)
ในจังหวัดล�ำปาง
โครงการย่อยที่ 1 : แนวทางการพัฒนารูป อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
40,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
แบบและลักษณะของชุดลดปริมาณสารโพ ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล (จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ลาร์ในน�้ำมันทอดส�ำหรับโรงงานผลิตข้าว อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
60,000.00)
(สกว.)
แต๋นในจังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย
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49 โครงการย่อยที่ 2 : การประยุกต์ใช้ซัง
ข้าวโพดเป็นวัสดุดูดซับเพื่อลดปริมาณสาร
โพลาร์ในน�้ำมันทอดข้าวแต๋น
50 แผนงานวิจัย : การยกระดับผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน

51 โครงการย่อยที่ 1 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดใหม่
52 โครงการย่อยที่ 2 : การยกระดับเครือ
ข่ายผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง
53 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการ
สร้างข้อก�ำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรตรีผลาโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชมรมรักษ์สมุนไพร จังหวัดล�ำปาง

54 การพัฒนาทุนทางสังคมสู่ความเข้มแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากด้วยนวัตกรรม

55 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและ
สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือตอน
บนของประเทศไทยเพื่อการประเมินผลก
ระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
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งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
อ.สุขี สุขดี ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ 260,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์
สนับสนุนการวิจัย
อ.ณรงค์ คชภักดี
(สกว.)
ผศ.ดร.วีรนุช ศฤหานนท์
17,142.86 ส�ำนักงานกองทุน
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
120,000.00)
(สกว.)
ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม
อ.อัคจร แม๊ะบ้าน
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
56,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
170,000.00)
(สกว.)
23,750.00 ส�ำนักงานกองทุน
ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
95,000.00)
(สกว.)
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ผศ.ปัทมา อภิชัย
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
556,875.00 ส�ำนักงานกองทุน
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
รศ.ดร.วิลาส พุ่มพิมล
891,000.00)
(สกว.)
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
ภญ.พาณี ศิริสะอาด
นายมานพ ประโลมรัมย์
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
1,000,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
อ.ณรงค์ คชภักดี
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
2,000,000.00)
(สกว.)
อ.ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผศ.ดร.สมพร จันทระ
700,000.00 ส�ำนักงานกองทุน
อ.ดร.ว่าน วิริยา
(จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
อ.ดร.ชาคริต โชติอมรศักดิ์
7,000,000.00)
(สกว.)
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สขุ (7,000,000/2 ปี
อ.ดร.อาทิตย์ ยวุฑฒิ
=3,500,000)
ผู้วิจัย

ล�ำดับ
56

57

58

59

60

61

62

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
โครงการย่อยที่ 1 : อัตลักษณ์อาหารพื้น อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
33,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
บ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน : บ้านแม่ รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช (จากจ�ำนวนเต็ม สนับสนุนการวิจัย
แจ๋ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
100,000.00)
(สกว.)
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
รศ.พร.พรชนก ทองลาด
20,000 ส�ำนักงานกองทุน
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่ง
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่แจ๋ อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
(สกว.)
ม อ�ำเภอเมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอ
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
แม่เมาะ และบ้านโป่งน�้ำร้อย อ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง
อ.ชมัยพร กาญจนพันธุ์
60,000 ส�ำนักงานกองทุน
นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อ.ดร.มยุรี ชมภู
(150,000) สนับสนุนการวิจัย
จากไผ่และ ผ้าปักอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อการ ผศ.ปัทมา อภิชัย
(สกว.)
ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ อ.ดร.ส�ำเร็ง นราแก้ว
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
ล�ำปาง
16,000 ส�ำนักงานกองทุน
กลไกการจัดการชุมชนเพื่อการเป็นหมู่บ้าน ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
(80,000) สนับสนุนการวิจัย
ท่องเที่ยวโดยชุมชน : บ้านแม่แจ๋ม อ�ำเภอ ผศ.ดร.ภัทรธิดา วัฒนาพรรณกิตติ
(สกว.)
เมืองปาน บ้านจ�ำปุย อ�ำเภอแม่เมาะ และ ผศ.อ�ำนาจ สงวนกลาง
อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน
บ้านโป่งน�้ำร้อน อ�ำเภอเสริมงาม
อาจารย์รัตนภัทร มะโนชัย
นวัตกรรมการลดปริมาณสารโพลาร์ใน
อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
16,666.67 ส�ำนักงานกองทุน
น�้ำมันทอดโดยใช้ชังข้าวโพดเป็นวัสดุดูด อ.สุขี สุขดี
(50,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
ชับส�ำหรับโรงงานผลิต ข้าวแต๋นในจังหวัด อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
ล�ำปาง
แนวทางการพัฒนารูปแบบและลักษณะ อ.ดร.ศรัญญา วัฒนานนท์
10,000 ส�ำนักงานกองทุน
ของชุดลดปริมาณสารโพลาร์ในน�้ำมันทอด ผศ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล
(60,000) สนับสนุนการวิจัย
ส�ำหรับโรงงานผลิตข้าวแต๋นในจังหวัด
อ.ดร.วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
(สกว.)
ล�ำปาง
อ.ดร.ส�ำเริง นราแก้ว
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไข่เค็มพอกดิน
อ.ดร. ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
113,333.33 ส�ำนักงานกองทุน
ภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
(170,000) สนับสนุนการวิจัย
ด้วยนวัตกรรมสู่ตลาดใหม่
อ.ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
(สกว.)
ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย
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ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

63 การจัดการห่วงโซ่อุปทานข้าวเหนียว
กข6 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ข้าแต๋นด้วยนวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

64 ความต้านทานการหักล้มของข้าวเหนียว
พันธุ์ กข6 ภายใต้การจัดการปุ๋ยไนโตรเจน
อย่างเหมาะสม
65 การศึกษากระบวนการเร่งอายุการเก็บข้าว
เหนียว กข6 เพื่อการผลิตข้าวแต๋นและการ
พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ความชึ้นสัมพันธ์แบบอัตโนมัตส�ำหรับบ่ม
ข้าวระดับโรงงานน�ำร่อง
66 การเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผลิตภัณฑ์ข้าว
แต๋นด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและบรรจุ
ภัณฑ์
67 การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ
SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระยะที่ 2 ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากผลไม้และธัญพืช (กลุ่มที่ 27)

68 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนสูง
ส�ำเร็จรูปชนิดผงจาก ถั่วดาวอินคา

69 การพัฒนาต�ำรับยาน�้ำสมุนไพรสูตรใหม่
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง

76

ผู้วิจัย
ผศ.ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล
อ.ดร.มยุรี ชมภู
อ.ดร.ณัฐฌา เกล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.จ�ำเนียร มีส�ำลี
ผศ.สมชาย เมืองมูล
อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว
ผศ.ดร.จ�ำเนียร มีส�ำลี
อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
ผศ.ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล
อ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ผศ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
อ.ดร.มยุรี ชมภู
อ.รัตนภัทร มะโนชัย
อ.กุสุมา ทินกร ณ อยุธยา
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทติ พัฒนา
ผศ.พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์
ดร.หทัยทิพย์ ร้องค�ำ 
ผศ.ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา
ผศ.ดร.เกตุการ ตาจันทา
ดร.ค�ำรบ สมะวรรธนะ
อ.กนกวรรณ พรมจีน
อ.ดร.มยุรี ชมภู
อ.ดร.หทัยทิพย์ ร้องค�ำ 
อ.ดร.เกตุการ ดาจันทา
คุณทรงพรรณ สังข์ทรัพย์
อ.ดร.มยุรี ชมภู
อ.ดร.วิภานุช ใบศล
อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
อ.ณรงค์ คชภักดี
และคณะท�ำงาน (2)

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
120,000 ส�ำนักงานกองทุน
(180,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

120,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
172,000 ส�ำนักงานกองทุน
(430,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

120,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
240,000 ส�ำนักงานกองทุน
(2,400,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

40,500
(162,000)

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูล
สงคราม

345,258.33 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
(จากจ�ำนวนเต็ม แห่งประเทศไทย
4,143,100.00)
(4,143,100/2 ปี
=2,071,550/6)

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

70 แผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานัก
วิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การ
วิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง
71 แผนงานวิจัย: การยกระดับผลิตภัณฑ์
ไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ อ�ำเภอแม่เมาะ
จังหวัดล�ำปาง ด้วยนวัตกรรมผ่าน
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของเครือ
ข่ายผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน

ผู้วิจัย
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.ณรงค์ คุณยศยิ่ง

ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
อาจารย์วีระ พันอินทร์
ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม
อาจารย์อัคจร แม๊ะบ้าน
ผศ.ชัยเนตร ชนกคุณ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
อาจารย์ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
72 โครงการย่อยที่ ๒: การศึกษากระบวนการ อาจารย์ ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
เร่งอายุการเก็บข้าวเหนียว กข6 เพื่อการ ผศ.ดร.นันทินา ด�ำรงวัฒนกูล
ผลิตข้าวแต๋นและการพัฒนาต้นแบบระบบ ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ผศ.วราคม วงศ์ชัย
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
แบบอัตโนมัติสาหรับบ่มข้าวระดับโรงงาน อาจารย์อดิศร ถมยา
น�ำร่อง
73 การศึกษาการชดเชยค่าหดตัวของวัสดุอัค ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ลาไลน์จากเถ้าลอยแคลเซียมสูงด้วยสาร
ผสมเพิ่มที่ขยายตัว
74 การพัฒนาคอนกรีตพอลิเมอร์ชนิดใหม่
ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล
ส�ำหรับซ่อมแซมรันเวย์ : ลักษณะเฉพาะ
ของวัสดุและสมบัติเชิงกล

งบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
(บาท)
19,366.67 ส�ำนักงานคณะ
(58,100) กรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.)
17,142.86 ส�ำนักงานกองทุน
(120,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

258,000 ส�ำนักงานกองทุน
(430,000) สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)

300,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
300,000 ส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย
(สกว.)
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4. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย (งบรายได้)
ล�ำดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

78

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต�ำบล วอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
จังหวัดล�ำปาง
อ.เกษตร วงศ์อุปราช
อ.ฉัตรสุดา มาทา
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรม อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
การดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ องค์ประกอบสุขภาพ
อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
กายดีส�ำหรับผู้สูงอายุต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัด อ.วิทเอก สว่างจิตร
ล�ำปาง
อ.ปณิสรา จันทร์ปาละ
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจ อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง
โดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุต�ำบลวอแก้ว ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ จากการสร้างสรรค์ชิ้น อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
งานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุในต�ำบลบ้านแลง ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
การพัฒนารูปแบบการลดใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชสู่การ
อ.ดร.นิศากร สุวรรณ
อ.สราวุธ อินทสม
ผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย ต�ำบลบ้าน อ.ดร.เยาวทิยา นามคุณ
แลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
อ.ฉัตรสุดา มาทา
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
ร่วมของชุมชนต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง ผศ.กาญจนา คุมา
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อ.มยุรี ชมพู
อ.ปริตต์ สายสี
การสร้างระบบสารสนเทศแนะน�ำข้อมูลเพื่อส่งเสริมการ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์ อ.ออม
ท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร ทอง พัฒนพงษ์ อ.กมลวรรณ ทา
จังหวัดล�ำปาง
วัน ผศ.สมชาย เมืองมูล ผศ.ขัตติย
า ขัตยิ วรา
แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่การใช้ประโยชน์
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบลวอแก้ว
อ.สุพรรณี ค�ำวาส
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อ.ทรงเดช ไชยชนะ
อ.พิบูลย์ หม่องเชย
อ.ปริตต์ สายสี

งบประมาณ
(บาท)
45,000
(60,000)

56,000
(70,000)

52,500
(70,000)

20,000
(80,000)

13,750
(55,000)

16,000
(80,000)

16,000
(80,000)

8,333.33
(50,000)

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

9

ผลการจัดการเรียนรู้ตาม MACRO model ที่มีต่อพฤติกรรม
การเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รายวิชา
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย
การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เป็นก
ลุ่ม ในรายวิชาการจัด การเรียนรู้การศึกษาปฐมวัย 1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียน
รายวิชาวัฒนธรรมกับการใช้ภาษาของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยใช้รปู แบบการเรียนรูเ้ ชิงรุก (Active Learning)
การสร้างแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยตามแนว PISA
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการสื่อสารในชีวิตประจ�ำ
วัน ส�ำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการสอนภาษาไทย
ในฐานะภาษาที่สองสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อส่งเสริมความรู้ค�ำ
ศัพท์ภาษา อังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชารูปและ
การใช้ภาษาอังกฤษ 2
การใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน
ภาษาอังกฤษผ่านรายวิชาการอ่าน 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกในรายวิชาออกแบบและพัฒนา
มัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตสื่อของ
ผู้เรียน
การพัฒนาสื่อโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อเสริมสร้างเหตุผลเชิง
จริยธรรม รายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ส�ำหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
การพัฒนาชุดกิจกรรมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อเสริม
สร้างทักษะการปรึกษาส�ำหรับนักศึกษาในรายวิชาทฤษฎี
และการบริการให้ค�ำปรึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะด้านสัมพันธภาพในรายวิชามนุษยสัมพันธ์ส�ำหรับครู
ผลการจัดกิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานใน
รายวิชาทักษะการคิดส�ำหรับครู ส�ำหรับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 2
ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19
20

ผู้วิจัย
อ.ศิริพร วงค์ตาค�ำ

งบประมาณ
(บาท)
2,500

อ.ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์

2,500

อ.เอกนรินทร์ สีฝั้น

2,500

อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล

2,500

อ.ภาณุวัฒน์ รังสรรค์

2,500

อ.สมบัติ ค�ำมูลแก้ว

2,500

ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก

2,500

ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

2,500

อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง

2,500

อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา

2,500

อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์

2,500

อ.ดร.สุจิตรา ปันดี

2,500

79

ล�ำดับ

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

21

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงผ่านการสอนโดยใช้ห้องเรียน
กลับด้านในรายวิชาปรัชญาการศึกษา
การศึกษาผลของการประเมินเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยส�ำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้แนวคิด
CCR ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะจาก
การมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

22

23
24

80

25

โครงการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความสามารถ
แข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

26

โครงการวิจัยการพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อความสามารถ
แข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบลวอแก้ว
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

27

โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

28

แผนงานวิจัยเรื่อง การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง
อายุด้วยผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เขตเทศบาลต�ำบล
น�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

29

โครงการย่อยที่ 1 กระบวนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุเขต
เทศบาลต�ำบลน�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

ผู้วิจัย
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล

งบประมาณ
(บาท)
5,000

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

2,500

อ.วิทเอก สว่างจิตร

2,500

อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปะภิรมย์สุข
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
อ.สนธิญา สุวรรณราช
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์ศิริสถาพร
อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
อ.เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
อ.เจษฎา ทองสุข
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
อาจารย์ฉัตรสุดา มาทา
อาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
อาจารย์มยุรี พรหมเทพ
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
อาจารย์วีรพร สุพจน์ธรรมจารี
อาจารย์วัลลภ สิงหราช
อาจารย์พรนภา บุญน�ำมา

15,000
(60,000)

12,000
(60,000)

16,000
(80,000)

15,000
(60,000)

40,000

80,000

ล�ำดับ
30

31

32

33

34

35

36

37

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพ อาจารย์นุสรา แสงอร่าม
ชีวิตของผู้สูงอายุ เขตเทศบาลต�ำบลน�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ
อาจารย์วิจิตรา แซ่ตั้ง
จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์กญ
ั ญารัตน์ ไชยสงคราม
อาจารย์ชิดชนก วงศ์เครือ
แผนงานวิจัยเรื่อง จัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคพ่อพันธุ์
ผศ.กาญจนา คุมา
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
แม่พันธุ์ ต้นทุนต�่ำอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคจากวัตถุดิบ อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
ในชุมชนบ้านปู่จ้อย ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์สราวุธ อินทสม
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความ
อาจารย์สนธิญา สุวรรณราช
สามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของต�ำบลวอแก้ว ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์ศิริสถาพร
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
โครงการย่อยที่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่อง อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
เที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร ผศ.กาญจนา คุมา
จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อาจารย์มยุรี ชมภู
อาจารย์ปริตต์ สายสี
โครงการย่อยที่ 2 การสร้างระบบสารสนเทศแนะน�ำข้อมูล ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของต�ำบลวอแก้ว อาจารย์ออมทอง พัฒนพงษ์
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน
ผศ.สมชาย เมืองมูล
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อความ รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
สามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบล อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ
วอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา
อาจารย์เจษฎา ทองสุข
อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร
ผศ.ดร.พอใจ สิงหเนตร
แปรรูปจากกล้วยของกลุ่มเกษตรกรบ้านป่าจ�้ำ ต�ำบลน�้ำโจ้ อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์ สุภาจันทร์
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
อ.พิมาย วงค์ทา
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ

งบประมาณ
(บาท)
80,000

75,000

25,000
(75,000)
36,000
(66,000)

48,000
(80,000)

48,000
(80,000)

48,000
(80,000)

50,000
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ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

38

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองการผลิตสินค้าเกษตร
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
กล้วย บ้านป่าจ�้ำ ต�ำบลน�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง

39

40

41

42

43

44

82

ผู้วิจัย

งบประมาณ
(บาท)
28,571.43
(50,000)

อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง
อาจารย์สุพรรณี ค�ำวาส
อาจารย์จิระประภา ค�ำราช
อาจารย์มยุรี พรหมเทพ
อาจารย์วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
อาจารย์ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี
อาจารย์บัณฑิต บุษบา
50,000
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากกล้วยเพื่อเพิ่มโอกาสทางการ ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ
แข่งขันผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มเกษตรกร อาจารย์ ดร.อารยา อริยา
บ้านป่าจ�้ำ ต�ำบล น�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์ ดร.กรรณิการ์ สายเทพ
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่ม
ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
50,000
เกษตรกร ด้วยนวัตกรรมด้านการเกษตรในต�ำบลวอแก้ว
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรม อาจารย์ ดร.นิศากร สุวรรณ
10,000
เพื่อการเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในต�ำบลวอ อาจารย์ปิยะรัตน์ ทองธานี
(50,000)
แก้วอ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อาจารย์อวัสดา บินโซดาโอะ
อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
อาจารย์แวอีเลียส บินโซดาโอะ
33,333.33
โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่
อาจารย์ทิพยาภรณ์ ปัตถา
50,0000
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
อาจารย์สุพรรณี ค�ำวาส
ต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อาจารย์ทรงเดช ไชยชนะ
อาจารย์พิบูลย์ หม่องเชย
อาจารย์ปริตต์ สายสี
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบ
อ.พิบูลย์ หม่องเชย
19,000
ส�ำหรับการลดปริมาณซังตอจากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
(จากจ�ำนวนเต็ม
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
95,000)
ว่าทีร่ อ้ ยตรี ผศ.ปฐมพงษ์ พรมมาบุญ
อ.สมพร ติ๊บขัด
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคจากวัตถุดิบ อ.ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
25,000
ในชุมชนบ้านปู่จ้อย ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
(จากจ�ำนวนเต็ม
จังหวัดล�ำปาง
อ.สนธิญา สุวรรณราช
75,000)

ล�ำดับ
45

46

47

48

49
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ผู้วิจัย

แผนงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อความ
อ.สนธิญา สุวรรณราช
สามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของต�ำบลวอแก้ว ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์ศิริสถาพร
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
อาจารย์เอื้อมพร ฟูเต็มวงศ์
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
อ.อุษา โบสถ์ทอง
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองการผลิตสินค้าเกษตร อ.สุพรรณี ค�ำวาส
อ.จิระประภา ค�ำราช
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์
อ.มยุรี พรหมเทพ
จากกล้วย บ้านป่าจ�้ำ ต�ำบลน�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
ล�ำปาง
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
โครงการย่อยที่ 2 แนวทางการขยายผลเกษตรอินทรีย์สู่
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
อ.สุพรรณี ค�ำวาส
ต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อ.ทรงเดช ไชยชนะ
อ.พิบูลย์ หม่องเชย
อ.ปริตต์ สายสี
แผนงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
จากการสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียน
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้สูงอายุ ในต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ อ.วรภรณ์ วงศ์สวัสดิ์
จากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแลง อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่าน อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
การมีส่วนร่วมของประชาชนในต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมือง อ.ฉัตรสุดา มาทา
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
อ.วรภรณ์ วงศ์สวัสดิ์
อ.มยุรี พรหมเทพ
แผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรม อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
จังหวัดล�ำปาง
อ.เกษตร วงศ์อุปราช
อ.ฉัตรสุดา มาทา

งบประมาณ
(บาท)
12,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)

14,285.72
(จากจ�ำนวนเต็ม
50,000)

8,333.33
(จากจ�ำนวนเต็ม
50,000)

40,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
80,000)
30,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)
30,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)
15,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)
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52

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพกายตามหลัก 3 อ.องค์ประกอบ
สุขภาพกายดีส�ำหรับผู้สูงอายุต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร
จังหวัดล�ำปาง

53

โครงการย่อยที่ 2 การส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพใจ
โดยการปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการของผู้สูงอายุต�ำบลวอแก้ว
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

54

แผนงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุจาก
การสร้างสรรค์ชิ้นงานสู่แนวทางการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
ในต�ำบลบ้านแล อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

55

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนารูปแบบส่งเสริมชุมชนสุขภาวะ
จากการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคม กรณีศึกษาบ้านแล
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

56

โครงการย่อยที่ 2 นวัตกรรมจักสานบริหารร่างกาย โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชนในต�ำบลบ้านแล อ�ำเภอเมือง
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

57

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบการลดใช้สารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพืชสู่การผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านปู่จ้อย ต�ำบลบ้านแล อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
การพัฒนารูปแบบการลดใช้สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชสู่การ
ผลิตอาหารสัตว์ต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านปู่จ้อย
ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงโคจากวัตถุดิบในชุมชนบ้านปู่จ้อย
ต�ำบลบ้านแลง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

58

59
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ผู้วิจัย
อ.วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
อ.ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
อ.วิทเอก สว่างจิตร
อ.ปณิสรา จันทร์ปาละ
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ดร.พิชชา ถนอมเสียง
ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
อ.เอกสิทธิ์ ไชยปิน
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
อ.วรภรณ์ วงศ์สวัสดิ์
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
อ.ฐิติมา โรจนไพฑูรย์
อ.ฉัตรสุดา มาทา
อ.วรภรณ์ วงศ์สวัสดิ์
อ.มยุรี พรหมเทพ
อ.ดร.นิศากร สุวรรณ
อ.สราวุธ อินทสม
อ. ดร.เยาวทิวา นามคุณ
อ.ฉัตรสุดา มาทา
อ.ดร.นิศากร สุวรรณ
อ.สราวุธ อินทสม
อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
อ.ฉัตรสุดา มาทา
อาจารย์ ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
อาจารย์สราวุธ อินทสม

งบประมาณ
(บาท)
14,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
70,000)

17,500
(จากจ�ำนวนเต็ม
70,000)
20,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
80,000)
15,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)
15,000
(จากจ�ำนวนเต็ม
60,000)
13,750
(จากจ�ำนวนเต็ม
55,000)
27,500
(55,000)

25,000
(75,000)

ล�ำดับ
60

61

62

63

64

65

ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์

ผู้วิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดการท่องเที่ยวอย่างมีส่วน อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
ร่วมของชุมชนต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง ผศ.กาญจนา คุมา
ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา
อ.มยุรี ชมภู
อ.ปริตต์ สายสี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เพื่อเตรียมความพร้อม อ.อุษา โบสถ์ทอง
เข้าสู่การรับรองการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม อ.สุพรรณี ค�ำวาส
ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย บ้านป่าจ�้ำ ต�ำบล อ.จิระประภา ค�ำราช
อ.มยุรี พรหมเทพ
น�้ำโจ้ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
อ.วรภรณ์ วงค์สวัสดิ์
อ.ฐิติมา โรจน์ไพฑูรย์
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเกษตร
อ.ดร.นิศากร สุวรรณ
อินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในต�ำบลวอแก้ว อ�ำเภอ
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
ห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ
อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
อ.แวอีเลียส บินโชดาโอะ
โครงการย่อยที่ 1 การออกแบบเครื่องมือและรูปแบบส�ำหรับ อ.พิบูลย์ หม่องเชย
การลดปริมาณซังตอจากข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
อ.สมพร ติ๊บขัด
ผศ. ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อความ
รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
สามารถแข่งขันในตลาดใหม่อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�ำบล อ.อวัสดา บินโซดาโอะ
วอแก้ว อ�ำเภอห้างฉัตรจังหวัดล�ำปาง
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
อ.เจษฎา ทองสุข
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาแนวทางการสร้างนวัตกรรมเพื่อ อ.ดร.นิศากร สุวรรณ
การเกษตรอินทรีย์ แบบมีส่วนร่วมของชุมชนในต�ำบลวอแก้ว อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
อ.อวัสดา บินโซดาโอะ
อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ

งบประมาณ
(บาท)
16,000
(80,000)

7,142.86
(5,000)

20,000
(50,000)

76,000
(95,000)

16,000
(80,000)

10,000
(50,000)
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5. การน�ำเสนอผลงานวิจัย
ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์
ความหลากหลายชนิดของนกและพืชอาหารนกในเขตอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน
จังหวัดล�ำปาง
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาการรับซื้อเชื้อเพลิงชีวมวลส�ำหรับน�ำไปเป็นเชื้อ
เพลิงพลังงานทดแทนในจังหวัดล�ำปาง
การพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบ
บังคับส�ำหรับตะเกียบไม้ไผ่
ผลของ Scarification ต่อการงอกของเมล็ดพืชวงศ์แตง
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน�้ำตามฤดูกาลของแม่น�้ำกก จังหวัดเชียงราย
การบ�ำบัดน�้ำเสียจากโรงงานเซรามิกด้วยกระบวนการสร้างและรวมตะกอนทาง
เคมี
การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิก ของ
โรงงานเซรามิกขนาดกลาง ต�ำบลกล้วยแพะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม
(STSE) ที่ส่งผลต่อทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทักษะการแก้ปัญหาและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นโดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และ
สิ่งแวดล้อม (STSE)
ผลของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้สะเต็มศึกษาและการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา
จังหวัดล�ำปาง
การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดาวฤกษ์โดยใช้กล้อง DSLR ร่วมกับ
กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก
เพคตินจากเปลือกสับปะรดเหลือทิ้งโดยใช้กรดร่วมกับไมโครเวฟในการสกัด

ผู้น�ำเสนอ
รศ.สุรกานต์ พยัคฆบุตร
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
อ.ดร.เอกชัย ญาณะ
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อ.ดลฤดี สุขใจ

อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลางต�ำบลน�้ำโจ้
ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สุข
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
ผศ.พูนฉวี สมบัติศิริ
การประยุกต์ใช้ไคตินและจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ต่อการเพิ่มผลผลิตของดอกดาว อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
เรือง
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ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์
การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการ
เรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วม
กับแนวคิดสะเต็มศึกษา
Teacher Education by Integrating Technological Pedagogical and
Content Knowledge (TPACK) of Teachers in the 21st Century
Learning Management with STEM in Solving Environmental Problem among Secondary Science Teachers Participating in Teacher
Development Project under the Office of Basic Education Commission
The Preparation and characterization Ag and Ag alloy catalysts
supported on treated carbon
Calcium Oxalate and Oxalic Acid Content in Some Vegetable
Which Are the Ingredients of Northern Local Food “Kaeng Kae”
Faclie Method for Lead(II) Determination Using Food Coloring as
Chromogenic Reagents
Effects of Piperaceae Plants Extracts on Inhibition of Aspergillus
flavas And Seed Germination of Maize (Zea mays)
Preparation and characterization of platinum alloy catalysts supported on N-doped reduced graphene oxide for Anode in Direct
Ethano; Fuel Cell (DEFC)
Isolation and identification of seed borne fungi from KHAO HOM
MALI rice
Motorcycle Rider Behaviors and Road Traffic Accident Experiences
of University Student Lampang Rajabpat University
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน รายวิชา
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
Effect of Musculoskeletal Disorder Rehabilitation Program in Maintenance Worker at Lampang,Thailand
The Effect of health intervention Open Mind Change Style Write
your earthing
การประยุกต์ใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งงานของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
การประยุกต์ใช้ห้องเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ผู้น�ำเสนอ
อ.จตุทิพย์ ก๋ายะ
อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
อ.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง

อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์
อ.ดร.อังคณา เชื้อเจ็ดตน
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
อ.ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.ฉัตรสุดา มาทา
อ.ชิสาพัชร์ ชูทอง
อ.เมธาวัฒน์ กาวิลเครือ
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อ.เสาวคนธ์ หอมสุด
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อ.สมศักดิ์ ก๋าทอง
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ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์
การออกแบบและพัฒนาพรมแจ้งเตือนส�ำหรับ การหกล้มของผู้สูงอายุ

ผู้น�ำเสนอ
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
อ.วีรวัชร พงศ์นภา
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
Strength Compensation of Alkali-Activated High Calcium Fly Ash
Sakonwan Hanjitsuwan
with Admixture
Tanakorn Phoo-Ngernknam
Nattapong Damrongwiriyanupap
Effect of Red Clay and Lampang Kaolinite Residue on Physisalme- Sakdiphon Thiansem
chanical Properties of Clay Bricks
Soravich Mulinta
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการแปรรูปขยะครัวเรือนกรณี ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ศึกษา : องค์การบริหารส่วนตําบลผาเลือด อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม : กรณีศึกษาการสื่อสารรณรงค์เพื่อ อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
การใช้ประโยชน์จากการคัดแยกขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลต�ำบล อ.อวัสดา บินโซดาโอะ
สูงเม่น อ�ำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
อ.สุเทพ ทองค�ำ 
อ.แวอีเลียส บินโซดาโอะ
การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิตกระเบื้องประดับ
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
การยกระดับมูลค่าใบยางนาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
ที่เป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
การออกแบบและวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่าฮาร์มอนิกในระบบ
ผศ.ศุภวุฒิ ผากา
ไฟฟ้าก�ำลัง : กรณีศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
อ.วราภรณ์ ทุมชาติ
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.วรพล คณิตปัญญาเจริญ
Deformation Characteristics of Cement Treated Pasak Clay and
Watthana Makararotrit
Bangkok clay with Different Stress Paths
Patchara Rodpol
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6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ
6.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อผู้เขียน
งานสร้างสรรค์
1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ นายจักรพันธุ์ จ�ำปาศรี
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้ความ อ.ปรมินทร์ วงษ์ค�ำสิงห์
เข้าใจคอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎี ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
คอนสตรัคติวิสต์ เพื่อพัฒนาผล
ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ นายสมชาย มณฑา
ช่วยสอนตามทฤษฎีคอนสตรัค
ผศ.สมชาย เมืองมูล
ติวิสต์ หน่วยการเรียนรู้อุปกรณ์ ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
สื่อสารข้อมูลและชนิดเครือข่าย อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2
3.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ น.ส.อัญชลี ชัยวรรณ์
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
ช่วยสอน หน่วยการเรียนรู้
ซอฟต์แวร์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะ อ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
การใช้งานโปรแกรม Microsoft
Power Point ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6
4.วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยา
ร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถใน งกูร อ.ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย
การท�ำวิจัยของครูผู้สอนในสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล�ำปาง เขต1
5.ผลของการใช้ชุดฝึกเจตคติของ อ.ดร.อดุลย์ ปัญญา
นักศึกษาที่มีต่อเด็กสมาธิสั้น

6.การใช้แนวคิดสัทศาสตร์เพื่อ
อ.สุวรรณี เครือพึ่ง
พัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ
ไทยที่ถูกต้องของนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 สาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง

ชื่อวารสาร
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 1

ชื่อเล่มที่ เลข
วันเดือนปี หน้า
29 มี.ค. 11842561
1196

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 1

29 มี.ค.
2561

12051217

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 1

29 มี.ค.
2561

12361249

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

7 ก.ค.
2561

111125

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

7 ก.ค.
2561

173185

7 ก.ค.
2561

162172
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
7.การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
ด้วยกระบวนการแก้ปัญหา อย่าง
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม การคิดแก้
ปัญหาของนักศึกษาครู
8.การใช้ความสามารถใน การ
สื่อสารของนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ล�ำปาง โดยใช้วิธีการสร้างผังมโน
ทัศน์
9.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหน่วยการเรียนรู้หลัก
การท�ำงานของคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
10. การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหน่วย
การเรียนรู้ หลักการท�ำงานของ
คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
11.การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3
หน่วยการเรียนรู้หลักการท�ำงาน
ของคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย
12.การส่งเสริมทักษะการอ่านค�ำ
ศัพท์ภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหลวงเหนือ (วิททิตานุ
กูล) โดยใช้เทคนิค Picture Me
Reading
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ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่ เลข
วันเดือนปี หน้า
7 ก.ค. 25-33
2561

อ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

อ.บุษราคัม อินทสุก

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

7 ก.ค.
2561

88-98

รายงานสืบเนื่องจากการ
น.ส.นัจนันท์ ศรีจันทร์
ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก “ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”
อ.ปรมินทร์ วงษ์ค�ำสิงห์

7 ก.ค.
2561

64-75

น.ส.ประกายมาศ เรือนมูล รายงานสืบเนื่องจากการ
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว ประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

7 ก.ค.
2561

99110

น.ส.บุศริน เหมทานนท์
รายงานสืบเนื่องจากการ
ผศ.สมชาย เมืองมูล
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ผศ.ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์ “ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”
อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง

7 ก.ค.
2561

76-87

นายวันชัย มนตรีฤกษ์
อ.สมบัติ ค�ำมูลแก้ว

7 ก.ค.
2561

141149

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
“ครุศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4”

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
13.การศึกษาความเป็นไปได้ของ
การปลูกไผ่เพื่อสร้างรายได้ทดแทน
การปลูกข้าวโพดของเกษตรกรใน
จังหวัดน่าน

14.กลยุทธ์การแก้ปัญหาทางการ
ศึกษา

เลข
หน้า
507516

20 ก.ค.
2561

668680

20 ก.ค.
2561

2-24

8–9 มี.ค.
2561

10851096

รายงานการประชุมวิชาการ
ก.ย. 2561
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัย
สงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี

584595

ชื่อวารสาร

ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
อ.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
อ.ปิยะรัตน์ ทองธานี

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ศรีอยุธยาครั้งที่ 9 มหาวิทยา
ลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding)
น�ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และล�ำปางวิจัยครั้ง
ที่4
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding)
น�ำเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และล�ำปางวิจัยครั้ง
ที่ 4
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2561
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์

อ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์
ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์
อ.ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล

15.การจัดการเรียนรู้ในยุคไทย
ผศ.ปริตต์ สายสี
แลนด์ 4.0 ด้วยการสร้างการตื่นรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง

16.การใช้วิธีการสอนแบบ Directed Reading–Thinking Activity
(DR-TA) เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่านภาษาอังกฤษด้านความเข้าใจ
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้าน
ศรีบุญเรือง) อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง
17.การเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ต่อการเรียนการสอนวิชาสถิติเพื่อ
การสังเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา
(1042401) ของนักศึกษาชั้นปี
ที่3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง ตามวิธีสอน 3 แบบ

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
18 – 19
ต.ค. 2561

ชื่อผู้เขียน

น.ส.เมย์ธิชา บุตรเพ็ง
อ.พงศ์ทวี ทัศวา
อ.ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่

อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ
อ.ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
18.การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียน
เทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง)
19.Positive Psychological
Promotion for Early
Childhood Education
Students
20.The instructional Focusing
Model development on the
Flipped Classroom for Student’s learning promotion in
3rd year student of Lampang
Rajabhat University
21.The Development of
Competency of Creation of
Learning Management for
English Teachers by Coaching
& Mentoring
22.การพัฒนาสมรรถนะการสร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
ศึกษาของครูผู้สอน โดยใช้เทคนิค
การเสริมพลังอ�ำนาจ
23.การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตด้านอาชีพกลุ่ม
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ ส�ำหรับ
นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ส้าน
อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง
24.การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น
ภูมิปัญญาการจักสาน กรณีศึกษา
: บ้านห้วยมะเกลือ ต�ำบลหัวเสือ
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง
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ชื่อผู้เขียน
ลัลน์ลลิตา ศิริจิรัฐิติกาล
อ.กิตติกา ลิมปริวัฒนา
อ.ดร.สายชล เพียรผดุงพร

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์

อ.ดร.เยาวทิวา นามคุณ

อ.อภิรดี จีนคร้าม
อ.วิศาธร ทนุกิจ

อ.เบญจมาศ พุทธิมา

ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่ เลข
วันเดือนปี หน้า
8 – 9 มี.ค. 1097 2561
1107

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2561
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
เพชรบูรณ์
The 16th International
July 3 – 6 1 – 12
Conference on Excellence, ,2018
Innovation, and Creativity
in Basic – Higher Education,
and Psychology.
2nd GCIC,46th National
May 17- 456 and 9th International
18,2018 469
Graduate Research
Conference

The Asian Conference on October 135141
Education ACE 2018 Offcial 13–15,
2018
Conference Proceedings
Toshi Center Hotel Tokyo
Japan
วารสารวิชาการเครือข่าย
ม.ค. – มิ.ย. 57 บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
2561
71
ราชภัฏภาคเหนือ 57 - 71

อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว ล�ำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ม.ค. – มิ.ย. 28- 45
2561

ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์

ก.ค. – ก.ย. 77 –
2561
86

วารพัฒนาเทคนิคศึกษา
ปีที่ 30 ฉบับที่ 107

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
25.กระบวนการหนุนเสริม
สมรรถนะ การอ่านให้แก่นักเรียน
ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 – 6 ใน
จังหวัดล�ำปาง
26.การพัฒนาสื่อ e-Learning ผี
ปู่ย่าสื่อสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน
ต�ำบลหัวเสือ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง
27.ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถาน
ศึกษาในยุคการศึกษา 4.0
28.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
การจัดการเรียนรู้บูรณาการวิถี
ชีวิตชนเผ่า ปกาเกอะญอเพื่อส่ง
เสริมการเห็นคุณค่า ในตนเองของ
นักเรียนโรงเรียนบ้าน โป่งน�้ำร้อน
จังหวัดล�ำปาง
29. การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ของครู ในการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของ
โรงเรียนน�ำร่องในพื้นที่อ�ำเภอเมือง
ปาน จังหวัดล�ำปาง
30.ผลการพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน
31.แนวทางการบริหารเพื่อเสริม
สร้างความผาสุกในโรงเรียน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาล�ำปาง

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

อ.ดร.ธนพร หมูค�ำ 
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล

วารสารการวิจัยกาสะลองค�ำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ชื่อเล่มที่ เลข
วันเดือนปี หน้า
ก.ค. – ธ.ค. 117 2561
133

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ก.ค. – ธ.ค. 101 ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
ล�ำปาง ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
2561
114
อ.ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
อ.สุทธิมั่น ปิยะโกศล
อ.สุธาสินี ยันตรวัฒนา
อ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล Veridian E-Journal Silpakorn พ.ค. – ส.ค. 1994University ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
2561
2013
1994- 2013
อ.ดร.สุจิตรา ปันดี
Veridian E-Journal Silpa- พ.ค. – ส.ค. 3421korn University ปีที่ 11 ฉบับ 2561
3449
ที่ 2

วารสารการพัฒนาชุมชนและ
คุณภาพชีวิต ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

พ.ค. – ส.ค. 2212561
244

อ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์
วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

ม.ค. – มิ.ย. 1072561
119

อ.ดร.ดวงพร อุ่นจิตต์

เม.ย. – มิ.ย. 137 2561
151

ผศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์
อ.ดร.ปริญญภาษ สีทอง
อ.เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนา
ชุมชน ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 หน้า
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
32.ความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อคุณภาพการให้บริการ
การการฝึกอบรมความรู้ต่อเนื่อง
ทางการบัญชี คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิตยิ าปราโมทย์
ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ
ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ผศ.ดร.สุธรี า ทิพย์ววิ ฒ
ั น์พจนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครัง้ ที่ 7 วิทยาการจัดการวิชาการ
2018 : การวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด)
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

33.แนวทางการจัดกิจกรรมการ ผศ.สนธิญา สุวรรณราช
ท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ ผศ.กาญจนา คุมา
อ.เกศณีย์ สัตตรัตนขจร
ข้าวแต๋น สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
(GI) ของจังหวัดล�ำปาง

34.กลยุทธ์การสื่อสารของประธาน อ.กนกพร เอกกะสินสกุล
ชุมชน ในเขตเทศบาลเมือง เขลาง
ค์นครจังหวัดล�ำปาง

35.แนวทางการพัฒนากลยุทธ์การ อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ใช้สื่อโซเชียลมีเดียของรายการข่าว
โทรทัศน์
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ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
36.ทัศนคติของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ที่มีต่อคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

37.การใช้แผนการตลาดเสริมสร้าง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
การตลาดระหว่างประเทศ

38.การศึกษาการจัดการความ
สัมพันธ์ลูกค้าที่มีผลต่อความจงรัก
ภักดีของผู้ใช้บริการธุรกิจผ่านทาง
เครือข่ายสังคมการค้าออนไลน์

39.การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของผู้ประกอบการ
ขนส่งในจังหวัดล�ำปาง

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
อ.ดร.วิจิตรา แซ่ตั้ง
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
ผศ.ฐานันดร์ โต๊ะถม
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
อ.ศรัณยา สินพาณี
อ.ออมทอง พัฒนพงษ์
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
อ.นลินทิพย์ กองค�ำ
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 7 วิทยาการ
จัดการวิชาการ 2018 : การ
วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่ประเทศไทย
4.0 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า

อ.ภาคภูมิ พิชวงค์
อ.ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล
อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร

2
กุมภาพันธ์
2561

2
กุมภาพันธ์
2561

2
กุมภาพันธ์
2561
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
40.แนวทางการส่งเสริมอาชีพเพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ในชุมชนแบบมีส่วนร่วมให้กับ
เกษตรกรของต�ำบลแม่ตีบ อ�ำเภอ
งาว จังหวัดล�ำปาง

ชื่อผู้เขียน
อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
นางสาวนิตยา เพชรสุวรรณ

41.แนวทางการพัฒนากิจกรรมผู้ อ..ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชน อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

42.การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มคุณภาพ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลต�ำบลเกาะคา อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
จังหวัดล�ำปาง

43.รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
ผู้สูงอายุในองค์การบริหารส่วน
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ต�ำบลร่องเคาะ อ�ำเภอวังเหนือ
จังหวัดล�ำปาง
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ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
2
กุมภาพันธ์
2561

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 7 วิทยาการจัดการ
วิชาการ 2018 : การวิจัย
และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประเทศไทย 4.0
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�ำแพงเพชร (แม่สอด) อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก
การประชุมวิชาการระดับ
22 มิถุนายน
ชาติ คณะวิทยาการจัดการ
2561
มหาวิทยาลัยศิลปากรครั้งที่ 6
ประจ�ำปี 2561 “กระบวนทัศน์
: การจัดการสมัยใหม่ในบริบท
ประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรม
ดุสิตธานีหัวหิน อ�ำเภอชะอ�ำ 
จังหวัดเพชรบุรี
การประชุมวิชาการและน�ำ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น..ก้าวไกลสู่สากล”
ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล
ม.ราชภัฏนครราชสีมา
(อาคาร 31 ชั้น 3 )
การประชุมวิชาการและน�ำ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัย
ท้องถิ่น..ก้าวไกลสู่สากล” ณ
อาคารยุพราชเบญจมงคล
ม.ราชภัฏนครราชสีมา (อาคาร
31 ชั้น 3 )

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อผู้เขียน
งานสร้างสรรค์
44.แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
แบบมีส่วนร่วมด้วยการออกก�ำลัง อ.พรนภา บุญน�ำมา
กายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ผศ.ดร.ธนกร สิริสคุ ันธา
ต�ำบลวังชิ้น อ�ำเภอวังชิ้น จังหวัด
แพร่

ชื่อวารสาร

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
วิทยาการจัดการและการ
สื่อสาร) ณ อาคารโอฬารโรจน์
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง หน้า 744.
45.การจัดการสารสนเทศงาน
อ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
วิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย รศ.ดร.น�้ำทิพย์ วิภาวิน
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
ราชภัฏ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
วิทยาการจัดการและการ
สื่อสาร) ณ อาคารโอฬารโรจน์
หิรัญ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ล�ำปาง หน้า 708.
46.แนวทางการส่งเสริมสุขภาพ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ รายงานสืบเนื่องจากการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยการออกก�ำลัง ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
กายของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล อ.พรนภา บุญน�ำมา
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
ต�ำบลท่าผา อ�ำเภอ เกาะคา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
จังหวัดล�ำปาง
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
วิทยาการจัดการและการ
สื่อสาร) ณ อาคารโอฬารโรจน์
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า

20
กรกฎาคม
2561
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
47.การผลักดันการบัญชีเพื่อสิ่ง
แวดล้อมในยุค Thailand 4.0

48.การบูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน : ยุคดิจิทัล
4.0

49.การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างหนี้ครัวเรือน การบริโภค
และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ

50.การประเมินภาพถ่ายอาหารยั่ว
น�้ำลาย

51.การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภค
ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
ข้าวแต๋น เพื่อพัฒนาต้นแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชนข้าวแต๋นอ�ำพัน
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ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

นางสาววนิดา ทองค�ำโฮ้ง รายงานสืบเนื่องจากการ
ผศ.กาญจนา คุมา
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สริ สิ ถาพร งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
วิทยาการจัดการและการ
สื่อสาร) ณ อาคารโอฬารโรจน์
หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
ผศ.ดร.สุธรี า ทิพย์ววิ ฒ
ั น์พจนา รายงานสืบเนื่องจากการ
ผศ.กาญจนา คุมา
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
อ.บัณฑิต บุษบา
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
อ.ดร.ศิรญา จนาศักดิ์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
อ.กัญญารัตน์ ไชยสงคราม รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
อ.ชิดชนก วงศ์เครือ
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
อ.ดร.อารยา อริยา
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
อ.จิระประภา ค�ำราช
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
อ.ประเสริฐ ยังปากน�้ำ
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช รายงานสืบเนื่องจากการ
อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
อ.กนกพร เอกสินสกุล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
ผศ.ดร.อนุรักษ์ อาทิตย์กวิน รายงานสืบเนื่องจากการ
อ.สรัญญา บัลลังก์
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
52.นวัตกรรมการก�ำจัดขยะ
มูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ขององค์การบริหารส่วนต�ำบล
แม่สัน : กรณีศึกษาบ้านลุ่มกลาง
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

53.การวิเคราะห์แนวทางการยก
ระดับปุ๋ยไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มช่อง
ทางการตลาดเชิงรุก ของธุรกิจ
ชุมชน ต�ำบลปงยางคก อ�ำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

54.การบัญชีตามความรับผิดชอบ
ต่อสังคมกับการบริหารธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนยุคดิจิทัล

55.การเสริมสร้างสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมของต�ำบล
วังทอง อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัด
ล�ำปาง

56.การประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศแบบแดชบอร์ดส�ำหรับ
การรายงานผลการเรียน

ชื่อผู้เขียน
ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
อ.อุษา โบสถ์ทอง
อ.จิระประภา ค�ำราช
อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พนั ธุพ์ ฒ
ั นะ
อ.กนกพร สันเทพ

ชื่อวารสาร

รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
รายงานสืบเนื่องจากการ
อ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์)
น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ แสนปรน รายงานสืบเนื่องจากการ
รศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน
ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
อ.ดร.จีราภรณ์ พงศ์พนั ธุพ์ ฒ
ั นะ งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
รายงานสืบเนื่องจากการ
อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประชุมวิชาการ น�ำเสนอผล
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
งานวิจัยระดับชาติ บัณฑิต
น.ส.กฤษณา นามวงศ์
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และ
ล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4 (กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
อ.ศรัณยา สินพาณี
การประชุมวิชาการ น�ำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือ
ข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
(ภาคบรรยาย)

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
20
กรกฎาคม
2561

เลข
หน้า

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

20
กรกฎาคม
2561

99

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อเล่มที่
ชื่อผู้เขียน
ชื่อวารสาร
งานสร้างสรรค์
วันเดือนปี
57.แนวทางการเตรียมความพร้อม น.ส.ชุรีรัตน์ ต๊ะตุ้ย
การประชุมวิชาการ น�ำ
20
สู่การเป็นนักบัญชียุคเศรษฐกิจ
ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
กรกฎาคม
ดิจิทัล
อ.ดร.ปริยนุช ปัญญา
เครือข่ายบัณฑิต ศึกษา
2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และล�ำปางวิจัย ครั้ง
ที่ 4
58.จรรยาบรรณของผู้ประกอบ น.ส.มินทร์กณัสฐ์ กาญจนวัฒนา การประชุมวิชาการ น�ำเสนอ
20
วิชาชีพบัญชีกับปรัชญาเศรษฐกิจ ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิตยิ าปราโมทย์ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือ
กรกฎาคม
พอเพียง
ผศ.กาญจนา คุมา
ข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 2561
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
59.การรับรู้ภาพลักษณ์สินค้า
นางธัญญาทิพย์ เวียงสมุทร การประชุมวิชาการระดับ
ส่วนประสมทางการตลาดและการ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ ชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีผลต่อ
กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจัย
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์พร้อม
และนวัตกรรมเพื่อสังคม”
ดื่มของผู้บริโภคยุคเจเนอเรชั่นวาย
ณ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ ว
(Gen Y) ในเขตอ�ำเภอเมืองล�ำปาง
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
จังหวัดล�ำปาง
ราชูปถัมภ์
การประชุมวิชาการและการ
60.การรับรู้บทวิจารณ์ออนไลน์ น.ส.ฐิติรัตน์ ใจวัน
ความพึงพอใจและความไว้วางใจที่ รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ประกวดนวัตกรรมบัณฑิต
ศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนของผู้
“งานวิจัยและนวัตรกรรม
บริโภคในจังหวัดล�ำปาง
บัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจและสังคม”
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิ
เอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
61.การใช้บริการซ�้ำของผู้บริโภคที่ น.ส.พัชราภา แปงค�ำเรือง การประชุมวิชาการ
ใช้บริการผับและภัตตาคารในเขต ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ (Proceedings) น�ำเสนอผล
เทศบาลนครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้ง
ที่ 18 และล�ำปางวิจัย ครั้ง
ที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

100

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อผู้เขียน
งานสร้างสรรค์
62.ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่ง Miss Zhang Qiongyu
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์
โรงแรมของนักท่องเที่ยวชาวจีน
ในอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่

63.ส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื้อน�้ำสมุนไพร
พร้อมดื่มของผู้บริโภคในจังหวัด
ล�ำปาง

64.ผลกระทบของส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ ค่านิยมทาง
สังคม และกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อการ
ตัดสินใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการ
คลินิกเสริมความงามในจังหวัด
ล�ำปาง

65.การจัดการท่องเที่ยวเพื่อ
การเรียนรู้ด้านอาหาร เพื่อเป็น
นวัตกรรมในการพัฒนาการมีส่วน
ร่วมของชุมชนท้องถิ่นของบ้าน ปง
ถ�้ำ อ�ำเภอวังเหนือ จังหวัดล�ำปาง

ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า

การประชุมวิชาการ
(Proceedings) น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
น.ส.ธัญญรัตน์ แสงแก้ว
การประชุมวิชาการ
ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
(Proceedings) น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
น.ส.เสาวณีย์ บุตรค�ำ 
การประชุมวิชาการ
ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์ (Proceedings) น�ำเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18
และล�ำปางวิจัย ครั้งที่ 4
“บูรณาการงานวิจัยสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
อ.ปัณณทัต กัลยา
การประชุมวิชาการระดับชาติ
อ.กนกอร ศิริฐิติ
ครั้งที่ 2 MCU Nan Congress
II การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาจิตใจและสังคม
อย่างยั่งยืนในยุค Thailand
4.0 ณ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์
ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
66.การสืบสานและการต่อยอด
ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นด้วยการ
มีส่วนร่วมของชุมชน ต�ำบลแจ้ห่ม
อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง

ชื่อผู้เขียน

การประชุมวิชาการทาง
วัฒนธรรมแห่งชาติ
วิจัยวัฒนธรรม ครั้งที่ 8
“พลังสร้างสรรค์ในมิติ
วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9” ณ ศูนย์ประชุมแห่ง
ชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
กลุ่มวิจัยและพัฒนา สถาบัน
วัฒนธรรมศึกษา
67.กระบวนการถ่ายทอดความรู้ นายศรวัสย์ สมสวัสดิ์
การประชุมวิชาการ
จากรุ่น: กรณีวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน บริหารธุรกิจระดับชาติ 2561
ฮักน�้ำจาง บ้านนากว้าวกิ่ว ต�ำบล นางปิยมาศ วันทยางค์นันท์ การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 6: “นวัตกรรม
บ้านกิ่ว อ�ำเภอ แม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง
การบริหารธุรกิจยุค 4.0”
(Business Administration
National Innovation
Conference) คณะบริหาร
ธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หน้า 199 -209
68.การจัดการวิสาหกิจชุมชนตาม น.ส.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์
การประชุมวิชาการ
ศาสตร์พระราชาด้วยชีวิตและ
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน บริหารธุรกิจระดับชาติ 2561
ความสุขที่เพียงพอของกลุ่มทอผ้า นายอนันต์ ปิ่นน้อย
การประชุมวิชาการระดับ
กะเหรี่ยงแม่ขนาด อ�ำเภอแม่ทา
ชาติ ครั้งที่ 6: “นวัตกรรม
จังหวัดล�ำพูน
การบริหารธุรกิจยุค 4.0”
(Business Administration
National Innovation
Conference) คณะบริหาร
ธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หน้า 110 -226
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ผศ.ดร.นันทนา ด�ำรงวัฒนกูล
อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก
ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
อ.ศักดิ์สิทธิ์ ค�ำหลวง

ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
69.การดูแลสุขภาพชุมชนโดย
ชุมชน

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ผศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
นายณัฐกฤษฏ์ ธรรมกวินวงศ์

การประชุมวิชาการ
บริหารธุรกิจระดับชาติ 2561
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 6: “นวัตกรรม
การบริหารธุรกิจยุค 4.0”
(Business Administration
National Innovation
Conference) คณะบริหาร
ธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หน้า 227 -241
การประชุมวิชาการระดับ
ชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และล�ำปางวิจัย
ครั้งที่ 4, , มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง.
รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings)
น�ำเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ครั้งที่ 18 และล�ำปางวิจัย ครั้ง
ที่ 4 “บูรณาการงานวิจัยสู่
การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”
ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
การประชุมวิชาการและ
น�ำเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติและนานาชาติ ครั้งที่
9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา"Local & Global
Sustainability : Meeting
the Challenges & Sharing
the Solutions"

70.พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดในการ
เลือกใช้บริการสายการบินต้นทุน
ต�่ำ เส้นทางภายในประเทศของผู้
โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่

อ.ดร.อาชวิน ใจแก้ว
ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น
อ.พัชราภรณ์ สุทธนะ
นายอานนท์ ประสงค์

71.การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง
คุณภาพบริการและความพึง
พอใจที่มีผลต่อการใช้บริการซ�้ำ
ของผู้บริโภคที่ใช้บริการผับและ
ภัตตาคารในเขตเทศบาลนคร
ล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง

น.ส.พัชราภา แปงค�ำเรือง
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

72.การส่งเสริมเยาวชนเพื่อ
ผศ.ขัตติยา ขัติยวรา
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ผศ.จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยเครือข่าย
สังคม (ชุมชนออนไลน์) โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต�ำบล ปงยาง
คก อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

เลข
หน้า
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
73.Study of Problems of
Entrepreneurs in the Small
Ceramic Factories and
Guidelines for Dealing with
the Problems : Case Study
of small ceramic factories
participating in the Project
No.2 of “Phee Liang Nong” in
Lampang
74.Development of Design
and Quality Ceramic
Production for Higher Value :
Casa Study of Ceramic
Factories Small and Medium
-sized Enterprises (SMEs)
75.Bankruptcy Risk in
Service Industry of Thai
Listed Companies

76.The Relation Between
Financial Rations and Stock
Prices : Evidence form
Technology Industry in
Thailand Stock Market
77.Investigation of Financial
Strength of Agro & Foods
Industry in Thai Listed
Companies
78.The Quality Financial
Statements of Small and
Medium Enterprises Business
(SMEs) in View of the Tax
Auditor
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ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

Anurak Artitkawin
Siwat Lawanwadeekul
Jakkit Hunyala
Thitima Khunyotying
Soravich Mulinta
Tamonwat Hirunchart-a-nan
Patompong Prommaboon
Somporn Tipkad
Suphawat Paka
Kanokanya Ruammaitree
Anurak Artitkawin
Thitima Khunyotying
Soravich Mulinta

International Conference
on Innovation and
Management Fukuoka,
Japan

Nattida Moolta
Pimchanok Wongtana
Saowanee Wimuktayon
Jeeraphorn
Phonpanpattana
Natthanan Thityyapromote
Korrawee Jitprasarn
Rujirada Toopthong
Hamolvich Wongsai
Kanpitcha Peasai
Kanchana Khunma
Pornchanok Tonglad
Phaithun Intakhan
Narissare Thepsiri
Aemwika Yasueb
Chutikan Thongchai
Oanchaliphon Saisut
Saratchanut Boonvut

GIMAR 2018 Conference
Proceedings Book of
Paper 4th Global Issues In
Multidisciplinary Academic Resaerch -Tokyo, Japan

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี

International Conference
on Innovation ant
Management Fukuoka,
Japan

GIMAR 2018 Conference
Proceedings Book of
Paper 4th Global Issues In
Multidisciplinary Academic
Resaerch -Tokyo, Japan

01st
Febuary,
2018

GIMAR 2018 Conference
Proceedings Book of
Paper 4th Global Issues In
Multidisciplinary Academic
Resaerch -Tokyo, Japan
GIMAR 2018 Conference
Proceedings Book of
Paper 4th Global Issues In
Multidisciplinary Academic
Resaerch -Tokyo, Japan

01st
Febuary,
2018

01st
Febuary,
2018

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
79.Stock Forecasting by
Association Rule Mining

ชื่อเล่มที่ เลข
วันเดือนปี หน้า
Ariya A.,
Proceedings of the 21st
21 – 22
Wongkhrua C.,
Asia-Pacific Conference on December
Chaisongkram K.,
Global Business, Economics, 2018
Youngpaknam P.,
Finance & Social Sciences
Kamrach C.
(AP18 Taiwan Conference); Taipei, Taiwan.
80.Women Entrepreneurs
Wingwon, B.
31th International
9-10
-Owned Enterprise in
Conference on
October
Transitional Economic: Key
Management, Economics
2018,
Influences on Cohesiveness
& Social Science (ICMESS).
Innovation and Sustainability
Amsterdam, Netherlands.
81.Multi-Factors Influencing Netpradit Napawan,
31th International
9-10
Word-Of-Mouth Behavioral Sirisugandha Thanakorn. Conference on
October
Loyalty Among Tourists in
Management, Economics
2018,
Homestay Management of
& Social Science (ICMESS).
The Ceramic Tourism Village,
Amsterdam, Netherlands.
ThaPha Sub-District, KoKha
District, Lampang, Thailand.
31th International
82.Marketing Mix and Unique Jaikaew Ardchawin,
9-10
Identities Affecting Consumers’ Wingwon Boonthawan, Conference on
October
Netpradit Napawan,
Purchase Decisions in The
Management, Economics
2018,
Community Market: A Case Sirisugandha Thanakorn & Social Science (ICMESS).
Study of Tung Kwian and
Amsterdam, Netherlands.
Baan Tha Doi Kaew Market.
83.Successful Managerial
Phaithun Intakhan
Proceedings of the 8th
March 31,
Accounting Practices, the
International RAIS
2018
Antecedents and ConseConference on Social
quences: Empirical Evidence
Sciences. Available at
from SMEs Ceramics
SSRN: http://dx.doi.org/
10.2139/ssrn.3162210
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
ปีที่ 7
84.การรับรู้การด�ำเนินงาน ภาพ นางอรทัย พิไชยวงศ์
ล�ำปาง
ฉบับที่ 2
ลักษณ์ และการสื่อสารการตลาด ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตร
กรกฎาคม
ที่มีต่อการตัดสินใจบริจาคเงินให้ ประดิษฐ์
กับมูลนิธิ มจร. วิทยาลัยสงฆ์นคร
– ธันวาคม
ล�ำปาง
2561
ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
85.คุณลักษณะบุคลากรและ
คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท
ทิพยประกันภัย จ�ำกัด ในเขตภาค
เหนือตอนบน
86.การรับรู้ และความไว้วางใจ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ
พร้อมเพย์ (PromptPay) ของ
ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในจังหวัด
ล�ำปาง
87.พหุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
88.การจัดการทรัพยากรมนุษย์
และวัฒนธรรมองค์กรที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจลาออกของพนักงาน
ยุคเจนเนอเรชั่นวาย: กรณีศึกษา
บริษัทเอกชน จังหวัดล�ำปาง
89.การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุใน
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
ฐานรากและประชารัฐในพื้นที่
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง.
90.สมรรถนะของพนักงานนวด
แผนไทยเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของสถานประกอบ
การนวดแผนไทยในเขตพื้นที่
เทศบาลนครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
91.ผลกระทบของการปฏิบัติ
ทางการบัญชีอย่างยั่งยืนต่อผล
การด�ำเนินงานของบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
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ชื่อผู้เขียน
น.ส.ชลิดา เพชรปัญญา
ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา

นายณัฐภูมินทร์ ตาอินบุตร
ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

น.ส.นิลวรรณ ประแกกัน
ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

น.ส.วันปรีดี ค�ำรพมิ่ง รศ.ดร.
บุญฑวรรณ วิงวอน

ผศ.ดร.ธนกร สิริสุคันธา
ผศ.ดร.รักษ์ศรี เกียรติบุตร
รศ.ดร.สุพัตรา วรรณสืบเชื้อ

ผศ.ดร.นภาวรรณ เนตรประดิษฐ์

อ.ทรงเดช ไชยชนะ
อ.ทิพยาภรณ์ ปัตถา
ผศ.ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ
อ.สนธิญา สุวรรณราช
ผศ.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
วารสารบัณฑิตศึกษา
ปีที่ 15
ฉบับที่ 71
ตุลาคม –
ธันวาคม
2561
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีที่ 7
ล�ำปาง
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ปีที่ 7
ล�ำปาง
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
วารสารการจัดการและการ
ปีที่ 5
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ฉบับที่ 2
อุบลราชธานี
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
ปีที่ 7
วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร
ล�ำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬา ฉบับที่ 2
ลงกรณราชวิทยาลัย.
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปีที่ 8
อีสเทิร์นเอเชีย Vol.8 No.1
ฉบับที่ 1
ISSN 2286-6183
มกราคมเมษายน
2561
Journal of Modern Manปีที่ 11
agement Science , Faculty ฉบับที่ 2
of Management Science , กรกฎาคมLampang Rajabhat Uniธันวาคม
versity.
2561
ชื่อวารสาร

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
92.อิทธิพลของคุณภาพการบริการ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขา
วิชาการบัญชีที่พึงประสงค์ที่มีต่อ
ความส�ำเร็จในการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี
93.การบริหารความเสี่ยงแบบ
บูรณาการที่มีต่อผลการ ด�ำเนิน
งานขององค์กร : หลักฐานเชิง
ประจักษ์บริษัทในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
94.ผลกระทบคุณภาพการ ให้
บริการของส�ำนักงานบัญชีคุณภาพ
ในภาคเหนือของประเทศไทยที่มี
ต่อความภักดีของลูกค้า : ตัวแปร
กลางความพึงพอใจของลูกค้า
95.Factor Analysis of
E-commerce Website Affects
Consumer Purchasing
Decision in Lampang
Province การวิเคราะห์องค์
ประกอบของเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อการตัดสิน
ใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค จังหวัด
ล�ำปาง
96.ปัจจัยของผู้ประกอบการ การ
สนับสนุนของภาครัฐ ประสิทธิผล
การบริหารจัดการระบบและการ
แข่งขันที่มีผลต่อความส�ำเร็จของ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
97.โมเดลความตั้งใจในการเป็น
ผู้ประกอบการของผู้เรียนใน
โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อ
การศึกษา

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สริ สิ ถาพร วารสาร Veridian E-Journal,
ปีที่ 11
Sitpakorn Universiy :
ฉบับที่ 3
กันยายนธันวาคม
2561
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สริ สิ ถาพร วารสาร Veridian E-Journal,
ปีที่ 11
Sitpakorn Universiy
ฉบับที่ 3
กันยายนธันวาคม
2561
ปีที่ 12
ผศ.ดร.จตุรภัทร วงศ์สริ สิ ถาพร วารสารมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ฉบับที่ 2
ราชภัฏพิบูลสงคราม
กรกฎาคมธันวาคม
2561
ผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ปีที่ 12
ฟาร์อีสเทอร์น
ฉบับที่ 2
เมษายน
–มิถุนายน
2561
ชื่อผู้เขียน

นายธีรินทร์ เกตุวิชิต
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
รศ.ดร.จงกลบดินทร์
แสงอาสภวิริยะ

ชื่อวารสาร

เลข
หน้า

วารสารมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
ยะลา

ปีที่ 13
ฉบับที่ 1
มกราคม เมษายน
2561
นางพรรณสิยา นิธกิ ติ ต์สขุ เกษม วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ
ปีที่ 7 เล่ม
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน สมาคมสถาบันอุดมศึกษา
1 มกราคม
เอกชน แห่งประเทศไทยใน
- มิถุนายน
พระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ 2561
รัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
98.การเล่าเรื่องอาหารท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม : กรณีศึกษาน�้ำปู
แจ้ห่ม

108

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช วารสารวิทยาการจัดการสมัย
อ.กิติวัฒน์ กิติบุตร
ใหม่
อ.กนกพร เอกกะสินสกุล

99.การรับรู้นโยบาย ภาวะผู้น�ำ
นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์
ของผู้บริหารและการมีส่วนร่วมที่มี รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
ต่อประสิทธิผลขององค์กรพยาบาล น.ส.หัสยาพร อินทยศ
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ

วารสารวิทยาการจัดการสมัย
ใหม่

100.ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส
ระหว่างภาวะผู้ประกอบการ และ อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
การมุ่งเน้นการตลาดที่ส่งผลต่อ
ความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก จังหวัด
เชียงใหม่
101.การเขียนบทความวิจัยเพื่อ รศ.ดร.พรชนก ทองลาด
เผยแพร่ผลงาน…ท�ำได้อย่างไร

วารสารวิชาการเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ

วารสารปัญญาภิวัฒน์

102.ผลการด�ำเนินงานของผู้
ประกอบการที่ส่งผลต่อการช�ำระ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
จังหวัดล�ำปาง

นางวิภารัตน์ ศิลป์ชัย
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

วารสารดุษฎีบัณฑิตทาง
สังคมศาสตร์

103.รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของความภักดีของลูกค้า
ธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ต จังหวัด
ล�ำปาง
104.นวัตกรรมการบัญชีบริหาร
และความส�ำเร็จของธุรกิจ ISO
9001 ในประเทศไทย

อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิตยิ าปราโมทย์ วารสารเทคโนโลยีภาคใต้

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
ปีที่ 11
ฉบับที่ 1
มกราคม –
มิถุนายน
2561
ปีที่ 11
ฉบับที่ 1
มกราคม –
มิถุนายน
2561
ปีที่ 8 ฉบับ
ที่ 14
มกราคมมิถุนายน
2561
Vol.10
Special
Issue July
2018
ปีที่ 8
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม
– สิงหาคม
2561
ปีที่ 12 ฉบับ
ที่ 4 ตุลาคม
-ธันวาคม
2561
ปีที่ 11
ฉบับที่ 2
กรกฎาคมธันวาคม
2561

เลข
หน้า

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
105.Brand Preference
Creation Capability and
Marketing Performance; an
Empirical Investigation into
Medical and Aesthetic
Businesses in Thailand
106.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
การรับรู้คุณภาพบริการและการ
รับรู้ประโยชน์ ของผู้บริโภคที่
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ในจังหวัดล�ำปาง
108.ปจจัยดานพลวัตสภาพแวด
ลอม ผูนํา และความคิดสรางสรร
คที่มีผลต่อการดําเนินงานของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดลําพูน

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
ปีที่ 13
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม
-ธันวาคม
2561

อ.ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Journal of Management
Science Chiangrai
Rajabhat University

น.ส.รุ่งรวี ปะกิระถา
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน

วารสารวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงราย

ปีที่ 123
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561

นายทองศุกร์ วงศ์โสภา
รศ.ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน
อ.ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ
อ.ชัยวัฒน์ สมศรี

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร์.

