
ราย
งาน

ป
ระจ

�าป
ี 2

5
6
3
 ม

ห
าว

ิท
ย
าล

ัย
ราชภ

ัฏ
ล
�าป

าง



1

สารบัญ

	 	 	 หน้า

สารจากอธิการบดี	 1

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 2

ปรัชญา	วิสัยทัศน์	ค่านิยมหลัก	พันธกิจ	 4

ตราสัญลักษณ์	สี	ดอกไม้ประจ�ามหาวิทยาลัย	และคติธรรม	 5

การบริหารและทรัพยากรการด�าเนินงาน

 =	 โครงสร้างส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 6

 =	 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 7

 =	 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 11

 =	 บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง	 15

 =	 นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง	 17

 =	 งบประมาณ	 20

 =	 บุคลากร	 23

 =	 อาคารสถานที่	 27

 =	 จ�านวนยานพาหนะ	 30

 =	 ทรัพยากรสารสนเทศ	เครื่องมือ	และเทคโนโลยี	 31

ผลการด�าเนินงานตามภารกิจ

 =	 ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย	 37

	 	 การจัดการศึกษา

	 	 การพัฒนานักศึกษา	 	

 =	 ประเด็นกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ	 63

 =	 ประเด็นกลยุทธ์การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น	 179

	 	 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

	 	 การบริการวิชาการแก่สังคม	 	

 =	 ประเด็นกลยุทธ์การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน	 195

 =	 ประเด็นกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้	 201

 =	 กิจกรรมส�าคัญในรอบปี	2563	 227



2

 



3

	 รายงานประจ�าปี	 2563	ฉบับนี้	 จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงให้เห็น

ถึงความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้

และได ้รวบรวมผลการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ตลอดปี	2563	ซึง่จะเป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยในการด�าเนินงานและน�าไปปรับปรุงแก้ไข	

รวมทัง้ประกอบการตดัสนิใจวางแผนการด�าเนนิงานในปีต่อๆ	ไป	

แสดงให้เห็นถงึความมุ่งม่ันและความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติั

งานของเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง	 มีการพัฒนา

ศักยภาพการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	

ซึง่กองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานส�าคญัหน่วยงานหนึง่และเป็นหวัใจของการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั

ล�าปางให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 โดยการ	ศึกษา	วิเคราะห์	

วจิยั	ข้อมลู	และนโยบายเพือ่การวางแผนพฒันาและการบรหิารจดัการตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลยั	

ประเมนิผลการด�าเนนิงาน	เพือ่การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา	รวมไปถงึการประสานความ

ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	

	 ผลงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ	 ความทุ่มเท	 และความมุ่งม่ันของ

บคุลากรในกองนโยบายและแผน	ตลอดจนได้รบัการชีแ้นะ	และค�าแนะน�าของผูบ้รหิาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนนิงาน	มหาวทิยาลยัขอขอบคณุกองนโยบายและแผน	ทีไ่ด้จดัท�ารายงานประจ�าปี

ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานและขยายผลการด�าเนินงาน	 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยก้าวหน้า

ต่อไปอย่างมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคมและเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป	

(รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

สารจากอธิการบดี

(รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์)
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีชื่อเดิมว่า	 “วิทยาลัยครู

ล�าปาง”	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2514	ตั้งอยู่เลขที่	

119	ถนนล�าปาง-แม่ทะ	บ้านหนองหวัหงอก	หมูท่ี	่9	ต�าบล

ชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

	 วทิยาลยัครลู�าปางเริม่เปิดการเรยีนการสอนเมือ่ปี	พ.ศ.	

2515	 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	

(ป.กศ.)	 ใน	 พ.ศ.	 2516	 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตร

ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชัน้สงู	(ป.กศ.สงู)	จนกระทัง่

มีการประกาศใช้	“พระราชบญัญตัวิทิยาลยัคร	ูพ.ศ.	2518”	ส่งผลให้วิทยาลยัครสูามารถเปิดสอนในระดบัปรญิญา

ตรีได้ในปี	พ.ศ.	2519	วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอน	ในระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาการศึกษา

	 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้	 “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู	 (ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2527”	กฎหมายก�าหนดให้

วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขาวิชาการศึกษา	 โดยในปี	 พ.ศ.	 2529	 ดังน้ัน

วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี	สาขาวิชาศิลปศาสตร์	และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

	 ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูล�าปางอยู่น้ัน	 ได้มีการประสานการด�าเนินงาน	

ร่วมกบัวทิยาลยัครอูืน่	ๆ 	โดยรวมกนัเป็นกลุ่มวทิยาลยัคร	ูวทิยาลยัครลู�าปางซึง่ตัง้อยูใ่นกลุม่ภาคเหนอืตอนบนได้รวม

กับวิทยาลัยครูเชียงใหม่	 วิทยาลัยครูเชียงราย	 และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์	 เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน	

ต่อมากลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน	ได้พัฒนาเป็น	“สหวิทยาลัย	ล้านนา”	ตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัด

ครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู	 พ.ศ.	 2528	 และวิทยาลัยครูล�าปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งส�านักงานคณะกรรมการ

สหวิทยาลัยล้านนา

			 วันที่ 	 14	 กุมภาพันธ ์ 	 2535	 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ได้พระราชทานนาม

วิทยาลัยครูใหม่ว่า	 “สถาบันราชภัฏ”	 วิทยาลัยครูล�าปาง	

จึงได้เปลีย่นชือ่เป็น	“สถาบนัราชภฏัล�าปาง”	ตามพระราช

บัญญัติสถาบันราชภัฏ	พ.ศ.	2538	เป็นต้นมา

	 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบัน

ราชภัฏ	พ.ศ.	2538	ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในหลายด้านและสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าระดับ

ปริญญาตรี	ในปี	พ.ศ.	2542	สถาบันราชภัฏล�าปางได้เปิด

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
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สอนระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท	ครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร	การศึกษาในปี	พ.ศ.	

2543	ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนยีบตัรบณัฑติวชิาชพีคร	ูและในปี	พ.ศ.	2547	ได้เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญา

โทครุศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

	 ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น	 ในปี	พ.ศ.	2536	 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดล�าปางเข้า

ร่วมโครงการสมทบในสถาบนัราชภัฏล�าปาง	ระยะที	่1	พ.ศ.	2534–2539	ได้ร่วมมอืกบั	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

เปิดสอนหลกัสตูรปรญิญาโท	สาขาการเมืองการปกครองส�าหรบันักบรหิาร	ในปี	พ.ศ.	2543	ได้ร่วมมอืกับวทิยาลยั

เทคนคิล�าพนู	เปิดโครงการจดัการศกึษาส�าหรับบคุลากร	ประจ�าการภายนอกสถาบนั	(กศ.บป.)	ณ	วิทยาลยัเทคนคิ

ล�าพูน

	 วนัที	่14	มถินุายน	พ.ศ.	2547	ได้มกีารประกาศใช้	

“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547”	ท�าให้

สถาบนัราชภฏัล�าปางปรบัเปลีย่นฐานะเป็น	“มหาวิทยาลยั

ราชภัฏล�าปาง”	 (Lampang	Rajabhat	University)	 ใน

สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ

	 ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง	จดัการศกึษา

ระดับปริญญาตรี	ระดับปริญญาโท	ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต	 และระดับปริญญาเอก	 ในสาขาวิชาการศึกษา	

สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	 สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการบัญชี	และสาขาพยาบาลศาสตร์	โดยมีส่วนราชการ	คือ	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษย์

ศาสตร์และสังคมศาสตร์	 คณะวิทยาการจัดการ	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	 คณะพยาบาลศาสตร์	 และมีส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ	ท�าหน้าที่สนับสนุนการจัดการ

ศึกษา	อีก	4	ส่วนราชการ	คือ	ส�านักงานอธิการบดี	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สถาบันวิจัยและ

พัฒนา	และส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีปณิธานและความมุ่งหวังที่จะเป็น	 “สถาบันอุดมศึกษาชั้นน�าของภูมิภาค	

เป็นที่พึ่งทางปัญญาของปวงชน”	 โดยมีภาระหน้าที่	 ตามมาตรา	 8	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาราชภัฏ	พ.ศ.	