ปีที่ 9
ฉบับที่ 2
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
ปีที่ 5
ฉบับที่ 1
มกราคม –
มิถุนายน
2561
ปีที่ 49 ฉบับ
ที่ 2 (พิเศษ)
มกราคม
– เมษายน
2561
ปีที่ 10
ฉบับที่ 2
พฤษภาคม
– สิงหาคม
2561
ปีที่ 12
ฉบับที่ 2
กรกฎาคมธันวาคม
2561

109.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอ อ.ดร.วีระศักดิ์ ฟองเงิน
โอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรง อ.สุรพงษ์ เพ็ชร์หาญ
เรือนเพาะเห็ดนางฟ้า

วารสารการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม

110.การประยุกต์ใช้ไคตินและปุ๋ย อ.ดร.ไพบูลย์ หมุ่ยมาศ
คอกมูลวัวในการเพิ่มผลผลิตของ
ผักสลัดสายพันธุ์บัตเตอร์เฮด

วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

111.ปัจจัยที่มีผลต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน
ส�ำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
112.การพัฒนาความรู้ในเนื้อหา
ผนวกวิธีสอน ส�ำหรับนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

อ.ดวงจันทร์ แก้วพงพาน

วารสารปัญญาภิวัฒน์

อ.ดวงจันทร์ แก้วพงพาน

ครุศาสตร์สาร

เลข
หน้า

173182

449452

225239

115132
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อผู้เขียน
งานสร้างสรรค์
113.การศึกษาพฤติกรรมการเรียน อ.ดวงจันทร์ แก้วพงพาน
รู้ของนักศึกษาจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เชิงรุกที่ส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
114.การศึกษาประสิทธิภาพการ ผศ.ดร.วีระ พันอินทร์
ก�ำจัดฝุ่นละอองด้วยระบบบ�ำบัด
อากาศแบบเปียก ส�ำหรับโรงสีข้าว
ชุมชน
115.การกระจายตัวของสารปน ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
เปื้อนอินทรีย์ในน�้ำชะขยะในกรณี
รั่วซึมสู่สิ่งแวดล้อม

116.ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของข้าวเหนียวด�ำใน
จังหวัดล�ำปางโดยใช้เทคนิค RAPD
117.การใช้แสงอัลตราไวโอเลต
เพื่อกระตุ้นความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระและสารต้าน
อนุมูลอิสระบางชนิดในต้นอ่อน
ทานตะวัน
118.ผลการใช้เศษเหลือทิ้งทางการ
เกษตรต่อการเจริญเติบโตของผัก
กวางตุ้ง
119.The Effect of Spoiled
Milk on the Mortality of
Plutella xylostella Larrvae
and Tenebrio molitor Larrvae
120.The Effect of
Cypermethrin and
Carbendazim on Pollen
Viability and Fruit Set in Yard
Long Bean cv. Nuae Thong 9

110

ผศ.ศาสตรา ลาดปะละ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปีที่ 17
ฉบับที่ 3
กันยายนธันวาคม
2561
วารสารวิชาการคณะ
ปีที่ 11
ฉบับที่ 1
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มกราคม –
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง
มิถุนายน
2561
Rajabhat Journal of
ปีที่ 19
Sciences, Humanities &
ฉบับที่ 2
Social Sciences
กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
แก่นเกษตร
ปีที่ 46 ฉบับ
พิเศษ 1
(2561)
แก่นเกษตร
ปีที่ 46 ฉบับ
พิเศษ 1
(2561)
ชื่อวารสาร

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

แก่นเกษตร

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

วารสารเกษตรพระวรุณ

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผศ.ดร.พรอนันต์ บุญก่อน

วารสารเกษตรพระวรุณ

เลข
หน้า
118127

48-60

326337

468474
12481253

ปีที่ 46 ฉบับ 1301พิเศษ 1 1306
(2561)
ปีที่ 15 19-28
(ฉบับพิเศษ
1)
ปีที่ 15
(ฉบับพิเศษ
1)

1-7

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
121.Synthesis of Molecularly
Imprinted Polymers for
Extraction of Quercetin from
Mulberry Leaves
122.Interspecific
Communication Between the
Common MYNA (Acridotheres
Tristis) and the white-vented
MYNA (Acridotheres Tristis)
123.การติดตามตรวจสอบความ
เข้มข้นไนโตรเจนไดออกไซด์ใน
อากาศในจังหวัดล�ำปาง โดยการ
เก็บตัวอย่างแบบแพสซีฟ
124.Cinnamate Flavone-ß-D
-Glucoside of Leaves and
Twigs from Congeatomentosa
Roxb
125.O-Methylbulbocapnine
and Dicentrine Suppress
LPS-Induced Inflammatory
Response by Blocking NF-kB
and AP-1 Activation through
Inhibiting MAPKs and Akt
Signaling in RAW264.7
Macrophages
126.Ginger Extract Promotes
Telomere Shortening and
Cellular Senescence in A549
Lung Cancer Cells
127.Strong convergence
theorem of a new Iterative
method for weak contractions and comparison of
the rate of convergence in
Banach space

ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์

วารสารเกษตรพระวรุณ

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
ปีที่ 15
(ฉบับพิเศษ
1)

รศ.สุรกานต์ พยัฆคบุตร

วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

ปีที่ 25

ชื่อผู้เขียน

ชื่อวารสาร

ผศ.ดร.โศภิษฐพร ศิลปภิรมย์สขุ วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

เลข
หน้า
96103

41-48

ปีที่ 46 เล่ม 560ที่ 3
571

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

Natural Products: An
Indian Journal

Vol 14
Iss 1

1-6

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

Natural Products for
Health, Chiang Mai University

Vol 41
No 8

1219
–
1227

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

ACS Omega American
Chemical Society

October 18572
17,2018
18581

รศ.สมชัย โกศล

Advances in Fixed Point
Theory

Vol 8, No 303 –
3
312
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ชื่อบทความ /งานวิจัย/
ชื่อผู้เขียน
งานสร้างสรรค์
128.On solving the equilibrium อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
problem and fixed point
problem for nonspreading
mappings and Lipschitzian
mappings in Hilbert spaces

129.The S-intermixed iterative อ.ดร.ศราวุธ สุวรรณอัตถ์
method for equilibrium
problems
130.Fixed Point Theorems for รศ.สมเกียรติ ชัยพรเจริญ
Generalized \theta-\phiContractions in S-metric
Spaces

131.Fixed Point Theorems for
Generalized Weakly Contractive Mapping in S-metric
Spaces
132.Smart Farm: Applying the
use of NodeMCU, IOT, NETPIE
and LINE API for a Lingzhi
Mushroom Farm in Thailand.
133.A smart photovoltaic system
with Internet of Thing: A case
study of the smart agricultural
greenhouse.
134.การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการเต
รียมตอขาใต้เข่าก่อนท�ำอุปกรณ์
เทียม ด้วยการพันผ้ายืด
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อ.อนุกิจ เสาร์แก้ว
2018 10th International
ผศ.ว่าทีร่ ต.ดร.โอฬาร เชีย่ วชาญ Conference on Knowledge
and Smart Technology
(KST) Chiang Mai, Thailand.
อ.ฉัตรสุดา มาทา
วารสารวิทยาลัยราชสุดาเพื่อ
การวิจัยและพัฒนาคนพิการ

VOL.
E101–B,
NO.1

16-23

Febuary, 26-32
2018

ปีที่ 14
มกราคมธันวาคม
2561

76-86

ชื่อบทความ /งานวิจัย/
งานสร้างสรรค์
135.Study of Ergonomic Risks
of Maize Farmers in Lampang,
Thailand
136.การประยุกต์ใช้เทคนิค
เหมืองข้อมูลในการค้นหาปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกศึกษาต่อ
ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
137.ระบบสนับสนุนการตัดสิน
ใจเกี่ยวกับคุณภาพของการสอน
ของอาจารย์ด้วยการวิเคราะห์ฐาน
ข้อมูลด้านวิชาการแบบหลายมิติ
138.วิธีการตัดเหล็กเสริมเพื่อ
ลดปริมาณเศษเหล็กส�ำหรับการ
ผลิตก�ำแพงกันดินคอนกรีตหล่อ
ส�ำเร็จรูปตัวแอล
139.เตาไอน�้ำ D.I.Y สไตล์ทุ่ง
บ่อแป้น รูปแบบนวัตกรรมการ
จัดการพลังงาน โดยนวัตกรรม
กระบวนการ
140.การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิด
ต่อเนื่องในเนื้อดินส�ำหรับเตรียม
อุปกรณ์กรองน�้ำเซรามิก เพื่อกรอง
น�้ำบริโภค ด้วยการเติมวัสดุเหลือ
ใช้ทางการเกษตร
141.รังสรรค์ปั้นแต่ง

142.ปลดปล่อย

ชื่อผู้เขียน
Aniruth Manothum
Sara Arphorn
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

ชื่อเล่มที่
วันเดือนปี
วารสารวิชาการเทคโนโลยี
กันยายน
อุตสาหกรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 – ธันวาคม
2561
วารสารวิชาการคณะ
กรกฎาคม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
– ธันวาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
2561
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ชื่อวารสาร

ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์

วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
รศ.ศรีวรรณ ฤกษ์ภูริทัต
วารสารวิชาการคณะ
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร อ.ว วารสารเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ราคม วงศ์ชัย อ.วีระ พัน
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
อินทร์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง

วารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี ปีที่ 9
ฉบับที่ 1

เลข
หน้า

กรกฎาคม
– ธันวาคม
2561
กรกฎาคม
2561 –
ธันวาคม
2561
กรกฎาคม
– สิงหาคม
2562
มกราคม –
มิถุนายน
2562

ผศ.ธมลวัฒน์ หิรญ
ั ชาติอนันต์ การแสดงศิลปะ
1-20 ธ.ค.
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้ง
61
ที่ 19 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
The National 19th
Ceramics Exhibition
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
การแสดงศิลปะ
1-20 ธ.ค.
เครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ
61
ครั้งที่ 19 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
The National 19th
Ceramics Exhibition
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7. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
1 โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การวางแผนและ
การออกแบบงานวิจัย
3 โครงการพัฒนาคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ต�ำแหน่งทางวิชาการ
4 การประชุมวิชาการและน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับ
ชาติ “ครุศาสตร์วิจัย 2562/NACE 2019”
5 โครงการ “เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์
ในวารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI

6
7
8

9
10
11
12
13
14

15
16

114

ผู้เข้าร่วมโครงการ
อ.สมบัติ ค�ำมูลแก้ว
คณาจารย์คณะครุศาสตร์

จ�ำนวน (คน)
1
40

คณาจารย์คณะครุศาสตร์

40

อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

350

ผศ.สมชาย เมืองมูล
อ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
อ.กิตติยา ปลอดแก้ว
ผศ.มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตาม
ประชาชนจังหวัดล�ำปาง 100 ครัวเรือน
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ล�ำพูน 100 ครัวเรือน
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย ประชาชนจังหวัดล�ำปาง 2,000 คน
เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ล�ำพูน 2,000 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรปกครอง บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูง จังหวัดล�ำปาง
อายุในพื้นที่
โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุใน
ผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง
จังหวัดล�ำปาง (Age - Friendly City)
โครงการสนับสนุนการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่ม หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
โครงการพัฒนาผู้สูงอายุเสริมงาม
ผู้สูงอายุต�ำบลเสริมงาม
โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการพัฒนาตาม ฐานข้อมูลชุมชน 5 มิติ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี
โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ไตยองศึกษา ฐานข้อมูลเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
ศูนย์ไตยองศึกษา
โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัดอบรม
ชาวต่างประเทศ
หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยส�ำหรับชาวต่างประเทศ
รุ่นที่ 13
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการ
กลุ่มชุมชน
วิชาการแก่สังคม สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ นักเรียนและครูโรงเรียนเทศบาลป่าตัน
สอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
นาครัว อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง

4

200
4,000
150

13 อ�ำเภอ
6 หมู่บ้าน
75 คน
1 ฐาน
1 ฐาน
10 คน

20 คน
71 คน

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
17 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน นักเรียนและครูโรงเรียนทุ่งหัวช้าง
และการวิจัยรายวิชาการปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ พิทยาคม จ.ล�ำพูน
18 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ประชาชนบ้านจอมปุย อ.แม่เมาะ
จ.ล�ำปาง
19 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ล�ำปางศึกษา ครัง้ ที่ 9” ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
20 โครงการ Chinese for Child (พี่สอนน้อง)
นักเรียน
21 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนแก่ครูผู้สอน ครูผู้สอนภาษาจีน
ภาษาจีน
22 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการวันที่ 10 สิงหาคม
2562 ณ ห้องประชุม 23101 คณะวิทยาศาสตร์ มหา
วิทยาลัยราชภัฏลําปาง
บุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์
23 โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 8
ด�ำเนินการวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

จ�ำนวน (คน)
30 คน
30 คน
40 คน
150 คน
10 คน
45

5
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
24 อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ใน
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
วารสารในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 และ ACI เมื่อวันที่ ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
9 พฤศจิกายน 2561
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อ�ำนาจกิติกร
ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
ผศ.วิเชษฐ ยิ้มละมัย
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
อ.สมพร ติ๊บขัด
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
ผศ.ศรายุทธ มาลัย
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
ผศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์
อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
อ.อดิศร ถมยา
อ.ณรงค์ เครือกันทา
อ.จินตนา อ�ำนาจกิติกร
อ.สันติ วงศ์ใหญ่
อ.ศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย
25 ประชุมประจ�ำปี “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัย อาวุโส ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกูล
สกว.” ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
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จ�ำนวน (คน)
28 คน

2 คน

ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
26 ประชุมสัมมนาเรื่องการเขียนบทความทางวิชาการ
และรายงานการวิจัย และร่วมชมนิทรรศการมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 8 – 10
เมษายน 2562
27 อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสร้างงานวิจัย และ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562

28

29

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์

ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
อ.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
อ.วีรชัย สว่างทุกข์
อ.เมธาวัตน์ กาวิลเครือ
อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
ผศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผศ.วราคม วงศ์ชัย
อ.อดิศร ถมยา
อ.ประสงค์ หน่อแก้ว
อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์
อ.สรวิศ มูลอินต๊ะ
อ.กนกกัญญา รวมไมตรี
อ.จินตนา อ�ำนาจกิติกร
อ.ณรงค์ เครือกันทา
อ.สกล จิโนสวัสดิ์
อ.ดร.ปัญญา พลรักษ์
ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร
อบรมเรื่อง “การขอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็น ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
ส�ำคัญของประเทศ 21 กลุ่มเรื่องจากส�ำนักงานการ ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
วิจัยแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “การพัฒนางาน ผศ.ศิริมา เอมวงษ์
วิจัยของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 16 – 17
สิงหาคม 2562

จ�ำนวน (คน)
1 คน

23 คน

2 คน

3 คน
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน (คน)
30 โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจยั รุน่ ใหม่" (ลูกไก่) รุน่ ที่ 8 คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
85
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 5 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 10 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 5 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 5 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 จ�ำนวน
บุคคลภายนอก จ�ำนวน 40 คน
39
31 เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการเพื่อ คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 7 คน
เผยแพร่ ในวารสารวิชาการที่มี Impact Factor สูง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 13 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 2 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 1 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 จ�ำนวน
บุคคลภายนอก จ�ำนวน 2 คน
65
32 อบรมหลักสูตรการฝึกอบรมส�ำหรับคณะกรรมการ คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 8 คน
จริยธรรมการวิจัยเรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ จ�ำนวน 8 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 6 คน
สังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 13 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 0 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 1 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 จ�ำนวน
บุคลากรภายใน 1 จ�ำนวน
บุคคลภายนอก จ�ำนวน 15 คน
33 ประชุมคณะกรรมการการจัดท�ำระบบสารสนเทศงาน คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
25
วิจัยและบริการวิชาการแบบรวมศูนย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 4 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 3 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 4 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 จ�ำนวน
บุคลากรภายใน จ�ำนวน 0 คน
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
34 เวทีรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

35

36

37

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน (คน)
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
42
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 5 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 6 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 9 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 0 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 7 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 3 คน
22
อบรมโครงการพัฒนาระบบกลไกการจัดการทรัพย์สิน คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
ทางปัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 0 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 2 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 0 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 5 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 2 คน
79
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนา คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 12 คน
นักวิจัยเชิงพื้นที่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 13 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 12 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 18 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 2 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 9 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 9 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 4 คน
เวทีการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคม ชุนชน คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 6 คน
83
ท้องถิ่น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 17 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 11 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 6 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 11 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 17 คน
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน (คน)
38 เวทีแลกเปลี่ยน เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย และสร้างเครือ คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
55
ข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 9 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 3 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 2 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 24 คน
22
39 ประชุมหารือประเด็นกรอบการวิจัยงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
แผ่นดิน ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 2 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 จ�ำนวน
บุคลากรภายใน จ�ำนวน 3 คน
42
40 อบรมเชิงปฎิบัติการ การพิจารณาข้อเสนอโครงการ คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
วิจัยภายใต้วิธีด�ำเนินการมาตราฐาน SOPs
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Trainning
จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 8 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 0 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 0 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 11 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 15 คน
41 ประชุมหารือประเด็นกรอบการวิจัยงบประมาณ
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 1 คน
15
แผ่นดิน ประจ�ำปี พ.ศ. 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 2 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 0 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7 จ�ำนวน
บุคลากรภายใน จ�ำนวน 1 คน
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ล�ำดับ
โครงการ/กิจกรรม
42 ประชุมพิจารณารายละเอียดชุดโครงการเพื่อจัดท�ำ
แผนงานวิจัย

43

44

45

ผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน (คน)
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 3 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 3 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 0 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 0 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 12 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 5 คน
41
การประชุมเพื่อจัดท�ำแผนงานวิจัย "การท่องเที่ยว
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 11 คน
ชุมชนโดยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 6 คน
ฐานรากของจังหวัดล�ำปางและล�ำพูน"
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 5 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 4 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 4 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 10 จ�ำนวน
67
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 12 คน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงกรอบนโยบาย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และยุทธศาสตร์ อววน. เพื่อจัดท�ำแผนงานวิจัย
การท่องเที่ยวชุมชนโดยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์เพื่อยก จ�ำนวน 7 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 11 คน
ระดับเศรษฐกิจฐานราก
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 7 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 1 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 6 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 20 จ�ำนวน
บุคลากรภายนอก จ�ำนวน 3 คน
การประชุมเพื่อคัดเลือกหัวหน้าแผนกประจ�ำ 
คณะครุศาสตร์ จ�ำนวน 7 คน
28
platform
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จ�ำนวน 1 คน
คณะวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 2 คน
คณะวิทยาการจัดการ จ�ำนวน 7 คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร จ�ำนวน 2 คน
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม จ�ำนวน 7 คน
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2 จ�ำนวน
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ประเด็นกลยุทธ์บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่
ชุมชนท้องถิ่น
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์หนึง่ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ซึง่ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ดำ� เนินการเพือ่ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ ทีบ่ ริการ ให้มคี วามรูค้ วาม
เข้าใจ มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อที่จะได้น�ำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนาโรงเรียน
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น มีรายละเอียดดังนี้
ล�ำดับ
1

2

3

4
5

6

7
8
9
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โครงการ/กิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ความยากจนในท้องถิ่น

ผู้เข้ารับบริการ

จ�ำนวน
(คน)
200 คน

สมาชิกในชุมชนบ้านห้วย
ลึก บ้านโป่งหลวง บ้านสัก
บ้านค่ากลาง บ้านปานส้าน
การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน ครูและนักเรียนในโรงเรียน 300 คน
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนใน จังหวัดล�ำปางและจังหวัด
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ล�ำพูน
1,200 คน
การเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูง
ส�ำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุ
อายุ ในจังหวัดล�ำปาง แพร่
น่าน และล�ำพูน
"นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เสริมศักยภาพครู ครูและบุคลากรทางการ
40 คน
ในยุคไทยแลนด์ 4.0"
ศึกษา
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต 80 คน
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ภาคเหนือ
เพื่อการบริหารสถานศึกษาสู่ความส�ำเร็จ
การบริการวิชาการบูรณาการกับงานวิจัยและ ครูและบุคลากรทางการ
30 คน
การเรียนการสอนเพื่อสร้างเครือข่ายครูภาษา ศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
ไทย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิจัยเพื่อ
ครูและบุคลากรทางการ
30 คน
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศึกษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเด็ก
ครูปฐมวัย ผู้ดูแลเด็ก และ 100 คน
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
ศิษย์เก่า
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนภาษา ครูและบุคลากรทางการ
40 คน
อังกฤษส�ำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ศึกษาภาษาอังกฤษ
ที่ 21

ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิจัย

ฝ่ายวิชาการ

จิตวิทยา

หลักสูตร
บริหาร

ภาษาไทย

สาขาวิจัย
ปฐมวัย
ภาษาอังกฤษ

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

10 การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี
ผสานจริง (Augmented Reality Technology)
11 การพัฒนาสมรรถนะของนักเรียนในการให้ค�ำ
ปรึกษาแก่เพื่อน (บูรณาการบริการวิชาการ
และวิจัยในรายวิชาทฤษฎีและบริการให้ค�ำ
ปรึกษา)
12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศส�ำหรับประชาชน และบุคลากรใน
ท้องถิ่น"
13 โครงการยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนตาม
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เข้ารับบริการ
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ครูและนักเรียนโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์จิตอารีย์

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
ประชาชนจังหวัดล�ำปาง
และจังหวัดล�ำพูน

14 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมี
ประชาชนจังหวัดล�ำปาง
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและ และจังหวัดล�ำพูน
ผู้อื่น
15 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนา
ระบบการดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่
16 โครงการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ
ในจังหวัดล�ำปาง (Age - Friendly City)
17 โครงการสนับสนุนการบูรณาการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
18 โครงการพัฒนาผู้สูงอายุเสริมงาม
19 โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อรองรับการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ระยะ 20 ปี
20 โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ไต
ยองศึกษา

บุคลากรองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ล�ำปาง
ผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปาง
หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว
จังหวัดแพร่
ผู้สูงอายุต�ำบลเสริมงาม
ฐานข้อมูลชุมชน 5 มิติ

ฐานข้อมูลเตรียมความ
พร้อมในการจัดตั้งศูนย์ไต
ยองศึกษา

จ�ำนวน
(คน)
40 คน

คอมพิวเตอร์

100 คน

จิตวิทยา

40 คน

เทคโนโลยีฯ

ผู้รับผิดชอบ

ล�ำปาง คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
100 ครัว
เรือน
ล�ำพูน
100 ครัว
เรือน
ล�ำปาง คณะมนุษยศาสตร์และ
2,000 คน
สังคมศาสตร์
ล�ำพูน
2,000 คน
150 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
13 อ�ำเภอ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
6 หมู่บ้าน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
75 คน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1 ฐาน คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1 ฐาน

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

21 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การจัด
อบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยส�ำหรับชาว
ต่างประเทศ รุ่นที่ 13
22 โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการแก่สังคม สาขาวิชาศิลปะและ
การออกแบบ
23 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนรายวิชาค่ายภาษาเพื่อพัฒนา
ทักษะ
24 โครงการบูรณาการบริการวิชาการกับการ
เรียนการสอนและการวิจัยรายวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
25 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
26 โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ล�ำปางศึกษา
ครั้งที่ 9”
27 โครงการ Chinese for Child (พี่สอนน้อง)
28 โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนแก่ครู
ผู้สอนภาษาจีน
29 โครงการอบรมส่งเสริมเข้าสู่ต�ำแหน่งทาง
วิชาการ คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ
ในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล
ASEAN Citation Index (ACI) และวารสาร
ในฐานข้อมูล Scopus วันที่ 6 มิถุนายน
2562 ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
30 โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาเคมีภาย
ใต้ประเด็นการส่งเสริมและจัดการสุขภาพผู้
สูงอายุ “การลดปริมาณสารโพลาร์ในน�้ำมัน
ทอดซ�้ำและการป้องกันสารพิษในอาหาร”
ด�ำเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ
เทศบาลต�ำบลสิริราช อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัด
ล�ำปาง ด�ำเนินการครั้งที่ 2 วันที่ 11 มีนาคม
2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยฮี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง
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ชาวต่างประเทศ

จ�ำนวน
(คน)
10 คน

กลุ่มชุมชน

20 คน

นักเรียนและครูโรงเรียน
เทศบาลป่าตันนาครัว
อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
นักเรียนและครูโรงเรียน
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
จ.ล�ำพูน
ประชาชนบ้านจอมปุย
อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง
ครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักเรียน

71 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

30 คน

สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์

30 คน

สาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน
สาขาวิชาสังคมศึกษา

ผู้เข้ารับบริการ

ครูผู้สอนภาษาจีน
อาจารย์คณะวิทยาการ
จัดการ

40 คน

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสารส�ำหรับชาว
ต่างประเทศ
สาขาวิชาศิลปะและการ
ออกแบบ

150 คน สาขาวิชาการสอนภาษา
จีน
10 คน สาขาวิชาการสอนภาษา
จีน
50 คน คณะวิทยาการจัดการ

ผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป
339 คน
ในเทศบาลต�ำบลสิริราช
และบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียนโรงเรียนห้วยฮี

สาขาวิชาเคมี

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

31 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาวในชุมชน ด�ำเนินการครั้งที่ 1 วันที่
25-26 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล�ำปาง อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนิน
การครั้งที่ 2 วันที่ 28-29 มีนาคม 2562 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง
32 โครงการวิทยาศาสตร์สู่โรงเรียน ด�ำเนินการ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่
สลิดหลวง อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
33 โครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ด�ำเนินการ วัน
ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนธงชัยวิทยา
ต�ำบลต้นธงชัย อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัด
ล�ำปาง

ผู้เข้ารับบริการ
ครู นักเรียนโรงเรียน
เสด็จวนชยางค์กูล

ครู นักเรียนโรงเรียน
บ้านแม่สลิดหลวง อ�ำเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก
ครู นักเรียนโรงเรียนธงชัย
วิทยา ต�ำบลต้นธงชัย
อ�ำเภอเมืองล�ำปาง จังหวัด
ล�ำปาง

จ�ำนวน
(คน)
100 คน

สาขาวิชาชีววิทยา

70 คน

คณะวิทยาศาสตร์

260 คน

สาขาวิชาเคมี

ผู้รับผิดชอบ

การบริการวิชาการแก่สังคม

ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จะเป็นการให้บริการในรูปแบบการฝึกอบรม
บุคลากรหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทัว่ ไป การเป็นกรรมการ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิชาการ วิทยากรบรรยาย การเป็นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ เช่น โครงการส่งเสริม
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน กินกรรมทูบีนัมเบอร์วัน การเผยแพร่ความรู้ทางวารสารวิชาการ รายการ
วิทยุ และการให้ข้อมูลวิชาการในลักษณะอื่น ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางมีผลการด�ำเนินงาน
ด้านบริการวิชาการ ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรม / สัมมนา / กิจกรรมต่าง ๆ
ล�ำดับ
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ
เรียนการสอนแก่ครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนประจ�ำปีการศึกษา๒๕๖๒
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้
แก่นักเรียน
พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและจัดกิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครูโรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดน

ผู้เข้ารับบริการ
ครูผู้สอนและผู้บริหาร
โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน ตชด.
ไลออนส์มหาจักร
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียน ตชด.
เฉลิมพระเกียรติบา้ นแกน้อย

จ�ำนวน
(คน)
60 คน

50 คน

20 คน

ผู้รับผิดชอบ
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
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ล�ำดับ
4

โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้ารับบริการ

ค่ายวิชาการกลุ่มสาระและแนะแนวการศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ศึกษาโรงเรียน
ตชด.อาโอยาม่า
5 การเตรียมความพร้อมและให้ความรู้แก่
นักศึกษา ครูและบุคลากร
นักศึกษาบุคลากรในการพัฒนาโครงการใน ทางการศึกษา
พระราชด�ำริ
6 สนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพ ครูและบุคลากรทางการ
แวดล้อมโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
ศึกษาโรงเรียน ตชด. 9
โรงเรียน
7 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะทางวิชาการใน ครูและบุคลากรทางการ
ศตวรรษที่ ๒๑แก่ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
แผนกสามัญศึกษา
ธรรม
8 การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวแก่
ครูและบุคลากรทางการ
นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติ
ศึกษา
ธรรม
9 โครงการส่งเสริมรายได้และการมีงานท�ำของผู้ นักศึกษาและชุมชน
สูงอายุเพื่อให้พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิต จ�ำนวน 5 อ�ำเภอในจังหวัด
ที่ดี
ล�ำปาง คือ อ�ำเภอแม่ทะ
อ�ำเภอห้างฉัตร อ�ำเภอ
แม่เมาะ อ�ำเภอเกาะคา
และอ�ำเภอเมือง
10 โครงการเพิ่มรายได้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนา
ชุมชนและนักศึกษา พื้นที่
คุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดล�ำพูน 3 พื้นที่ คือ
ในพื้นที่พระราโชบาย พื้นที่จังหวัดล�ำพูน 3 บ้านปางส้าน เทศบาล
พื้นที่ คือ บ้านปางส้าน เทศบาลต�ำบลดง
ต�ำบลดงด�ำ บ้านลี้ เทศบาล
ด�ำ บ้านลี้ เทศบาลต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม ต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม
เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
11 โครงการสร้างอาชีพในชุมชน โดยรากฐานของ ชุมชนและนักศึกษา พื้นที่
ชุมชนในพื้นที่พระราโชบายพื้นที่จังหวัดล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน 3 พื้นที่ คือ
3 พื้นที่ คือ บ้านปางส้าน เทศบาลต�ำบล ดง บ้านปางส้าน เทศบาล
ด�ำ บ้านลี้ เทศบาลต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม ต�ำบลดงด�ำ บ้านลี้ เทศบาล
เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
ต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม
เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
12 โครงการอบรมความรู้พื้นฐานด้านการจัดท�ำ ชุมชนและนักศึกษาพื้นที่
บัญชีครัวเรือนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ใน พระราโชบาย พื้นที่จังหวัด
พื้นที่พระราโชบาย พื้นที่จังหวัดล�ำปาง และ ล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
จังหวัดล�ำพูน
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จ�ำนวน
(คน)
45 คน

ผู้รับผิดชอบ

กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
192 คน
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
45 คน
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
50 คน
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
50 คน
กรรมการฯ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ
จ�ำนวน 5 รศ.บุญฑวรรณ วิงวอน
อ�ำเภอ

จ�ำนวน
อ.นุสรา แสงอร่าม
200 ครัว รองคณบดีฝ่ายวางแผน
เรือน และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

จ�ำนวน
อ.นุสรา แสงอร่าม
200 ครัว รองคณบดีฝ่ายวางแผน
เรือน และงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

จ�ำนวน
200ครัว
เรือน

ผศ.สรัชนุช บุญวุฒิ

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านศาสตร์
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ
14 โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ
บัญชี (CPD)
15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำ
แผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0”

16

17

18

19

20

21

ผู้เข้ารับบริการ

จ�ำนวน
ผู้รับผิดชอบ
(คน)
จ�ำนวน
อ.ณัฐวุฒิ ปัญญา
20 คน
จ�ำนวน ผศ.สุธรี า ทิพย์ววิ ฒั น์พจนา
189 คน
จ�ำนวน หัวหน้าส�ำนักงานคณบดี
50 คน

ผู้ประกอบการ กลุ่มธุรกิจ
ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชน
นักศึกษา ผู้ท�ำบัญชีและผู้
สอบบัญชี
บุคลากรภาครัฐ บุคลากร
คณะวิทยาการจัดการ และ
เครือข่ายคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 8 แห่ง
โครงการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีระบบ นักเรียนโรงเรียน อุตรดิตถ์ 40 คน
ควบคุม สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบ
สพม.39 มัธยมศึกษา
คุณภาพ เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ
เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่
โครงการบูรณาการวิชาการ สาขาวิชา
นักเรียนโรงเรียนบ้าน
60 คน
อุตสาหกรรมศิลป์ เมื่อวันที่ 19 – 20
แม่แจ่ม
ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนแม่แจ่ม
50 คน
โครงการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการและ สถานประกอบการ เซรา
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในศาสตร์เซ มิก และนักเรียน
รามิก สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการ
ออกแบบเซรามิกส์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน
2561 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียน
มัธยม และสถานประกอบการเซรามิก
โครงการบริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะ นักเรียนมัธยม โรงเรียน
40 คน
สั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า เมื่อวันที่ 9
แจ้ห่มวิทยา
มกราคม 2562 ณ โรงเรียน แจ้ห่มวิทยา
359 คน
โครงการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยี กลุ่มผู้สูงอายุ และอสม.
ดิจิทัลส�ำหรับคนสูงวัยและคนในชุมชนท้อง เทศบาลนาครัว และ
ถิ่น ระหว่างเดือนมีนาคม - กันยายน 2562ณ รพสต.บ้านฮ่องห้า อ.แม่ทะ
เทศบาล นาครัว และรพสต. บ้านฮ่องห้า
จ.ล�ำปาง
อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านรูปแบบที่อยู่
ประชาชนทั่วไป และเจ้า
278 คน
อาศัยและบริเวณโดยรอบที่เหมาะสมและ
หน้าที่ อบต. หมู่บ้านโป่ง
บริบทของผู้สูงอายุ ระหว่างเดือนมีนาคม – หลวง ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
สิงหาคม 2562 ณ หมู่บ้านโป่งหลวง ต. บ้าน จ.ล�ำปาง
เอื้อม อ. เมือง จ. ล�ำปาง

สาขาวิชามาตรวิทยา
และระบบคุณภาพ

สาขาวิชา
อุตสาหกรรมศิลป์
สาขาวิชานวัตกรรมการ
ผลิตและการออกแบบ
เซรามิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยี
ไฟฟ้า
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
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ล�ำดับ

128

โครงการ/กิจกรรม

22 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพพื้นที่จังหวัด
ล�ำปาง ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม
2562 ณ บ้านโป่งหลวง บ้านห้วยลึก บ้าน
ค่ากลาง และบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม อ.เมือง
จ.ล�ำปาง
23 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านเครื่องมือและ
เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพพื้นที่จังหวัด
ล�ำพูน ระหว่างเดือนมีนาคม – สิงหาคม
2562 ณ หมู่บ้านปานส้าน และหมู่บ้านผา
หนาม
24 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน
ระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2562 ณ ศูนย์
ผู้สูงอายุต�ำบลยางเนิ้ง อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
25 โครงการบริการวิชาการเพื่อบูรณาการ
กับการเรียนการสอน สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์อัตโนมัติขนาดเล็ก ระหว่าง
วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26 โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อ
วันที่ 5,11,14 มิถุนายน 2562 ณ สาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
27 โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
“หลักสูตร การเขียนโปรแกรม ควบคุม
อัตโนมัติ ด้วย ARM ขั้นต้น” เมื่อวัน
ที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
28 โครงการบริการวิชาการ (อบรมหลักสูตรระยะ
สั้น สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต)“หลักสูตร
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ในยุกดิจิทัล
4.0”ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562
และ “หลักสูตรเทคโนโลยีซีเอ็นซี” วัน
ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ผู้เข้ารับบริการ
ชาวบ้านบ้านโป่งหลวง
บ้านห้วยลึก บ้านค่ากลาง
และบ้านสัก ต.บ้านเอื้อม
อ.เมือง จ.ล�ำปาง

จ�ำนวน
ผู้รับผิดชอบ
(คน)
365 คน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ชาวบ้านหมู่บ้านปานส้าน
และหมู่บ้านผาหนาม

342 คน

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ศูนย์ผู้สูงอายุต�ำบลยาง
เนิ้ง อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

30 คน

โครงการศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน

นักเรียน

30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

นักเรียน

150 คน

สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์

บุคลากรทางการศึกษา

20 คน

โครงการศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

บุคลากรทางการศึกษา

35 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
ผลิต

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

29 กิจกรรมงานราชภัฏ ไอทีแฟร์ ครั้งที่ 14 เพื่อ
การพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะเพื่อ
การประกอบวิชา-ชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ส�ำหรับประชาชน
30 โครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณะด้านสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ
31 โครงการอบรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุด
โรงเรียน
32 โครงการวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏ
ล�ำปาง’62 ด�ำเนินการวันที่ 1 – 2 สิงหาคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
33 โครงการพัฒนาอาชีพส่งเสริมสุขภาพและ
เศรษฐกิจผ่านสุข 3 วัย ในการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ หมู่บ้านปัน
สุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ หมู่บ้าน
ปันสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
34 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
“การท�ำปุย๋ หมักจากมูลสัตว์ การเลีย้ งไส้เดือนดิน
การใช้ปุ๋ยไส้เดือนดิน ปุ๋ยไคติน และไคโตซาน
ในการลดต้นทุนทางการเกษตรและการปลูก
พืชแบบปลอดภัยของกลุ่มเกษตรบ้านสัก
ด�ำเนินการครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 19
มิถุนายน 2562 ณ บ้านสัก ต�ำบลบ้านเอื้อม
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการครั้งที่
2 วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ บ้านวังดิน
อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
35 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในอ�ำเภอ
เสริมงาม จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการครั้งที่ 1
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ด�ำเนินการครั้งที่
2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2562
ด�ำเนินการครั้งที่ 3 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ณ ต�ำบลเสริมซ้าย อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด
ล�ำปาง

บุคลากรภายนอก

จ�ำนวน
(คน)
339 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บุคลากรภายนอก

430 คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

บุคลากรภายนอก

73 คน

ศูนย์ วิทยบริการ

ผู้เข้ารับบริการ

ครู นักเรียน นักศึกษา
2,148 คน
บุคลากรทางการศึกษา
และบุคคลทั่วไป
ชาวบ้านเขตเทศบาลต�ำบล 210 คน
แม่ทะ

ผู้รับผิดชอบ

ส�ำนักงานคณบดี

สาขาวิชาสาธารสุข
ชุมชน

กลุ่มเกษตรกร และชาว
บ้าน ณ บ้านสัก ต�ำบลบ้าน
เอื้อม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง และบ้านวังดิน
อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน

60 คน

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์
ทั่วไป

ผู้สูงอายุต�ำบลเสริมซ้าย
อ�ำเภอเสริมงาม จังหวัด
ล�ำปาง

100 คน

สาขาวิชา สาธารณสุข
ชุมชน
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ล�ำดับ
36