2547	โดยสรปุ	คือ	มุง่พฒันาการจดัการศกึษาวชิาการและวชิาชพีชัน้สงู	ด�าเนินการวจิยัเพือ่สร้าง	และพฒันาองค์

ความรู้ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม	ใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม	ส่งเสริม	วิชาชีพครู	คณาจารย์	และ

บุคลากรทางการศกึษา	ท�านบุ�ารงุศาสนาและศิลปวฒันธรรม	ศกึษา	ส่งเสรมิ	สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนว

พระราชด�าริ	สนับสนุนการบริหาร	การจัดการสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อให้ได้ดังค�าที่ว่า	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	:	มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง
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 ปรัชญา
		 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางเป็นสถาบันผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 มีอัตลักษณ์	 และบูรณาการภูมิปัญญาสู่

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 บัณฑิตที่มีคุณภาพ
	 ในที่นี้หมายถึง	บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการ	มีสมรรถะตามมาตรฐานวิชาการ	วิชาชีพ	มี

ทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	มีความเป็นอาชีพ

 อัตลักษณ์
	 ในที่นี้หมายถึง	 อัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มีจิตอาสา	 และอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่มีคุณลักษณะคนไทยที่พึง

ประสงค์ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา	4	ประการ	คือ	1)	มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง	2)	มีพื้นฐาน

ชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม	3)	มีงานท�า-มีอาชีพ	4)	เป็นพลเมืองดี

 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
	 L	:	LEARNING	 	 การเรียนรู้

	 P	:	PRIDE	 	 ภาคภูมิใจ

	 R	:	RESEARCH		 วิจัย

	 U	:	UNITY	 	 เอกภาพ

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย
	 ตามพระราชบญัญตัมิหาวิทยาลัยราชภฏั	พ.ศ.2547	ระบไุว้ใน	มาตรา	7	จงึก�าหนดพนัธกจิของมหาวทิยาลยั

ราชภัฏล�าปาง	5	ประการ	คือ	

	 1.	ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	มีทัศนคติที่ดี	 เป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต

	 2.	 วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ	 มุ่งเน้นการบูรณาการ

เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 3.	พฒันาท้องถิน่ตามศกัยภาพ	สภาพปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิของชมุชน	โดยถ่ายทอดองค์ความ

รู้	เทคโนโลยี	และน้อมน�าแนวพระราชด�าริสู่การปฏิบัติ

	 4.	 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน	 และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ผู้น�าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 5.	บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	พร้อมรองรับ

การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

6



7

 ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางประกอบด้วย	5	สี	คือ

สีน�้าเงิน	 แทนค่า		 สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก�าเนิดและพระราชทานนาม	

	 	 “สถาบันราชภัฏ”

สีเขียว		 แทนค่า		 แหล่งทีต่ัง้ของมหาวทิยาลยัราชภฏั	ซึง่อยูใ่นแหล่งธรรมชาติ

	 	 และมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง		 แทนค่า		 ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา

สีส้ม		 แทนค่า		 ความรุ ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน

	 	 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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มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

หน่วยงานสนับสนุน

ส�านักงานอธิการบดี

กองกลาง

กองบริการการศึกษา

กองนโยบายและแผน ส�านักงานคณบดี

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส�านักงานคณบดี

ส�านักงานคณบดี

ส�านักงานคณบดี

ส�านักงานคณบดี

กองพัฒนานักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

ส�านักงานผู้อ�านวยการ

ส�านักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์ ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

หน่วยงานด้านวิชาการ หน่วยงานสนับสนุน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
การบริหารและทรัพยากรดำาเนินงาน

8
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำาแหน่ง

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รศ.ดร.ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์

ศ.ดร.ไพบูลย์  วิวัฒน์วงศ์วนา

นายประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย
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กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป

ศ.ดร.สุเทพ  สวนใต้

ศ.ดร.พงศ์  หรดาล

ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน

นายณรงค์  ธรรมจารี

ผศ.ปริตต์  สายสี ผศ.ดร.พงศธร  ค�าใจหนัก รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน อ.เสาวรีย์  บุญสา

นายวรัชญ์  เพชรร่วง

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ

นายเฉลิมพล  ประทีปะวณิช

รศ.สุรชัย  ขวัญเมือง

ศ.ดร.ดนัย  บุญยเกียรติ
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กรรมการผู้แทนคณาจารย์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
รศ.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง

อ.เทวฤทธิ์  วิญญา ผศ.อ�านาจ  สงวนกลาง

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.กมลวรรณ  ทาวัน ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร  วันตันนายปรีชา  ไชยโย

นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร นางสาวธัญญาลักษณ์  ทะลือ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

คณะกรรมการบริหาร

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อ�านาจกิติกร

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.พงศธร  ค�าใจหนัก

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน

และบริการวิชาการ

ผศ.ปริตต์  สายสี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ

12
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คณบดี 6 คณะ

ผู้อำานวยการสำานัก/สถาบัน

ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล

คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.วิไลลักษณ์  พรมเสน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสคร์

ผศ.ดร.หฤทัย  ไทยสุชาติ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

รศ.ธิติมา  คุณยศยิ่ง

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา

ผู้อ�านวยการส�านักศิลปะและ

วัฒนธรรม

ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง

ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ศุภวุฒิ  ผากา

คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานุชติ

รักษาราชการแทนคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นันทนิา ด�ารงวฒันกลู

คณบดีคณะเทคโนโลยี

การเกษตร
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กรรมการและเลขานุการ

คณบดี 6 คณะ

อาจารย์ ดร.ดวงใจ  พุทธวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  ก๋าทอง

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป

ผศ.ดร.วศิน์วิโรฒน์  เนติศักดิ์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศ

วิชาการและพลังงาน

อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์

ผศ.วุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบาย

และกิจการพิเศษ

นายจตุพร  จันทรมา นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ

นายปรีชา  ไชยโย
ผู้อ�านวยการส�านักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยเลขานุการ

14



15

บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
 คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง
ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

1. อาจารย์เอกสิทธ์	ไชยปิน รางวัลการน�าเสนอผลงานวิจัยภาค

บรรยาย	 ระดับชมเชย	 เรื่องอัตลักษณ์

อาหารพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถ่ินของ

ชาติพันธุ ์ขมุแดง	 บ้านจ�าปุย	 อ�าเภอ

แม่เมาะ	 จังหวัดล�าปาง	 ในการประชุม

วิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	13	วันที่	22	

พฤศจิกายน	2562

กระทรวงการอุดมศกึษา	

วทิยาศาสตร์	วิจยัและนวตักรรม	

เครอืข่ายบรหิารการวจัิยภาคเหนอื

ตอนบน

2. ผศ.ดร.พิรภพ	จันทร์แสนตอ	 ได ้รับรางวัลผลงานวิ จัยระดับดี เด ่น	 

ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี	 9	

และนานาชาติครั้งที่	2	“วิทยาการจัดการ

วิชาการ	2020”	

วันที่	7	กุมภาพันธ์	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3. อ.พิมาย	วงค์ทา

อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์	สุภาจันทร์

ได ้ รับรางวัลน�าเสนอระดับดี	 ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	 “การจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรม”ครั้ งที่ 	 6	 

ระหว่างวันที่	 11-12	 มีนาคม	 2563	 

ณ 	 คณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

4. อ.พิมาย	วงค์ทา

อ.ดร.สุคนธ์ทิพย์	สุภาจันทร์

ไ ด ้ รั บ รา งวั ลบทความระดับดี เ ด ่ น	 

ใ นกา รประชุ ม วิ ช าก า ร ระ ดับชาต	ิ 

“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ครั้งท่ี	 6	 ระหว่างวันท่ี	 11-12	 มีนาคม	

2563	 ณ	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	

5. อ.ดร.อารยา	อริยา

ผศ.ดร.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

อ.ดร.บัณฑิต	บุษบา

ผศ.ดร.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

ได ้ รั บ รา งวั ลบทความระดับดี เ ด ่ น	 

ใ นกา รประชุ ม วิ ช าก า ร ระ ดับชาต	ิ 

“การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

ครั้งท่ี	 6	 ระหว่างวันท่ี	 11-12	 มีนาคม	

2563	 ณ	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
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ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

6. รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ

รางวลั	Silver	Award	กจิกรรม	Thailand	

Research	Expo	2020	Award	(มหกรรม

งานวิจัยแห่งชาติ)	 เมื่อวันท่ี	 6	 สิงหาคม	

2563

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง
	 ในปีงบประมาณ	2563	มีนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ	วิชาชีพ	คุณธรรม	จริยธรรม	

กีฬา	สุขภาพ	ศิลปและวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

1. นางสาวพัชรินทร์	พุ่มจันทร์

นางสาวสุวนันท์	ใหม่กันทะ

นางสาวสุทธิมลตรา	เครือค�า

นายเกียรติศักดิ์	มีมาก

นายทศวรรษ	ทุเสนะ

นางสาวพนัชกร	บุญทอง

รางวัล	 The	 best	 สิ่งประดิษฐ์ระดับ

เยาวชน“โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเพื่อ

การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ธนาคารออมสิน

2. นางสาวพัชรินทร์	พุ่มจันทร์

นางสาวสุวนันท์	ใหม่กันทะ

นายเกียรติศักดิ์	มีมาก

นางสาวพนัชกร	บุญทอง	

รางวัลเหรียญเงิน	กลุ่มการท่องเที่ยว	ผล

งานนวตักรรมส่งเสรมิการท่องเทีย่วรถม้า

รางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับ	อุดมศึกษา	จาก

การแข่งขันโครงการ	 “วันนักประดิษฐ์	

I-New	 Gen	 Award	 2020”	 ประจ�าป	ี

2563	ในวันที่	2-6	กุมภาพันธ์	2563	

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

3. นายสุรัตน์	ชัยสงคราม รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 ประเภท 