37

38

39
40
41
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จ�ำนวน
(คน)
โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริม ผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการ 50 คน
และจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดล�ำปาง
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
ด�ำเนินการวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ ต�ำบลนิคมพัฒนา อ�ำเภอ
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ต�ำบล เมือง จังหวัดล�ำปาง
นิคมพัฒนา อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
60 คน
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือน การใช้ปุ๋ย กลามเกษตรกรและชาว
มูลไส้เดือน ในการปลูกผักสลัดแบบปลอดภัย บ้านชุมชนนิคมสหกรณ์
ของกลุ่มเกษตรกรผู้สูงอายุชุมชนนิคมสหกรณ์ ห้างฉัตร ต�ำบลเวียงตาล
อ�ำเภอห้างฉัตร จังหวัด
ห้างฉัตร ต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอห้างฉัตร
จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการวันที่ 23 มีนาคม ล�ำปาง
2562 ณ บ้านยางอ้อย ต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดล�ำปาง
ผู้สูงอายุ
440 คน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ด�ำเนินการครั้งที่ 1 วันที่ 20
มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต�ำบล
แจ้ซ้อน อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง
ด�ำเนินการครั้งที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2562
ณ โรงเรียนนาครัวปัจฉิมวัย ต�ำบลนาครัว
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการครั้งที่
3 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลบ้านหวด อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง
ด�ำเนินการครั้งที่ 4 วันที่ 16 พฤษภาคม
2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต�ำบล
แม่แรง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ด�ำเนิน
การครั้งที่ 5 วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ
โรงเรียนชะลอวัยใจมีสุข ต�ำบลล�ำปางหลวง
อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
36 คน
ท้องถิน่ : อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร : นวดแผนไทย"
โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
61 คน
ท้องถิ่น : ภูมิปัญญาปั๊บสา : ต�ำรับยารักษาม้า
โครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรม
ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป
69 คน
ท้องถิ่น : การบริหารจัดการศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ในศาสนสถาน
โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้ารับบริการ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชา ฟิสิกส์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์

นางโสมลักษณ์ กูลพรม
นายวีรศักดิ์ ของเดิม
นายสิทธิพงษ์ แสงเก่ง

ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

42 ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณ

จ�ำนวน
(คน)
นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ 216 คน
ประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีความ
สนใจทั่วไป
ผู้เข้ารับบริการ

ผู้รับผิดชอบ
นายวีรศักดิ์ ของเดิม

43 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้
ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
(1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การท�ำปุ๋ยหมัก เกษตรกร บ้านผาแดง อ.งาว
จากเปลือกข้าวโพด
(2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปกล้วย บ้านสัก/ บ้านค่ากลาง
บ้านโป่งหลวง/ บ้านห้วยลึก
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวังเฮือ
ต.แม่ทะ
(3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผัก บ้านนายาง อ.สบปราบ
เชียงดา : ชาและน�้ำพร้อมดื่ม
บ้านห้วยลึก/บ้านสัก/
บ้านค่ากลาง
(4) การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�ำเปลือก
บ้านห้วยลึก/บ้านสัก/
ข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร บ้านค่ากลาง
มาเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารโคเนื้อ
(5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สารเคมี บ้านวังใหม่ ต.ร่องเคาะ
ก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกต้อง
อ.วังเหนือ
(6) การอบรมเชิงปฏิบัติการการน�ำเปลือก
บ้านผาแดง อ.งาว
ข้าวโพดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร บ้านโป่งหลวง/ บ้านห้วยลึก
มาเพิ่มคุณค่าทางอาหาร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ บ้านสัก/ บ้านค่ากลาง
อาหารโคเนื้อ
(7) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป
บ้านโป่งหลวง/ บ้านห้วยลึก
ผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง
บ้านสัก/ บ้านค่ากลาง
(8) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การตรวจ
บ้านหนองวัวแดง
วิเคราะห์ดิน และการใช้ปุ๋ยเพื่อผลิตข้าวโพด อ.สบปราบ
และถั่วลิสงอย่างมีประสิทธิภาพ”
(9) การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปลูกและ บ้านสัก/บ้านค่ากลาง/
การขยายพันธุ์ผักเชียงดา”
อ.แจ้ห่ม
(10) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตปูนา บ้านวังเฮือ/บ้านหัวเสือ
แบบครบวงจรเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร อ.แม่ทะ
และศึกษาดูงาน
(13) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูป
กล้วยฉาบ และศึกษาดูงาน
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ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

ผู้เข้ารับบริการ

44 โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP
(1) กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือ
(2) กลุ่มผ้าส�ำเร็จรูป
(3) กลุ่มน�้ำพริกข่า
(4) กลุ่มไข่เค็ม
(5) กลุ่มข้าวแต๋นอนุชา
(6) กลุ่มข้าวแต๋นธานี
(7) กลุ่มโครเซต์หงส์ฟ้า
(8) กลุ่มเสื้อถักโครเซต์
(9) กลุ่มโคมไฟกระดาษ
(10) กลุ่มกระเป๋าโครเซต์
(11) กลุ่มข้าวแต๋นนภัค
(12) กลุ่มจักสาน

จ�ำนวน
(คน)

ผู้รับผิดชอบ

จังหวัดล�ำพูน
อ�ำเภอแม่เมาะ
อ�ำเภอแม่เมาะ
อ�ำเภอแม่เมาะ
อ�ำเภอเกาะคา
อ�ำเภอเมือง
อ�ำเภอแจ้ห่ม
อ�ำเภอแจ้ห่ม
อ�ำเภอแจ้ห่ม
อ�ำเภอแจ้ห่ม
อ�ำเภอห้างฉัตร
อ�ำเภอห้างฉัตร

การเป็นที่ปรึกษา / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการวิชาการ วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
1. อาจารย์ปัณณทัต กัลยา
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2.

ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

3.

อาจารย์มยุรี พรหมเทพ

4.

อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง

5.

อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อาจารย์อุษา โบสถ์ทอง

6.

อาจารย์ชุตินิษฐ์ ปานค�ำ 
อาจารย์อัจฉรา เฆมสุวรรณ

ชื่อเรื่อง
หน่วยงานที่รับบริการ
เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครงานพุทธศิลป์”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 25 มกราคม 2562
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การออกแบบและ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัด
บรรจุภัณฑ์”
หนองล่อง ต�ำบลบ้านเป้า
จังหวัดล�ำปาง 24 - 25
กุมภาพันธ์ 2562
เป็นวิทยากรสอนการประดิษฐ์ของใช้เศษผ้า
ณ องค์การบริหารส่วน
ต�ำบลแจ้ซ้อน อ�ำเภอเมือง
ปาน จังหวัดล�ำปาง 25 - 26
กุมภาพันธ์ 2562
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อเรื่อง “การเตรียม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา”
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
25 มีนาคม 2562
เป็นวิทยากรบรรยายประจ�ำกลุ่ม
ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรม
เชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัด
เชียงใหม่ 25 - 27 มีนาคม
2562
เป็นวิทยากรบรรยายการจัดท�ำสื่อวีดีทัศน์เผย
ณ ห้องประชุมเทศบาลไหล่หนิ
แพร่ประชาสัมพันธ์
อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
12 มีนาคม 2562

ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
7. ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์

8.

อาจารย์ปัณณทัต กัลยา

9.

ผศ.ธนกร สิริสุคันธา

10. ผศ.เนตรดาว โทธรัตน์

11. อาจารย์ธวัชชัย ท�ำทอง

12. ผศ.กาญจนา รัตนธีรวิเชียร

13. ผศ.พงศ์สวัสดิ์ อ�ำนาจกิติกร

14 ผศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง
15 ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น

ชื่อเรื่อง
หน่วยงานที่รับบริการ
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “หลักการตลาดและ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
การท�ำตลาดออนไลน์”
ชุมชนล�ำปาง ต�ำบลปง
แสงทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง 15 มีนาคม 2562
เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมไกด์ท้องถิ่น
ณ ห้องประชุม บริษัท ไฟฟ้า
ประจ�ำศูนย์ Visitor Center ของบริษัท ไฟฟ้า หงสา จ�ำกัด เมืองหงสา
หงสา
แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
1 - 2 เมษายน 2562
เป็นวิทยากรกระบวนการภายใต้กระบวนการจัด ณ อินทนินท์รีเวอร์ไซต์
ท�ำแผนพัฒนาเกษตรกรรมและข้อเสนอแนะเพื่อ รีสอร์ท จังหวัดล�ำพูน 4 - 5
แก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และพัฒนาศักยภาพ พฤษภาคม 2562
บุคลากรของสภาเกษตรกรจังหวัดภาคเหนือตอนบน
เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การด�ำเนินธุรกิจ
ณ ศูนย์แสดงและจ�ำหน่าย
และการตลาดดิจิทัลในยุค 4.0”
สินค้าเซรามิกและหัตถ
อุตสหกรรม ต�ำบลเกาะคา
จังหวัดล�ำปาง 9 พฤษภาคม
2562
เป็นวิทยากรและร่วมนิทรรศการ
ณ วัดเจดีย์หลวง ต�ำบล
เวียง จังหวัดเชียงราย 8 - 10
กุมภาพันธ์ 2562
เป็นวิทยากรอบรมหัวข้อ “การออกแบบและการ ณ ศาลาเอนกประสงค์
บรรจุภัณฑ์”
วัดหนองร่อง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง 24 - 25
กุมภาพันธ์ 2562
 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
16 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

17 อ.ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
18 อ.ณรงค์ เครือกันทา
19 อ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล
20 อ.ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์
21 อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
(ผู้อ�ำนวยการ)

22 อาจารย์ปราการ ใจดี
(รองผูอ้ ำ� นวยการ)
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ชื่อเรื่อง
 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ประจ�ำห้องน�ำเสนอ
งานประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
 กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร
 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
 กรรมการตัดสินผลการแข่งขันฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
บริหาร
ประธานกรรมการประจ�ำส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดล�ำปาง
กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ ศิลปกรรมท้อง
ถิ่นจังหวัดล�ำปาง

หน่วยงานที่รับบริการ

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
ล�ำปาง
กรรมการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ พัฒนา คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และ
เมืองเก่าล�ำปาง
พัฒนาเมืองเก่าล�ำปาง
กรรมการประจ�ำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
คณะกรรมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจ�ำ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดล�ำปาง
ล�ำปาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะการแสดง
ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ล�ำปาง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาการประกวดวง กรมส่งเสริมกระทรวง
ดนตรีพื้นบ้าน
วัฒนธรรม
ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมก๋องปู่จา
บริษทั ปตท. น�ำ้ มันและการค้า
ปลีก จ�ำกัด (มหาชน)

ล�ำดับ
ชื่อ - สกุล
23 อาจารย์ประสงค์ หน่อแก้ว
(รองผู้อ�ำนวยการ)
24 อาจารย์เจษฎา ทองสุข
(รองผู้อ�ำนวยการ)

25 นายวีรศักดิ์ ของเดิม

26 นางโสมลักษณ์ กูลพรม

ชื่อเรื่อง
กรรมการประจ�ำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
กรรมการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และ สื่อสาร
องค์กรและวางแผนการด�ำเนินงาน
กรรมการด�ำเนินงานการจัดท�ำวารสาร
มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

หน่วยงานที่รับบริการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
วิทยากร โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม เรื่อง คณะวิทยาการจัดการ
การฟ้อนเจิง
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
วิทยากร โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของผู้ คณะมนุษยศาสตร์และ
เรียนในศตวรรษที่ 21
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
วิทยากร การเรียนการสอนวิชาคติชนวิทยา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
วิทยากรโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ล้านนากับรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการ ราชภัฏล�ำปาง
ประยุกต์ใช้
โครงการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมในผู้สูงอายุใน คณะวิทยาศาสตร์
ชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

2. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์

♦ คณะครุศาสตร์ มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมทีส่ ำ� คัญของคณะ ผ่านช่องทางดังนี้
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ คณะ และสาขาวิชา
2. เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา
3. สื่อ LPRU NEWs

♦ คณะวิทยาการจัดการ มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ นักศึกษาและประชาชน โดยมีการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ด้านการเรียนรู้แหล่งเพิ่มเติม ฯลฯ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะและของสาขาวิชา
3. สถานีวิทยุกระจายเสียง FM.105.50 MHZ
4. Facebook คณะวิทยาการจัดการ
♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ
คณะในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การผลิตสือ่ เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูป วารสารวิชาการ รายงานประจ�ำปี ป้ายประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ในรูปแบบโฮมเพจ คือ http://www.itech.lpru.ac.th , http://www.journal.itech.lpru.ac.th และ
ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ http://www.facebook.com/itechlpru
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♦ ส�ำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์กจิ กรรมของมหาวิทยาลัย
ผ่าน www.lpru.ac.th อย่างต่อเนื่อง
♦ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้กบั
คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้รับทราบผ่านช่องทางดังนี้
1. ให้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารกั บ คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา และบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง
ณ เคาร์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
2. ให้บริการข้อมูลข่าวสารติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ 054-237399 และโทรสาร 054-237289
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
3. บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 หน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
4. ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ บริเวณเครื่องลงเวลาปฏิบัติงาน ชั้น 1 หน้าอาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ
5. ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ณ เคาน์เตอร์ลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหาร ชั้น 1 หน้าอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
6. จัดท�ำข้อความประชาสัมพันธ์ใส่ตู้ล็อกเกอร์รับเรื่องของหน่วยงานภายใน ณ กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
7. จั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ความเวี ย นประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารจากหน่ ว ยงานภายนอกถึ ง หน่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย โดยรับบันทึกข้อความที่งานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี อาคาร
โอฬาร โรจน์หิรัญ
8. จัดท�ำวารสาร LPRU NEWs ประจ�ำสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปง และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ ww.lpru.ac.th หมวด วารสาร LPRU NEWs Online https://
www.lpru.ac.th/webboard/index.php?board=52.0 และตัวอย่างเช่น http://saloongkum.lpru.
ac.th/news/information/news๖๒/lpru_news-(07-01)-02-08-10-61.pdf
9. จัดท�ำกฤตภาคข่าว และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน www.lpru.ac.th หมวดกฤตภาคข่าวออนไลน์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง https://www.lpru.ac.th/webboard/index.php?board=48.0 ตัวอย่างเช่น 5367.0
10. จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์เรื่องคณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
เดินทางไปราชการ ผ่านเว็บไซต์ www.lpru.ac.th หมวด ค�ำสั่งไปราชการ Online https://www.lpru.
ac.th/webboard/index.php และตัว อย่างเช่น https://www.lpru.ac.th/webboard/index.
php?board=30.0
11. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ผ่านจอ LED ณ บริเวณหน้าอาคารอาลัมพาง
12. การให้บริการประกาศเสียงตามสาย ทุกวันราชการ 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 เวลา 07.30-08.00 น. และช่วงที่ 2
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ตลอดจนการประกาศเสียงตามสายในกรณีฉุกเฉิน
13. การให้บริการจัดท�ำ Spot การประชาสัมพันธ์กจิ กรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
14. จัดท�ำวีดิทัศน์แนะน�ำมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
15. รับผิดชอบและเป็นผู้ดูแล เพจ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง https://
www.facebook.com/prlpru2015/ เพือ่ การประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
16. ร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบการเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง ผ่ า นเว็ บ ไซต์ https://
www.lpru.ac.th/ และเพจ Facebook : Lampang rajabhatuniversity https://www.facebook.com/
LampangRajabhatUniversity ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนตอบค�ำถามในเพจ Facebook :
งานประชาสัมพันธ์
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♦ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง https://www.facebook.com/prlpru2015/ ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน
กลุ่ม Line ดังนี้ กลุ่มสโมสรอาจารย์และข้าราชการ, กลุ่มสโมสร จนท.มรภ.ลป., กลุ่ม รปภ.LPRU, กลุ่มพัสดุ ราชภัฏล�ำปาง,
กลุ่มระบบ 3 มิติ ล�ำปาง, กลุ่มหอพักบุคลากร, กลุ่ม ITA, กลุ่ม PR-Rajabhat 8 แห่ง และกลุ่มPR-Rajabhat ทั่วประเทศ
♦ คณะวิทยาศาสตร์มีการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊คของ
คณะวิทยาศาสตร์
♦ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ส�ำคัญ
ของส�ำนัก ผ่านช่องทางดังนี้
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กิจกรรมและบอร์ดประชาสัมพันธ์บุคลากร
2. ทางสื่อออนไลน์ : เว็บไซต์ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม www.culture.lpru.ac.th
3. ทางสังคมออนไลน์ : facebookfanpage ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
4. เผยแพร่ กิ จ กรรมข่ า วสารและกิ จ กรรมทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ร ายสั ป ดาห์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง :
ข่าวรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง LPRU News
5. การจัดรายการวิทยุ “วัฒนธรรมสัมพันธ์” ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดล�ำปาง
คลื่นความถี่ FM 97.0 MHz
6. การจัดรายการวิทยุ “วัฒนธรรมสัมพันธ์” ณ สถานีวทิ ยุเพือ่ การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง คลืน่ ความถี่
FM 105.5 MHz
7. เอกสารวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
8. การให้บริการข้อมูลทางวัฒนธรรมและสืบค้นและยืมหนังสือทางวัฒนธรรมในห้องศิลปวัฒนธรรม ศึกษา
9. การจัดแสดงนิทรรศการ
10. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ล�ำปางศึกษา

3. แหล่งให้บริการวิชาการ
คณะครุศาสตร์ มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ ดังนี้
1. ศูนย์พัฒนาครูให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัด
2. ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดน จ�ำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนทุตยิ โพธิ์ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า โรงเรียน
ต�ำรวจตระเวนชายแดนหนองแขมวิทยา และโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฮียงไทยธ�ำรง โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเจ้า
พ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ ฯ บ้านแกน้อย โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์
มหาจักร 9
= คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแหล่งให้บริการวิชาการ จ�ำนวน 1 แหล่ง คือ ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
=