มอืใหม่	ในการแข่งขนัหมากล้อม	“North	

pre-University	 Go	 Tournament	

2020”	 ระหว่างวันที่	 15-16	 กุมภาพันธ์	

2563

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

4. นางสาวอัฏฐารส	แสนปินตา	 รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	2	ประเภทหญงิ

เดี่ยว	 ในการแข่งขันหมากล้อม	 “North	

pre-University	 Go	 Tournament	

2020”	 ระหว่างวันที่	 15-16	 กุมภาพันธ์	

2563

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)	

5. นางมะลิวรรณ	สุริยา รางวัลเข็มคุรุสภาสดุดี คุรุสภา

6. นายกฤตัชญ์	ไวยดารา	 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 การประกวดภาพถ่าย	

ในกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิง

สร้างสรรค์	หวัข้อ	“45	ปี	อทุยานแห่งชาติ

ดอยขุนตาล”	วันที่	11	พฤษภาคม	2563		

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
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ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

7. นางนันทพร	ฟั่นเครือ ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์	 ได้รับ

รางวัลสื่อมวลชนประเภท	วิทยุ	โทรทัศน์	

ดีเด่น	จังหวัดล�าพูน	วันที่	31	กรกฎาคม	

2563	 ณ	 ห้องประชุมจามเทวี	 ศาลา

ประชาคม	ศาลากลางจังหวัดล�าพูน

ศาลากลางจังหวัดล�าพูน

8. น.ส.สุกัญญา	พุกพบสุข

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตฯ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประกวดผล

งานสหกิจศึกษาดีเด่น	 ระดับเครือข่าย	

ประจ�าปี	 2563	 ประเภทนักศึกษาสหกิจ

ศึกษาท่ีมีโครงงาน	 ด้านนวัตกรรมสหกิจ

ศึกษาดีเด่น	เมื่อวันที่	20	สิงหาคม	2563

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจ

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาค

เหนือตอนบน

9. น.ส.นิชาภา	อ�่าเพียร

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

รางวัลทุนสนับสนุนการศึกษา	 ประเภท

ความโดดเด ่นทางด ้านกิจกรรมหรือ

วิชาชีพ	 จากโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ

แก่บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน	

เมื่อวันที่	22	เมษายน	2563	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

10. นายวัชรพล	อินสม

นายภูวนาท	ภูดอนตอบ

น.ส.	บุษกร	ถุงค�า

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

รางวัลเหรียญเงิน	 ผลงานวิจัย	 ตู้อบแห้ง

ระบบผสมผสานแบบอัตโนมัติส�าหรับ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	โครงการ	Thailand	

New	Gen	Investors	Award	2020	กลุ่ม

การเกษตรและอาหาร	 ระดับอุดมศึกษา	

ในงานวนันกัประดษิฐ์	ประจ�าปี	2563	เมือ่

วันที่	2	–	6	กุมภาพันธ์	2563

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

11. นางสาวมัณฑนา	ค�าวังจันทร์

นายนพรัตน์	สวยฉลาด

รางวัลเหรียญเงิน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ในการประกวดการสร ้ า งห นั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	EPUB	3

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ	

12. นางสาวณัฐธิดา	มีธรรม

นายนาคินทร์	เล็กประดิษฐ

นางสาวอนงค์นาฎ	พลายพยัคฆ์

รางวัลเหรียญเงิน	 ระดับชั้นประถม

ศึกษา	 ในการประกวดการสร้างหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	EPUB	3

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

13. นายสหรัฐ	วัทโล

นางสาวณัฐนรี	บัวติ๊บ

นายณัฐชานน	แสนค�าลือ

รางวัลชมเชย	 ระดับชั้นประถมศึกษา	

ในการประกวดการสร ้ า งห นั งสื อ

อิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	EPUB	3

ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ

14. นายธรากร	แก้วค�าปัน นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ	(ปริญญาตรี) สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษา

ศาสตร์แห่งประเทศไทย
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งบประมาณ
	 ในปีงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2563	มหาวทิยาลัยราชภฏัล�าปาง			มงีบประมาณส�าหรบัด�าเนนิงานตามภารกจิ	จ�านวน

เงินทั้งสิ้น	603,087,500	บาท	จ�าแนกได้ดังนี้	

1. จำาแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภท จ�านวนเงิน

เงินงบแผ่นดิน 507,985,900

เงินรายได้ 95,101,600

	-	เงิน	บ.กศ. 76,739,000

	-	เงิน	กศ.บป. 2,434,800

	-	เงิน	กศ.บศ. 6,243,600

	-	เงินศูนย์นานาชาติ 2,856,000

	-	เงิน	ร.ร.สาธิตฯ 1,263,400

	-	เงินรายได้อื่น	ๆ 5,564,800

รวม 603,087,500

2. จำาแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย จ�านวนเงิน

งบบุคลากร 65,140,100

งบด�าเนินงาน 71,006,162

งบลงทุน 176,802,298

งบเงินอุดหนุน 278,600,700

งบรายจ่ายอื่น 11,538,240

รวม 603,087,500
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3. จำาแนกตามผลิต
ผลผลิต จ�านวนเงิน

1.กิจกรรมหลักค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 278,839,300

2.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 185,759,250

3.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 96,359,750

4.ผลผลิตผลงานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,723,300

5.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 33,148,000

6.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1,701,900

7.โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 1,035,000

8.โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 500,000

9.	โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 2,821,000

10.	โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 1,200,000

รวม
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4. จำาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
หมวดรายจ่าย จ�านวนเงิน

การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย 57,871,140

การพัฒนางานวิจัยและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ 4,356,000

การบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ชุมชนท้องถิ่น 36,049,900

การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 1,723,300

การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 500,374,760

การสร้างความมั่นคงและแสวงหารายได้ 2,712,400

รวม 603,087,500
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บุคลากร

 1. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ รวม
ที่สังกัด ไปช่วยราชการ

สายผู้สอน 356 - 3 359

	ข้าราชการ 60 - 60

	พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาการ 292 - 3 295

	ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 4 - - 4

สายสนับสนุน 243 - - 243

	ข้าราชการ 16 - - 16

	ลูกจ้างประจ�า 6 - - 6

	พนักงานราชการ 20 - - 20

	 พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ,ต�าแหน่งประเภททัว่ไป

201 - - 201

รวมทั้งหมด 599 - 3 602
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2. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร

หน่วยงาน

สายผู้สอน สายสนับสนุน

รวมข้า

ราชการ

พนง. 

ม.ประเภท

ต�าแหน่ง

วิชาการ

ลูกจ้าง

ชั่วคราว 

ตปท.

ข้า

ราชการ

ลูกจ้าง

ประจ�า

พนง.

ราชการ

พนง. ม. ต�าแหน่ง

ประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญ

เฉพาะ,ต�าแหน่ง

ประเภททั่วไป 

คณะครุศาสตร์ 5 59 - 1 - 2 13 80

คณะวิทยาศาสตร์ 17 47 - 2 - 1 11 78

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 10 80 4 1 - 2 8 105

คณะวิทยาการจัดการ 12 57 - 1 - 2 9 81

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 11 - 1 - 11 27

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
12 34 1 - 1 10 58

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 1 8

ส�านักงานอธิการบดี

-กองกลาง 2 4 9 53 68

-กองบริการการศึกษา 2 - - 12 14

-กองนโยบายและแผน 1 1 - 7 9

-กองพัฒนานักศึกษา 1 - - 20 21

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 - - 24 25

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 - - 5 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - - 6 7

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - 1 1 3 5

โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา
5 5

สภาคณาจารย์ 1 1

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 4

รวมทั้งหมด 60 295 4 16 6 20 201 602
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3. บุคลากรสายผู้สอน จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ

คณะ
ต�าแหน่ง

รวม
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์ 40 23 1 - 64

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
49 35 10 - 90

คณะวิทยาศาสตร์ 34 24 6 - 64

คณะวิทยาการจัดการ 40 24 5 - 69

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 24 3 - 46

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 8 1 - 15

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 - - - 7

 รวม 195 138 26 - 359

4. จำานวนบุคลากร จำาแนกตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา

หน่วยงาน

สายผู้สอน สายสนับสนุน

รวมต�ากว่า 

ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

ต�ากว่า 

ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

คณะครุศาสตร์ - - 37 27 1 11 4 - 80

คณะวิทยาศาสตร์ - - 33 31 - 11 3 - 78

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
- 1 68 25 3 6 2 - 101

คณะวิทยาการจัดการ - - 35 34 1 9 2 - 81

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - 5 10 2 9 1 - 27

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
- - 39 7 1 12 - - 58

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 5 2 - - 1 - 8

ส�านักงานอธิการบดี - - - - 22 72 18 - 112

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- - - - 2 20 3 - 25

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม - - - - 1 5 - - 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - 4 2 1 7

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - 3 1 - 4

โครงการจดัต้ังสถาบนัภาษา - - - - - 5 - - 5

สภาคณาจารย์ - - - - - 1 - - 1

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - 3 1 - 4

รวมทั้งหมด - 1 222 136 32 172 38 1 602
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5. ข้าราชการและลูกจ้างประจำาที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล สังกัดหน่วยงาน ต�าแหน่งขณะเกษียณ

ผศ.ดร.สุเทพ	 ทองค�า คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ.อวัสดา	 บินโซดาโอะ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์

อ.มยุรี	 พรหมเทพ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์

อ.วีรวัชร	 พงศ์นภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์

อ.แวอีเลียส	 บินโซดาโอะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์

รศ.สมชัย	 โกศล													 คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์

ผศ.ยุพา	 อภิโกมลกร														 คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นายบรรจง	 สมศรี กองพัฒนานักศึกษา	ส�านักงานอธิการบดี ผู้บริหาร

นางประภา	 ไชยมงคล คณะวิทยาการจัดการ ผู้บริหาร

อ.วิธธวัช	 ปินทะสาย								 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์

นายบุญหลง	 ฝั้นค�าอ้าย กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี พนักงานขับรถยนต์	ส	2

นายเรืองฤทธิ์	 สีตาบุตร กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี ช่างไม้	ช	3

นายจรัญ	 อุ่นม่อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างไม้	ช	4
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อาคารสถานที่

	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ตั้งอยู่เลขที่	119	ถ.ล�าปาง-	แม่ทะ	บ้านหนองหัวหงอก		ม.	9		ต.ชมพู		อ.เมือง	จ.ล�าปาง		

52100		หมายเลขโทรศัพท์		มีพื้นที่	589	ไร่		85	ตารางวา

	 และมีพื้นที่จ�านวน	115	ไร่		72		ตารางวา		อยู่เลขที่	8	ต.พระบาท		อ.เมือง	จ.ล�าปาง

	 พื้นที่รวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางทั้งหมดเป็น	704	ไร่	1	งาน	57	ตารางวา

	 ประกอบด้วยอาคาร	ดังต่อไปนี้

อาคาร ลักษณะอาคาร จ�านวนชั้น
พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)
ปีที่สร้าง

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�านักวิทยบริการ 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
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อาคาร ลักษณะอาคาร จ�านวนชั้น
พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)
ปีที่สร้าง

อาคาร	29	ศูนย์ฝึกฯ	เซรามิกส์ อาคาร	ค.ส.ล. 2 2,200 2546

อาคาร	30	หอพักทานตะวัน อาคาร	ค.ส.ล. 3 1,200 2514

อาคาร	31	หอพักราชาวดี อาคาร	ค.ส.ล. 3 1,200 2514

อาคาร	32	หอพักอินทนิน อาคาร	ค.ส.ล. 3 1,200 2514

อาคาร	33	โรงอาหารทิพย์ธัญญา อาคาร	ค.ส.ล. 1 1,785 2514

อาคาร	34	องค์การนักศึกษา อาคาร	ค.ส.ล. 1 240 2542

อาคาร	35	อาคารปฏิบัติการโปรแกรม

	 เทคโนโลยีการอาหาร
อาคาร	ค.ส.ล. 2 379.20 2544

อาคาร	36	คณะวิทยาการจัดการ อาคาร	ค.ส.ล. 8 2,704 2543

อาคาร	37	อาคารบ้านเด็กปฐมวัย อาคาร	ค.ส.ล. 1 288 2544

อาคาร	38	อาคารโอฬาร		โรจน์หิรัญ อาคาร	ค.ส.ล. 9 13,036.65 2548

อาคาร	39	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	(ใหม่) อาคาร	ค.ส.ล. 5 11,084 2550

อาคาร	40	อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร	ค.ส.ล. 2 1,450 2550

อาคาร	41	อาคารส�านักงานกองพัฒนานักศึกษา							 อาคาร	ค.ส.ล 3 2,400 2551

อาคาร	42	อาคารส�านักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร	ค.ส.ล 2 3,476 2551

อาคาร	43	อาคารหอประชุมใหญ่ อาคาร	ค.ส.ล 2 13,500 2555

อาคาร	44	อาคารพัสดุกลาง อาคาร	ค.ส.ล 1 700 2556

อาคาร	45	อาคารเรียนและเอนกประสงค์	9	ชั้น อาคาร	ค.ส.ล 10 10,000 2558

อาคาร	46	ศูนย์กีฬาเอนกประสงค์		 อาคาร	ค.ส.ล 2 5,517.77 2558

อาคาร	47	อาคารเรียนเรียนบริการวิชาการและ

	 เอนกประสงค์
อาคาร	ค.ส.ล 5 13,500 2559

อาคาร	48	อาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยี

	 การเกษตร		
อาคาร	ค.ส.ล 1 	2136.80 2558

อาคาร	49	อาคารหอพักบุคลากร		 อาคาร	ค.ส.ล 7 14,306 2560

อาคาร	50	อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฯ		 อาคาร	ค.ส.ล 3 3,601 2561

อาคาร	51	อาคารส�านักงานอธิการบดี		 อาคาร	ค.ส.ล 4 6,395 2561

อาคาร	52	อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และ

	 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาคาร	ค.ส.ล 5 20,919 2560

อาคาร	53	อาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์

	 (หอชาย)
อาคาร	ค.ส.ล 4 4,414 2562



27

จำานวนยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ล�าดับ ประเภทรถราชการ ยี่ห้อ เลขทะเบียน ปีจดทะเบียน อายุใช้งาน ระยะกิโลเมตร

1 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0119	ลป 2544 20	ปี 189304

2 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0122	ลป 2544 20	ปี 393972

3 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0141	ลป 2523 41	ปี จอด

4 รถโดยสารส่วนบุคคล อิซูซุ 40-0169	ลป 2549 15	ปี 265772

5 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0303	ลป 2564 4	เดือน 3243

6 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0304	ลป 2564 4	เดือน 2419

7 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 80-9481	ลป 2546 18	ปี 104532

8 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4374	ลป 2553 11	ปี 548620

9 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4375	ลป 2553 	11	ปี 535761

10 รถตู้นั่ง	4	ตอน นิสสัน นข-6384ลป 2560 4	ปี 166002

11 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-1196	ลป 2544 20	ปี 569024

12 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-1635	ลป 2546 18	ปี 447518

13 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-3164	ลป 2550 14	ปี 588541

14 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4140	ลป 2552 12	ปี 498349

15 รถนั่ง	3	ตอน โตโยต้า กฉ-5684	ลป 2551 13	ปี 345115

16 รถนั่ง	2	ตอน	ท้ายบรรทุก นิสสัน กค-2254	ลป 2541 23	ปี ไมล์ช�ารุด

17 รถนั่ง	2	ตอน	ท้ายบรรทุก โตโยต้า กจ-7920	ลป 2550 15	ปี 483449

18 รถเก๋ง	2	ตอน นิสสัน กค-3903	ลป 2542 22	ปี จอด

19 รถตู้นั่ง	4	ตอน ฮุนได กท-7410	ลป 2555 9	ปี 236551

20 รถเก๋ง	2	ตอน นิสสัน กท-7749	ลป 2555 9	ปี 274878

(ข้อมูล	ณ	วันที่	7	มิถุนายน	2564)
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ทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือ และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. จำานวนทรัพยากรสารสนเทศ

รายการ จ�านวน หน่วยนับ

1. หนังสือ

	 1.1	ภาษาไทย 15,824 เล่ม

	 1.2	ภาษาต่างประเทศ 2,168 เล่ม

	 1.3	วิจัย 902 เล่ม

	 1.4	หนังสือ	2	ภาษา 205 เล่ม

2. วารสาร/เอกสาร

	 2.1	วารสาร

	 	 2.1.1	ภาษาไทย 485 ชื่อเรื่อง

	 	 2.1.2	ภาษาต่างประเทศ 37 ชื่อเรื่อง

	 2.2	หนังสือพิมพ์

	 	 2.2.1	ภาษาไทย 43 ชื่อเรื่อง

	 	 2.2.2	ภาษาต่างประเทศ 4 ชื่อเรื่อง

3. โสตวัสดุ

	 3.1	ดีวีดี 66 ชื่อเรื่อง

	 3.2	วีซีดี 661 ชื่อเรื่อง

	 3.3	ซีดีรอมมัลติมิเดีย 280 แผ่น

	 3.4	แถบบันทึกเสียง 398 ชื่อเรื่อง

	 3.5	ฐานข้อมูลส�าเร็จรูป 6 ฐานข้อมูล

4. ฐานข้อมูลออนไลน์

	 4.1	ฐานข้อมูลต่างประเทศ 171 เครื่อง

	 4.2	ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 12 บทความ

	 4.3	ฐานข้อมูลที่	สกอ.บอกรับ 13 ฐานข้อมูล

	 4.4	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	E-book 30 ชื่อเรื่อง

	 4.5	บ้านเก่านครล�าปาง 80 ชื่อเรื่อง

	 4.6	ประเพณี	12	เดือน	นครล�าปาง 20 ชื่อเรื่อง

	 4.7	ของดีนครล�าปาง 13 ชื่อเรื่อง

	 4.8	องค์ความรู้ทางวัฒนธรรม 50 ชื่อเรื่อง

	 4.9	ทะเบียนหนังสือทางวัฒนธรรม 1,301 ชื่อเรื่อง

	 4.10	เล่นศิลป์ถิ่นเขลางค์ 131 ชื่อเรื่อง

	 4.11	ศิลปวัตถุ 86 ชื่อเรื่อง
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2. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและการบริการ
	 2.1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ�านวนห้อง จ�านวนเครื่อง