คณะวิทยาการจัดการมีการส�ำรวจความต้องการชุมชน จ�ำนวน 14 อ�ำเภอ ได้แก่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอห้างฉัตร
อ�ำเภอแม่ทะ อ�ำเภอเสริมงาม อ�ำเภอเกาะคา อ�ำเภอแม่เมาะ อ�ำเภอเมืองปาน อ�ำเภอเถิน อ�ำเภอสบปราบ อ�ำเภองาว อ�ำเภอ
แจ้ห่ม อ�ำเภอแม่พริก อ�ำเภอวังเหนือ อ�ำเภอลี้ และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ดังนี้
=
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1. โครงการส่งเสริมรายได้และการมีงานท�ำของผู้สูงอายุเพื่อให้พึ่งพาตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. โครงการเพิ่มรายได้แก่ชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่พระราโชบาย
จังหวัดล�ำพูน 3 พื้นที่ คือ บ้านปางส้าน เทศบาลต�ำบลดงด�ำ บ้านลี้ เทศบาลต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
3. โครงการสร้างอาชีพในชุมชน โดยรากฐานของชุมชนในพืน้ ทีพ่ ระราโชบายพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำพูน 3 พืน้ ที่ คือ บ้าน
ปางส้าน เทศบาลต�ำบลดงด�ำ บ้านลี้ เทศบาลต�ำบลวังดิน บ้านผาหนาม เทศบาลต�ำบลป่าไผ่
4. โครงการอบรมความรูพ้ นื้ ฐานด้านการจัดท�ำบัญชีครัวเรือนเพือ่ ความเข้มแข็งของชุมชน ในพืน้ ทีพ่ ระราโชบาย
พื้นที่จังหวัดล�ำปาง และจังหวัดล�ำพูน
5. โครงการอบรมหลักสูตรระยะสัน้ ด้านศาสตร์การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ในหลักสูตร “การเขียนแผนการ
ตลาด” วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
6. โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD)
7. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0”
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีแหล่งการให้บริการวิชาการ คือ ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 โครงการ
1 โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง และบริการวิชาการ
2 โครงการศูนย์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม
3 โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานชุมชน
=

คณะวิทยาศาสตร์ ได้ท�ำหน้าที่ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน ในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู้เป็นเครือ
ข่ายที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ�ำ  เป็นที่พึ่งพาของสังคมร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ในระดับชาติ คือ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้โครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
=

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีการให้บริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการและการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ที่ส�ำคัญ
ของส�ำนัก ผ่านช่องทาง ดังนี้
1. ห้องศิลปวัฒนธรรมศึกษา
2. การจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ล�ำปางศึกษา
3. ห้องนิทรรศการ
4. รายการวิทยุ “วัฒนธรรมสัมพันธ์” ณ สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดล�ำปาง และสถานีวทิ ยุ
เพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
5. ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมในเวปไซต์ของส�ำนัก www.culture.lpru.ac.th
6. ทางสังคมออนไลน์ : facebookfanpage ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
=
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ประเด็นกลยุทธ์การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นให้ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางตระหนักถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมไทย และได้มกี ารด�ำเนิน
งานภารกิจด้านนีต้ ลอดมา โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจยั และแลกเปลีย่ นทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์งานศิลป์ เน้นการส่งเสริม
ปลูกจิตส�ำนึกของนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการ
ท�ำนุบ�ำรุง ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด�ำรงอยู่สืบไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการด�ำเนินงาน
ดังนี้
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6

7

8
9

10
11

จ�ำนวน
(คน)
กิจกรรม Education New Generation นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 500  
ที่ 1–4
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจิต นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี
100
อาสาส�ำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่ 1
กิจกรรมหนองหัวหงอกบันเทิง ครั้งที่ 9
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 1,200
ล�ำปาง
กิจกรรมไหว้ครู คณะครุศาสตร์
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 1,000
ที่ 1-4
กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวอาจารย์อาวุโส
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปี 500
ที่ 1-4
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา 90
การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชา
พระพุทธศาสนาบูรณาการวิชาคุณธรรม
ปฐมวัยชั้นปีที่ 1
ส�ำหรับครูปฐมวัยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมไทยล้านนา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษา
54  
กับรายวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้และการ
อังกฤษและจิตวิทยา
ประยุกต์ใช้
โครงการเอกลักษณ์ไทย
นักศึกษาภาษาไทยชั้นปีที่
250
1–4
การผลิตสื่อจากความคิด สร้างเทคนิคจาก นักศึกษาที่เรียนวิชานวัตกรรม 125
ไอเดีย
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา
โครงการไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสาน
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 1,350
สายใยศิษย์กับอาจารย์
และและสังคมศาสตร์
โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ ครั้งที่ 9
นักเรียน ครู นักศึกษาอาจารย์ 1,000
เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มผู้เข้าร่วม

หน่วยงาน
ที่จัด
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
กิจการ นศ.
ส�ำนักงาน
ปฐมวัย

จิตวิทยา

ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
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ล�ำดับ
12

13

14

15

กลุ่มผู้เข้าร่วม

16

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

17

โครงการถ่ายทอดความรู้การท�ำกระทงใน นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   200
เทศกาลลอยกระทง

18

โครงการรดน�้ำด�ำหัวผู้อาวุโส สรีปี๋ใหม่
เมือง

19

โครงการถ่ายทอดการฟ้อนเจิงให้แก่
นักศึกษาเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
โครงการประดิษฐ์โคมไฟ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2561 ณ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรม Wall Art Ceramic ระหว่างวัน
ที่ 1 มกราคม 2562 – 5 กรกฎาคม 2562
ณ โรงยิมเนเซี่ยม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
กิจกรรมท�ำบุญอาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 8 มกราคม
2562 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

20

21

22
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จ�ำนวน
(คน)
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 200
ละเล่นบอกไฟดอกในเทศกาลล่องสะเปา
คณะมนุษยศาสตร์และ
จาวละกอน จังหวัดล�ำปาง
สังคมศาสตร์
โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนจ�ำน�ำ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 200
พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์       คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 300
รดน�้ำด�ำหัวคณาจารย์
ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
โครงการปฐมนิเทศและบายศรี สู่ขวัญ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
100
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ
โครงการ/กิจกรรม

นักศึกษา ชั้นปีที่ 4
คณะวิทยาการจัดการ

250

คณาจารย์ ผู้อาวุโสในชุมชน 130
นักศึกษา และศิษย์เก่า
คณะวิทยาการจัดการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ   100

หน่วยงาน
ที่จัด
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
ฝ่ายกิจการนักศึกษา
และฝ่ายท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

นักศึกษา

34

บุคลากรและนักศึกษา

100

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

บุคลากรและนักศึกษา
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คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

ล�ำดับ
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มผู้เข้าร่วม

กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและ
บุคลากรและนักศึกษา
ครอบครูช่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ ลานหน้า
อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โครงการถวายเทียนพรรษา คณะ
บุคลากรและนักศึกษา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 10
กรกฎาคม 2562 ณ ส�ำนักสงฆ์หนองหัว
หงอกร่มโพธิ์ทอง
กิจกรรมไหว้ครู และบายศรีสู่
บุคลากรและนักศึกษา
ขวัญ นักศึกษาใหม่ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2562 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
กิจกรรมถวายพระพร รัชกาลที่ 10
บุคลากรและนักศึกษา
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา            
บุคลากรและนักศึกษา
มหาราชินี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม
โครงการปาเวณีเดือนยี่เป็ง ด�ำเนินการ
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ หนองหัว
ทุกชั้นปี
หงอก มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
กิจกรรม งานปี๋ใหม่เมือง-รดน�้ำด�ำหัว
นักศึกษาและอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์ ด�ำเนินการวันที่ 16
คณะวิทยาศาสตร์
เมษายน 2562 ณ ลานกิจกรรมคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
โครงการวันทาครู สู่ขวัญน้อง มองคน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
ดีส่งเสริมคนเก่ง ด�ำเนินการวันที่ 25
ทุกชั้นปี
กรกฎาคม  2562 ณ ลานเอนกประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล�ำปาง
โครงการวิทยาศาสตร์สังคีต ด�ำเนินการ
นักศึกษาสาขาวิชา ชั้นปีที่ 3
วันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562 ณ คณะ
ทุกสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
โครงการรวบรวมข้อมูลล�ำปางศึกษา
คณาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

จ�ำนวน
(คน)
410

หน่วยงาน
ที่จัด
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

218

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

304

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

126

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

71

คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

550

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

117

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

1,000

สโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์

106

สาขาวิชาเคมี

30

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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ล�ำดับ

โครงการ/กิจกรรม

กลุ่มผู้เข้าร่วม

33

โครงการสนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง

34

โครงการข่วงวัฒนธรรมศึกษา “งานประ
เพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก”

35

โครงการตั้งธรรมหลวง (เทศมหาชาติ)

36

โครงการงานบุญตามรอยศรัทธาไหว้สา
อริยสงฆ์เจ้า : หลวงพ่อเกษม เขมโก

37

โครงการการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ
และวันส�ำคัญของชาติ ศาสน์ กษัตริย์

38

โครงการประกวดดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัย
ชิงถ้วยพระราชทานถ้วยพระราชทาน
สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่
สะท้อน เอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาล�ำปาง
โครงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ล�ำปางศึกษา

คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
หน่วยงานภายนอก
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
หน่วยงานภายนอก
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
หน่วยงานภายนอก
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
บุคคลภายนอก นักเรียน
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา
นักศึกษา

39

40
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41

โครงการวัฒนธรรมสัญจรศึกษาแนวทาง
อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งมรดกโลก

42

แห่เทียนพรรษา

43

ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ

จ�ำนวน
หน่วยงาน
(คน)
ที่จัด
100 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

622

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

110

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

100

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

108

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

25

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

86

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

577

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

40

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม

50

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

80

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเด็นกลยุทธการบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. การด�ำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ดำ� เนินงานเพือ่ ควบคุม ดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย
ตามอ�ำนาจหน้าที่ในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ดังนี้
สภามหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมทั้งหมด จ�ำนวน 14 ครั้ง
ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จ�ำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2562
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับนักศึกษาพิการเรียนร่วม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2562
ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จ�ำนวน 11 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภักล�ำปาง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(ฉบับที่2) พ.ศ.2561
6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2561
9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนส�ำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2561
10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยกองทุนส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561
ให้ความเห็นชอบค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง จ�ำนวน 46 ค�ำสั่ง ดังนี้
1. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 27/2561 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
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2. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 28/2561 เรือ่ งแต่งตัง้ ผูช้ ว่ ยเลขานุการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
3. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 29/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
4. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 30/2561 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
5. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 31/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
6. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 32-2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
7. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 34/2561 เรือ่ งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริการงานบุคคลมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง (ก.บ.ค.)
8. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 35/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
9. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 1/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะท�ำงานหยั่งเสียงผู้สมควรได้รับ
การสรรหาเป็นอธิการบดี
10. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 2/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
11. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 3/2562 เรื่องให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ
12. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 4/2562 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ
13. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 5/2562 เรื่อง ให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปราชการต่างประเทศ
14. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 6/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ ผูร้ กั ษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง
15. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 7/2562 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
16. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
17. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 8/2562 เรือ่ ง แต่งตัง้ั่ กรรมการประจ�ำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
18. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สภาวิชาการ (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
19. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
20. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 11/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
21. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 12/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
22. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 13/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 14/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งบริหาร(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
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24. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 15/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
25. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 16/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
26. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 17/2562 เรื่องแต่งตั้งผู้อ�ำนวยการส�ำนักสิลปะและวัฒนธรรม
27. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 18/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
(ทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
28. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 19/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ค.) (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
29. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 20/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
30. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 21/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
31. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 22/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
32. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 23/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
33. ค� ำ สั่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล� ำ ปาง ที่ 24/2562 เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารกองทุ น วิ จั ย
(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
34. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 25/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการ คณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
35. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 26/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาต�ำแหน่งทางวิชาการ (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
36. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 27/2562 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
37. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 28/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ�ำส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
38. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 29/2562 เรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการ
สภาวิชาการ(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
39. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 30/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�ำของ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
40. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 31/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
(ก.บ.ค.) (แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
41. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 32/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
42. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 33/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ�ำคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
43. ค�ำสัง่ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 34/2562 เรือ่ งแต่งตัง้ กรรมการประจ�ำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
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44. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 35/2562 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ�ำส�ำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(แทนต�ำแหน่งที่ว่าง)
45. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 36/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างกฏ ระเบียบ
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
46. ค�ำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ที่ 37/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการเลือก
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

2. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บุคลากรเป็นปัจจัยส�ำคัญในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎล�ำปางมีนโยบาย
และแผนในการพัฒนาบุคลากรทัง้ สายวิชาการและสายสนับสนุนให้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการและมีศกั ยภาพในการปฏิบตั งิ าน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปางได้ด�ำเนินการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยมีการก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและสมรรถนะที่ต้องการของของบุคลากรที่สอดคล้องกับ
ภารกิจ ลักษณะงานที่จ�ำเป็นของมหาวิทยาลัย และจุดท�ำเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน โดยจัดท�ำแบบประเมินสมรรถนะ
ของบุคลากร และคู่มือการประเมิน มีกองทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยมีการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ท�ำงาน
และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เช่น การจัดประชุม สัมมนา การใช้แบบสอบถามในการส�ำรวจและแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
เปิดช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยได้ดำ� เนินการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อย่างครบถ้วน
4. มหาวิทยาลัยได้ตดิ ตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรพร้อมทัง้ จัดท�ำรายงานเสนอ
ต่อผู้มีอ�ำนาจ
5. มหาวิทยาลัยมีการด�ำเนินผลการปฏิบตั กิ าร ผลการปฏิบตั งิ านตามลักษณะงาน โดยเชือ่ มโยงกับระบบประกัน
คุณภาพ และระบบการให้สิ่งจูงใจ เช่น เงินรางวัลประจ�ำปีของมหาวิทยาลัย

3. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง ได้ด�ำเนินการดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากรในการประชุมและผ่านเว็บไซด์
2. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
3. มหาวิทยาลัยมีการก�ำหนดโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมล�ำกับดูแลให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ที่ประกาศใช้ โดยมีการจัดโครงการ/กิจกรรมดังนี้
1) จัดงานวันครู ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู
2) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการคัดเลือกอาจารย์และบุคลากรดีเด่น
3) มหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้รางวัลแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่น
4. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณาจารย์และบุคลากรประจ�ำปีงบประมาณ 2562
5. น�ำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงหรือเสนอแนะการด�ำเนินงานตามจรรยาบรรณในปีถัดไป

146

4. การประกันคุณภาพการศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจ�ำปีการศึกษา
2561 อยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยด้านปัจจัยน�ำเข้า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดี คะแนนเฉลี่ย 3.82 คะแนน ด้านกระบวนการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก คะแนนเฉลี่ย 4.86 คะแนน และด้านผลผลิต
และผลลัพธ์ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.20 คะแนน และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์
ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
		
คะแนนการประเมินตนเอง
องค์ประกอบ
ค่าคะแนน
ผลการประเมิน
1. การผลิตบัณฑิต
3.94
ระดับดี
2. การวิจัย
4.95
ระดับดีมาก
3. การบริการวิชาการ
5.00
ระดับดีมาก
4. การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
5.00
ระดับดีมาก
5. การบริหารจัดการ
4.51
ระดับดีมาก
คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ
4.47
ระดับดี

1.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
จุดเด่นในภาพรวม

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมากว่า 10 ล้านบาท ทดแทนงบประมาณเงินรายได้ที่หายไปจากงบประมาณค่าบ�ำรุงการศึกษา
2. มหาวิทยาลัยได้ก�ำหนดนโยบายในการแก้ปัญหาด้านการจัดการเพิ่มจ�ำนวนนักศึกษาในสาขาที่มีความพร้อม
และมีความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและเป็นแนวปฏิบัติที่ทันต่อเวลา เช่น โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนพล
ต�ำรวจล�ำปาง การรับนักศึกษาชาวต่างชาติ เป็นต้น
		
ข้อเสนอแนะในภาพรวม
ในการด�ำเนินงานทุกองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นกระบวนการมักมีการประเมินผลลัพธ์/ความ
ส�ำเร็จของโครงการในลักษณะของความพึงพอใจเท่านั้น ควรประเมินผลลัพธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการหรือ
กิจกรรมที่ก�ำหนดไว้
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กิจกรรมส�ำคัญในรอบปี
Activity of the year
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โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1
(การศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วมในสถานศึกษา)
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5 ปี) ชั้นปีที่ 1
ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ หอประชุมนารีอินทนนท์
อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบวิชาชีพครูส�ำหรับ นศ.ปี 5
วันที่ 20 - 22 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

โครงการการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 5
ประจ�ำภาคเรียนที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ
มาตรฐานสากล (CEFR) ส�ำหรับนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 1

การประชุมวิชาการ และการน�ำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2562
“ครุศาสตร์วิจัย ๒๕๖๒/NACE 2019 การวิจัยเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและสังคมอัจฉริยะ”
วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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พิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่

โครงการการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะนักศึกษาภาคปกติ “กาสะลองเกมส์”
ประจ�ำปี 2561 คณะวิทยาการจัดการ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561
สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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งานมุทิตาอ�ำลาราชภัฏ’ 61 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

บ�ำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาโครงการในพระราชด�ำริ
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร 9
ต.กึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561

โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า วจ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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โครงการกิจกรรมค่ายเสริมสร้างความสามัคคีและจิตอาสา
วันที่ 9-10 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น “ค่ายอาสาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ”
วันที่ 23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยโปงเลา
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งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล�ำปาง’62
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

พิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ประจ�ำปี 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
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โครงการอบรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�ำริโดยวิทยากรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจ�ำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” และ “หลักสูตรพื้นฐาน”
รุ่นที่ 1/62 , 2/62 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

โครงการ COOL DAY “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว” ปีการศึกษา 2/2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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