1 คณะครุศาสตร์ 4 65

2 คณะวิทยาศาสตร์ 5 180

3 คณะวิทยาการจัดการ 12 308

4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 17 256

5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1 16

6 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 8 265

7 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 3 153

รวม 50 1,243

	 2.2	คอมพิวเตอร์เพื่อการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล

ล�าดับที่ ห้องบริการ / จุดบริการคอมพิวเตอร์ จ�านวนเครื่อง

1 คณะครุศาสตร์ 16

2 คณะวิทยาศาสตร์ 40

3 คณะวิทยาการจัดการ 4

4 ศูนย์คอมพิวเตอร์ 72

5 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 18

รวม 150

3. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
 =	 คณะครุศาสตร์

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องศึกษาค้นคว้า 1

2 ห้องศูนย์การศึกษาปฐมวัย 4

3 ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาไทย 1

4 ห้องปฏิบัติการศูนย์ภาษาอังกฤษ 2

5 ห้องศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ 3

6 ห้อง	Microteaching 1

7 ห้อง	Smart	Classroom 1

8 ห้องให้ค�าปรึกษา 4

รวม 17
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 =	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม 1

2 ห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ 1

3 ห้องปฏิบัติการประติมากรรม 1

4 ห้องปฏิบัติการดนตรีไทย 1

5 ห้องปฏิบัติการซ้อมดนตรี 1

6 ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ 1

7 ห้องปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1

8 ห้องปฏิบัติการเปียร์โน 1

9 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิก 1

10 ห้องปฏิบัติการภาษาจีน 1

11 ห้องปฏิบัติการสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1

12 ห้องปฏิบัติการศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ 1

13 ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทย 1

14 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดนตรี 1

15 ห้องปฏิบัติการศาลจ�าลอง 1

รวม 15

 =	 คณะวิทยาศาสตร์

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา 6

2 ห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 13

3 ห้องปฏิบัติการทางเคมี 12

4 ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม 1

5 ห้องปฏิบัติการทดสอบ	ISO 2

6 ห้องปฏิบัติการอาหาร 1

รวม 35

 =	 คณะวิทยาการจัดการ

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องประชุมธัญกร	(ห้องประชุมชั้น	1) 1

2 ห้องประชุมธรรมสรณ์	(ห้องประชุมชั้น	4) 1

3 ห้องประชุมธัญญมัย	(ห้องประชุมเล็กชั้น	8) 1

รวม 3
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 =	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1. ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1

2. ห้องปฏิบัติการเครื่องพิมพ์	3	มิติ 1

3. ห้องปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัว 1

4. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยามวล 1

5. ห้องสัมมนาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1

6. ห้องปฏิบัติการดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 1

7. ห้องปฏิบัติการอนาล็อกคอมพิวเตอร์ 1

8. ห้องปฏิบัติการระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม 1

9. ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 1

10. ห้องปฏิบัติการสาธิตระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด	5	Kw	(ชั้น

ดาดฟ้า	อาคาร	13)

1

11. ห้องปฏิบัติการเตา 1

12. ห้องปฏิบัติการเคลือบ 1

13. ห้องปฏิบัติการแป้นหมุน 1

14. ห้องปฏิบัติการ	Sacada	Systems 1

15. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยามิติ 1

16. ห้องปฏิบัติการ	Network	Systems 1

17. ห้องปฏิบัติการเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ 1

18. ห้องปฏิบัติการชีวมวล	(อาคาร	16) 1

19. ห้องฝึกปฏิบัติ	ปี	1	(อาคาร	16) 1

20. ห้องฝึกปฏิบัติ	ปี	2	(อาคาร	16) 1

21. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม	(ห้อง	1324) 1

22. ห้องปฏิบัติการจิ๊กเกอร์ 1

23. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาเชิงกล 1

24. ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1

25. ห้องปฏิบัติการ	Microcontroller	Systems	 1

26. ห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาไฟฟ้าและอุณหภูมิ 1

27. ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า 1

28. ห้องปฏิบัติการ	PLC 1

29. ห้องปฏิบัติการ	Robot	Systems 1

30. ห้องปฏิบัติการ	Software	Systems 1

31. ห้องปฏิบัติการ	Internet	Systems	 1

32. ห้องเรียน	Smart	Classroom 1

รวม 32
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 =	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องปฏิบัติการ	1 1

2 ห้องปฏิบัติการ	2 1

3 ห้องปฏิบัติการเคมีอาหาร 1

4 ห้องวัสดุ	อุปกรณ์	และสารเคมี 1

5 ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจอาหารและและผลผลิตทางการเกษตร 1

6 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 1

7 ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพอาหาร 1

8 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 1

9 ห้องปฏิบัติการปฐพีวิทยา 1

10 ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 1

รวม 10

 =	 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1. ห้องประชุมกลาง 2

2. ห้องผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1

3. ห้องปฏิบัติการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 1

รวม 4

 =	 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องฝึกซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ 1

2 ห้องอเนกประสงค์ส�าหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับศาสนา 1

3 ห้องประชุม 2

4 ห้องศิลปวัฒนธรรมศึกษา	 1

5 ห้องพิพิธภัณฑ์ 1

6 ห้องนิทรรศการ 1

7 ศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา 1

รวม ค
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 =	 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

ล�าดับที่ ห้องปฏิบัติการ จ�านวนห้อง

1 ห้องสมุดภาษา	ส�าหรับการสืบค้นข้อมูลจ�านวน	18	เครื่องระบบการจัดการ

ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับประมวลผลทั่วไป	ห้อง	Self-Access)

1

2 ห้องปฏิบัติการภาษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	จ�านวน	152	เครื่องระบบการจัด

ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลลูกข่ายจ�านวน	 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�านวน	90	ที่นั่ง	พร้อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย	IBM	Server	Serial	NO.99BA262	จ�านวน	1	เครื่อง	และ

เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส�าหรบั	Teacher’s	Management	System	จ�านวน	3	เคร่ือง	

(	ส�าหรับเรียนรายวิชา	1500110และ	1500113	)

3

รวม 4
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ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียน

ที่หลากหลาย

 การจัดการศึกษา
	 มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง	เป็นมหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาท้องถ่ิน	การจดัการศกึษามเีป้าประสงค์เพือ่ให้สงัคมท้องถิน่

ได้มโีอกาสพฒันาเป็นบณัฑติของมหาวทิยาลยัทีม่คีณุธรรม	จรยิธรรม	มคีวามขยนัหมัน่เพยีร	สูง้าน	มคีวามรูท้างวชิาการ	วชิาชพี	

ภาษาองักฤษ	และทกัษะการแสวงหาความรูด้้วยกระบวนการวจิยั	มวีฒุภิาวะทางอารมณ์	มคีวามสามารถในการแก้ไขปัญหา	และ											

มีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการด�ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน	มีการจัดการศึกษา	2	ระบบ	คือ	

1)ภาคปกติ	และ	2)ภาคพิเศษ	(เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์)	มีการจัดการเรียนการสอน	4	ระดับคือ	1)ระดับปริญญาตรี	2)ระดับ

ประกาศนียบัตรบัณฑิต	3)ระดับปริญญาโท	4)ระดับปริญญาเอก	มีคณะในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจ�านวน	6	คณะ	การด�าเนินการ

มีรายละเอียด	ดังนี้

 1. การรับนักศึกษา

	 	 การรับนกัศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2563	รบัสมคัรระหว่างเดอืนสงิหาคม	พ.ศ.2562	ถงึ	มถินุายน	พ.ศ.2563	โดย

การทดสอบวดัแววความเป็นคร	ู(หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ)	และสอบสมัภาษณ์	(หลกัสตูรครศุาสตรบัณฑติ	หลกัสตูรสาธารณสขุ

ศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 2. หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนสาขาวิชา

ปริญญาตรี 14 47

ประกาศนียบัตร 1 1

ปริญญาโท 5 7

ปริญญาเอก 1 2

รวม 21 57

 3. จ�านวนนักศึกษา

  3.1 จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 

	 	 	 3.1.1	จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	จ�าแนกตามประเภท	และระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
5 ปี 4 ปี 4 ปี เทียบโอน

ภาคปกติ 1,752 3,125 272 - - - 5,149

ภาคพิเศษ - 144 - 180 193 80 597

	-	กศ.บป. - 144 - - - - -

	-	ป.บัณฑิต - - - 180 193 80 -

	-	บัณฑิตศึกษา - - - - - - -

รวม 1,752 3,269 272 180 193 80 5,746
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	 	 	 3.1.2	จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด	จ�าแนกตามหลักสูตร

ประเภท

นกัศกึษา

สาขาวิชา

รวมการ

ศึกษา
วิทย์ฯ ศิลปฯ บรหิารฯ บัญชี นิติฯ

เทคโน

โลยีฯ
ร.ป.ป ร.บ. นิเทศ ศิลปะ

สาธารณ

สขุ
ศล.บ. วศ.บ.

ภาค

ปกติ
2,720 275 629 443 191 127 145 210 138 74 3 81 77 36 5,149

ภาค

พิเศษ
259 10 40 120 24 58 - 86 - - - - - - 597

-	กศ.บป. - - - - - 58 - 86 - - - - - - -

		-	ป.

บณัฑติ
180 - - - - - - - - - - - - - -

-	บณัฑติ

ศกึษา
79 10 40 120 24 - - - - - - - - - -

รวม 2,979 285 669 563 215 185 145 296 138 74 3 81 77 36 5,746

	 	 	 3.1.3	จ�านวนนักศึกษาภาคปกติ	จ�าแนกตามหลักสูตร	และระดับการศึกษา

สาขาวิชา
ปริญญาตรี

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
5 ปี 4 ปี 4 ปีเทียบโอน

การศึกษา 1,752 968 - - - 2,720

วิทยาศาสตร์ - 233 42 10 - 285

ศิลปะศาสตร์ - 572 57 1 39 669

บริหารธุรกิจ - 351 92 - - 443

การบัญชี - 163 28 18 - 209

นิติศาสตร์ - 127 - - - 127

เทคโนโลยี - 92 53 - - 145

รัฐประศาสนศาสตร์ - 210 - - - 210

รัฐศาสตร์ - 138 - - - 138

นิเทศศาสตร์ - 74 - - - 74

ศิลปะ - 77 - - - 77

สาธารณสุข - 81 - - - 81

วิศวกรรมศาสตร์ - 36 - - - 36

เศรษฐศาสตร์ - 3 - - - 3

รวม 1,752 3,125 272 29 39 5,217
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	 	 	 3.1.4	จ�านวนนักศึกษาภาคพิเศษทั้งหมด	แยกตามหลักสูตร	และระดับการศึกษา

สาขาวิชา ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

การศึกษา - 180 79 - 259

บริหารธุรกิจ - - 79 - 79

การบัญชี - - 6 - 6

นิติศาสตร์ 58 - - - 58

รัฐประศาสนศาสตร์ 86 - - - 86

การจัดการ - - - 41 41

รวม 144 180 164 41 529

  3.2 จ�านวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2563

	 	 	 3.2.1	จ�านวนนักศึกษาใหม่	จ�าแนกตามประเภท	และระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต ปริญญาโท รวม
4 ปี 4 ปี เทียบโอน

ภาคปกติ 1,107 68 - - 1,175

ภาคพิเศษ 47 - 180 47 274

	-	กศ.บป. 47 - - - -

	-	บัณฑิตศึกษา - - 180 47 -

รวม 1,154 68 180 47 1,449

 

	 	 	 3.2.2	จ�านวนนักศึกษาใหม่	จ�าแนกตามประเภท	และสาขาวิชา

ประเภท

นกัศกึษา

สาขาวิชา

รวมการ

ศกึษา
วทิย์ฯ ศิลปฯ บรหิารฯ บัญชี นิติฯ

เทคโน

โลยีฯ
รป.บ. ร.บ. นิเทศ ศลิปะ

สาธารณ

สขุ
ศล.บ. วศ.บ.

ภาค

ปกติ
569 45 142 123 34 42 48 45 39 14 2 25 20 27 1,175

ภาค

พิเศษ
201 4 1 20 1 22 - 25 - - - - - - 274

-	กศ.บป. - - - - - 22 - 25 - - - - - - -

-	บณัฑติ

ศกึษา
201 4 1 20 1 - - - - - - - - - -

รวม 770 49 143 143 35 64 48 70 39 14 2 25 20 27 1,449
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  3.3 จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

	 	 	 3.3.1	จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา	จ�าแนกตามประเภท	และระดับการศึกษา

ประเภทนักศึกษา
ปริญญาตรี

ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม
5 ปี 4 ปี 4 ปี เทียบโอน

ภาคปกติ 511 835 104 - - - 1,450

ภาคพิเศษ - - - 168 31 5 204

	-	กศ.บป. - - - - - - -

	-	บัณฑิตศึกษา - - - 168 31 5 -

รวม 511 835 104 168 31 5 1,654

	 	 	 3.3.2	จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา	จ�าแนกตามประเภท	และสาขาวิชา

ประเภทนักศึกษา
สาขาวิชา

รวม
การศึกษา วิทย์ฯ ศิลปฯ บริหารฯ บัญชี นิติฯ ทล.บ. รป.ม. 

ภาคปกติ 511 129 453 148 111 37 37 24 1,450

ภาคพิเศษ 186 3 5 4 4 - - 2 204

	-	กศ.บป. - - - - - - - - -

	-	บัณฑิตศึกษา 186 3 5 4 4 - - 2 -

รวม 697 132 458 152 115 37 37 26 1,654
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การพัฒนานักศึกษา

	 การจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษาเพือ่ผลติบณัฑติท่ีมคีณุภาพนัน้	จ�าเป็นต้องจัดกจิกรรมทีส่่งเสรมิและพฒันาให้นกัศกึษา

มีโอกาสในการน�าศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	 มหาวิทยาลัย	 และต่อสังคม	 เพราะนักศึกษาจะต้อง

ส�าเร็จการศึกษาและออกไปรับใช้สังคม

	 การพฒันานักศึกษา	มจุีดมุง่หมายในการส่งเสรมิและพัฒนานกัศกึษาให้มบีคุลกิภาพและรูจั้กการวางตวัในสงัคม	มคีวาม

เป็นผู้น�าและผู้ตามทีด่	ีมทีกัษะของการจดัการ	ประสบการณ์อยูร่่วมกนัและการท�างานเป็นทมี	มรีะเบยีบวนิยัและเคารพในกตกิา

ของสังคม	มีสุขภาพและพลานามัยที่ดี	มีจิตส�านึกของความเป็นคนดี		มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	และมีความอดทน

และเสียสละ

	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริม

ความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร	มีการอบรมสัมมนา	ศึกษาดูงาน	และฝึกปฏิบัติงานในสถานปรกอบการ	มีการฝึกการ

ท�างานเป็นทีม	การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี		มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ	ระหว่างคณะ	และระหว่างสถาบัน	เพื่อความสามัคคี

และพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง	 มีการฝึกการท�างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน	 โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา	

ตลอดตนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่	และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย		ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา	ดังนี้

1. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่	1 จ�านวน	130	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา

และสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้น�า

นักศึกษาและหัวหน้าห้อง

จ�านวน	150	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการอบรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม จ�านวน	30	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการอบรมความรู้แก่ศิษย์เก่าคณะ

วิทยาการจัดการ

จ�านวน	300	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

5 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อนสู่ตลาด

แรงงาน

จ�านวน	200	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการกิจกรรมสร้างความเข็มแข็งแก่ผู้น�า

นักศึกษาตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

จ�านวน	70	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

7 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่	1 จ�านวน	200	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

8 โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้านพลามัย

และกิจกรรมแข่งขันกีฬาส�าหรับนักศึกษาใน

คณะวิทยาการจัดการ

จ�านวน	90	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

9 โครงการเครือข่ายนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ	8	สถาบัน		

จ�านวน	30	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ

จ�านวน	100	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

11 โครงการกระบวนการเรียนรู้เสริมสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่	21

จ�านวน	50	คน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจ

บริการคณะวิทยาการจัดการ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

กราฟิกเพื่อการค้าปลีกสมัยใหม่สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจค้าปลีก							

จ�านวน	36	คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

คณะวิทยาการจัดการ

13 โครงการนักจัดการมืออาชีพ จ�านวน	50	คน สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

14 โครงการนักจัดการขั้นต้น จ�านวน	45	คน สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

15 โครงการฝึกปฏิบัติการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวสาขานิเทศศาสตร์							

จ�านวน	54	คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

16 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน	สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

จ�านวน	30	คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

17 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขา

วิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

จ�านวน	15	คน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และธุรกิจระหว่างประเทศคณะ

วิทยาการจัดการ

18 โครงการ	“กล้าใหม่ไฟแรง”	ด�าเนินการระหว่าง

วันที่	19-20	มีนาคม	2563	ในกิจกรรมสร้าง

ฝายชะลอน�้า	ณ	หมู่บ้านผาแดง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง							

สโมสรนักศึกษาและ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	65	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	

19 โครงการ	“อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะความ

รู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส�าหรับ

นักศึกษา	โดยความร่วมมือระหว่าง	กองพัฒนา

นักศึกษา	กับคณะวิชาทั้ง	6	คณะ”	ด�าเนินการ

ในวันพุธที่	19	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	13.00-

16.00	น.	และวันที่	22	กุมภาพันธ์	2563	

ณ	หอประชุมจันทน์ผา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	858	คน

กองพัฒนานักศึกษา							

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

20 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสา

บ�าเพ็ญประโยชน์	เพื่อส่งเสริมสร้างจริยธรรม	

และบูรณาการการเรียนรู้	งานประกันคุณภาพ

การศึกษา	เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	

6	ด�าเนินการวันที่	31	มกราคม	–	2	กุมภาพันธ์	

2563	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร	

อุทยานประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	และอุทยาน

แห่งชาติคลองลาน	จังหวัดก�าแพงเพชร

คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	130	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร

21 โครงการ	“เด็กวิทย์	จิตอาสา”	ด�าเนินการวัน

ที่	14	มีนาคม		2563	ร่วมด้วย	ช่วยกัน	รู้ทัน	รู้

ไว	ป้องกันภัยโควิด	19	ณ	ห้องประชุม	23101	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	

และถนนคนเดินกาดกองต้า	จังหวัดล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	105	คน

คณะวิทยาศาสตร์							

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

22 โครงการเสริมทักษะเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	ด�าเนินการวันที่	11	กรกฎาคม	2563	ณ	

ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	24	คน

คณะวิทยาศาสตร์							

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

23 โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่	21	ด�าเนินการวันที่	13-14	มิถุนายน	2563	

ณ	อาคาร	5	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	87	คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

ทั่วไป	คณะวิทยาศาสตร์							

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

24 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2562

นักศึกษา

จ�านวน	90	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 โครงการประกวดดาวเดือน	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2562

นักศึกษา

จ�านวน	100	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้และ

ทักษะทางเทคโนโลยี	4.0		เมื่อวันที่	18	–	19	

ธันวาคม	2562	และวันที่	28	–	29	มกราคม	

2563

นักศึกษา

จ�านวน	79	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27 โครงการอบรมฝึกทักษะอาชีพ	นักศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	1	มกราคม	–	

30	สิงหาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	200	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28 โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน	เมื่อ

วันที่	25	–	26	มกราคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	54	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29 โครงการอบรม	P-Squre	โรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อน	สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน	เมื่อวันที่		

16	-	23	กุมภาพันธ์	2563

นักศึกษา

จ�านวน	7	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

30 โครงการอบรมทักษะทางวิชาชีพ	สาขาวิชา

เทคโนโลยีโยธา	เมื่อวันที่	18	–	19	กุมภาพันธ์	

2563

นักศึกษา

จ�านวน	39	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

31 โครงการอบรมภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปี

สุดท้าย	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	

9	มีนาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	86	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32 โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับบริการ

วิชาการ	สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	เมื่อวันที่	

17	มีนาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	30	คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

33 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่	21	สาขาวิชาวิศวกรรม

คอมพิวเตอร์	เมื่อวันที่			1	-	30	มิถุนายน	

2563			

นักศึกษา

จ�านวน	15	คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	สาขา

วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เมื่อวันที่	1	-	30	

มิถุนายน	2563	

นักศึกษา

จ�านวน	20	คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเมื่อวันที่	10	มิถุนายน	

2563

นักศึกษา

จ�านวน	80	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	สาขา

วิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า	เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	–	

30	กรกฎาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	9	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

37 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	สาขา

วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	24	

มิถุนายน	2563

นักศึกษา

จ�านวน	19	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่	สาขา

วิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	เมื่อวันที่	6	–	31	

กรกฎาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	18	คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

39 โครงการสัมมนาทางวิชาชีพในรูปแบบออนไลน์

ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์	

เมื่อวันที่	6	–	24	กรกฎาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	15	คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

40 โครงการพัฒนานักศึกษา	สาขาวิชาเทคโนโลยี

ไฟฟ้า	ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

เมื่อวันที่	10	กรกฎาคม	–	10	สิงหาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	20	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

41 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา	เมื่อวันที่	14	–	15	

กรกฎาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	14	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา



42

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

42 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่	21	สาขาวิชาวิศวกรรม

ซอฟต์แวร์		เมื่อวันที่	25	-	26	กรกฎาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	25	คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์		

43 โครงการพัฒนาทักษะศักยภาพนักศึกษาและ

การส่งเสริมทักษะการเรีนรู้ในศตวรรษที่	21	

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ

เซรามิกส์	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	9	คน

สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตและ

การออกแบบเซรามิกส์

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่ง

เสริมสุขภาพด้านยาเสพติด	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	4	สิงหาคม	2563

นักศึกษา

จ�านวน	100	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

45 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่	21	สาขาวิชาเทคโนโลยี

โยธา	เมื่อวันที่	18	-	19	สิงหาคม	2563							

นักศึกษา

จ�านวน	27	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

46 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของ

บัณฑิตในศตวรรษที่	21	สาขาวิชาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม		เมื่อวันที่	27	-	28	สิงหาคม	

2563							

นักศึกษา

จ�านวน	25	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

47 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม	ProtaStruc-

ture	ในการวิเคราะห์โครงสร้างให้แก่นักศึกษา

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา	เมื่อวันที่	24	–	25	

กันยายน	2563

นักศึกษา

จ�านวน	15	คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

48 จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน	CEFR	

จ�านวน	1,500	คน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

49 จัดอบรมพื้นฐานภาษาในภูมิภาคอาเซียนและ

ภาษาต่างประเทศอื่นๆ	ส�าหรับนักศึกษา

จ�านวน	200	คน โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

50 จัดอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	English	Discoveries	

Online

จ�านวน	2,000	คน โครงการจัดตั้ง

สถาบันภาษา

51 โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพ	วัฒนธรรม	

วิชาการ	และวิชาชีพครู

ตัวแทนนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์ที่เข้าร่วมแข่งขัน

ทักษะวิชาการและวิชาชีพ

ครู	135	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

52 โครงการอบรมทักษะชีวิตส�าหรับนักศึกษาชั้น

ปีที่	1

นักศึกษาคณะครุศาสตร์							

ชั้นปีที่	1	จ�านวน	200	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

53 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าส�าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่	2

นักศึกษาคณะครุศาสตร์							

ชั้นปีที่	2	จ�านวน	50	คน

ฝ่ายกิจการ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์
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54 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นตามความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปี

ที่	4

นักศึกษาคณะครุศาสตร์							

ชั้นปีที่	4	จ�านวน	280	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

55 โครงการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ

วิชาชีพครู	ส�าหรับนักศึกษา	ชั้นปีที่	5							

นักศึกษาคณะครุศาสตร์							

ชั้นปีที่	5	จ�านวน	300	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

56 วันก้าวสู่วิชาชีพครูปฐมวัย	ส�าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	1

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	1	

จ�านวน	65	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

57 อบรมเชิงปฏิบัติการโยคะเพื่อพัฒนาสมอง

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	3	

จ�านวน	90	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

58 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย	โดย

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	3

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	3	

จ�านวน	90	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

59 การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียน

รู้ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	3	

จ�านวน	90	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

60 โครงการเสริมสมรรถนะก่อนออกฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครูส�าหรับนักศึกษาสาขา

วิชาการศึกษาปฐมวัย

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	4	

จ�านวน	90	คน							

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

61 โครงการปลูกจิตส�านักความเป็นครู

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	1

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	1	

จ�านวน	12	คน	

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

62 ออกค่ายอาสานักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

เพื่อบริการวิชาการ

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	1-2	

จ�านวน	40	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

63 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะ	การบริหาร

จัดการชั้นเรียนคอมพิวเตอร์	ส�าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	3

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	3	

จ�านวน	34	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

64 กิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการจัดการ

เรียนเพื่อความเป็นครูมืออาชีพ	นักศึกษาชั้นปี

ที่	5	

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	5	

จ�านวน	30	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

65 เปิดโลกทัศน์สู่การเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาชั้นปี

ที่	4	

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	5	

จ�านวน	30	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์
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66 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว							

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยา	

จ�านวน	60	คน

สาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

67 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียน

รู้ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการ

แนะแนว							

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยา	ชั้นปี

ที่	4	จ�านวน	26	คน

สาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

68 โครงการค่ายพัฒนาท้องถิ่น	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยาชั้นปีที่	

5	จ�านวน	50	คน

สาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

69 โครงการพัฒนาความเชี่ยวชาญในศาสตร์การ

สอนภาษาไทยเพื่อเข้าสู่วิชาชีพครู	

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย	 

ชั้นปีที่	4	จ�านวน	100	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

70 โครงการเอกลักษณ์ไทย นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทย	จ�านวน261	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

71 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

ทางการศึกษาในศตวรรษที่	21	(นักศึกษาสาขา

วิชาภาษาไทย	ชั้นปีที่	3)

นกัศกึษาสาขาวชิาภาษาไทย

ชั้นปีที่	3	จ�านวน	55	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

72 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษา

ไทย	

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทย	จ�านวน229	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

73 พัฒนาขีดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ	ฟัง

พูดอ่านเขียน	และบูรณาการการเรียนการสอน	

(Open	House)								

นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษและผู้สนใจ	

จ�านวน	100	คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

74 การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาผลิตและ

เผยแพร่นวัตกรรมในศาสตร์การสอนภาษา

อังกฤษ	

นักศึกษาสาขาวิชา

ภาษาองักฤษ	จ�านวน	85	คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

75 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ตามหลักสูตรเทคโนโลยีใหม่ๆ	และทันสมัยแก่

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ								

จ�านวน	1,386	คน							 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม								

ศูนย์คอมพิวเตอร์							

76 โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษาส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1	

(ออนไลน์	2	หลักสูตร)								

จ�านวน	2,467	คน							 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม								

ศูนย์คอมพิวเตอร์	

77 โครงการจัดกิจกรรมสอบวัดผลความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Exit	Exam)	

ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	4-5								

จ�านวน	2,482	คน							 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม								

ศูนย์คอมพิวเตอร์	

78 โครงการจัดกิจกรรมทบทวนก่อนสอบความ

สามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Exit	

Exam)	ส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	4-5								

จ�านวน	739	คน							 ฝ่ายบริการและฝึกอบรม								

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

79 โครงการอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ								 จ�านวน	450	คน							 ศูนย์วิทยบริการ								

80 บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 34	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

81 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 23	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

82 เตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษา 23	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

83 การพัฒนาทักษะอาชีพส�าหรับนักศึกษา							

(เปิดโลกกว้างส�าหรับอาชีพทางการเกษตร)

15	คน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

84 เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพ	 7	คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

85 แข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

7	คน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

86 Beginning	camp	ประจ�าปีการศึกษา	2563 366 ส�านักงานคณบดี	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

87 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	

2563	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

366 ส�านักงานคณบดี	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

88 ปัจฉิมนิเทศและพบผู้ประกอบการ	ประจ�า

ปีการศึกษา	2562	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

300 ส�านักงานคณบดี	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

89 พัฒนาศักยภาพทางดนตรีแก่นักศึกษาสาขา

วิชาดนตรี

40 สาขาวิชาดนตรี

90 พัฒนาศักยภาพเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษา

ชั้นปีที่	1-4	และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

วิชาชีพด้านศิลปะและการออกแบบ

80 สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

91 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ

166 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

92 อบรมเตรียมความพร้อมในการสอบวัดระดับ

ความรู้ภาษาจีน	(HSK)	ระดับ	4	ระบบใหม่แก่

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

29 สาขาวิชาภาษาจีน

93 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์

การเรียน	ภาวะผู้น�า	ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	และจัดการความเสี่ยง	สาขาวิชา

รัฐประศานศาสตร์

150 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

94 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้แก่นักศึกษาสาขา

วิชานิติศาสตร์

60 สาขาวิชานิติศาสตร์
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/ จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

95 พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียรู้ในศตวรรษที่	

21	ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

100 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

96 พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา

200 สาขาวิชาสังคมศึกษา

97 พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ

ที่	21	และยกระดับการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

114 สาขาวิชาภาษาไทย

98 พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยแก่นักศึกษา

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับชาว

ต่างประเทศ

100 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ

สื่อสารส�าหรับชาวต่างประเทศ

99 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน

90 สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

100 พัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์	

อัตลักษณ์ของสาขาวิชา	และทักษะการเรียน

รู้ในศตวรรษที่	21	และการจัดการความเสี่ยง	

การจัดการข้อร้องเรียนของสาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง

92 สาขาวิชาการเมือง

และการปกครอง

กิจกรรมส่งเสริมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่

นักศึกษาตามวิธีลานนาและภูมิปัญญาท้อง

ถิ่น	(การท�าโคมประดิษฐ์)

จ�านวน	200	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานด้าน

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	

แห่เทียนพรรษา

จ�านวน	130	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมสาขา

วิชานิเทศศาสตร์

จ�านวน	30	คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

การบูรณาการสู่การเรียนการสอน	สาขา

วิชาการตลาด	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติตามวิถีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น”	

จ�านวน	20	คน สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

5 โครงการส่งเสริมการท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมแก่นักศึกษา

จ�านวน	15	คน สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

6 โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่	

(Young	&	Smart	Accountants)

จ�านวน	80	คน สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

7 โครงการ	Junior	Accountant	For	AEC	

season	6	

จ�านวน	60	คน สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

8 โครงการ	“อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมกับ

การบูรณาการการเรียนการสอนผ่านสื่อ

ดิจิตอล”

จ�านวน	20	คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ

9 โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ

และจัดท�าทะเบียนโบราณวัตถุโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน	วัด

ศรีดอนชัย	ต.เสริมกลาง	อ.เสริมงาม	

จ.ล�าปาง	โดยร่วมกับสาขาวิชาการท่อง

เที่ยวและธุรกิจบริการ	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

จ�านวน	25	คน สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และธุรกิจบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

10 โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

จ�านวน	20	คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล

คณะวิทยาการจัดการ

11 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมุนไพรพื้นบ้านล้านนา

จ�านวน	30	คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล	

คณะวิทยาการจัดการ

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์

โคมล้านนาสู่การบูรณาการด้านศิลป

วัฒนธรรมกับการเรียนการสอน

จ�านวน	20	คน สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก	

คณะวิทยาการจัดการ

13 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ

จ�านวน	100	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

14 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่	1 จ�านวน	130	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

15 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและ

บูรณาการสู่การเรียนการสอนสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ

จ�านวน	12	คน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

และภาครัฐ	คณะวิทยาการจัดการ

16 โครงการ	“ปาเวณีเดือนยี่เป็ง”	ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	จัดกิจกรรม

งานประเพณียี่เป็ง	ณ	หนองหัวหงอก	ครั้ง

ที่	9	ด�าเนินการเมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	

2562	ณ	บริเวณเวทีด้านหน้าหอประชุม

ใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	300	คน

สโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์	
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

17 โครงการ	“วิทยาศาสตร์สังคีต”	ด�าเนิน

การเมื่อวันที่	5	–	7	สิงหาคม	2563	

ณ	อาคาร	45	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อาจารย์	บุคลากร	

นักศึกษาและศิษย์เก่า	

จ�านวน	100	คน

คณะวิทยาศาสตร์

18 โครงการ	“วันทาครู	สู่ขวัญน้อง	มองคน

ดี	ส่งเสริมคนเก่ง”	ด�าเนินการเมื่อวัน

ที่	30	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุม

ชั้น	2	อาคาร	45	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์คณะ

วิทยาศาสตร์	จ�านวน	200	

คน

คณะวิทยาศาสตร์

19 โครงการ	“คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจ

สืบสานประเพณีล้านนาถวายเทียน

พรรษา”	ด�าเนินการเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	

2563	ณ	วัดหนองห้า	ต�าบลพระบาท	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	48	คน

สโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาศาสตร์

20 โครงการประดิษฐ์โคมประดับ	คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	15	–	

16	พฤศจิกายน	2562

นักศึกษา	จ�านวน	151	คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

21 โครงการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	เมื่อวันที่	20	

พฤศจิกายน	2562

นักศึกษา	จ�านวน	7	คน สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22 โครงการบูรณาการวิจัย	บริการวิชาการ

และท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	สาขา

วิชานวัตกรรมการผลิตและการออกแบบ

เซรามิกส์	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2562	-	

31	มีนาคม	2563

นักศึกษา	จ�านวน	3	คน สาขาวิชานวัตกรรมการผลิต

และการออกแบบเซรามิกส์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและ

ครอบครูช่าง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2563

นักศึกษา	จ�านวน	250	คน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24 กิจกรรมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ	ระดับอุดมศึกษา	(English	

Speech	Competition)

400 โครงการจัดตั้ง	สถาบันภาษา

25 กิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ 200 ศูนย์นักศึกษานานาชาติ

26 โครงการ	Education	New	Generation	

Season	5

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	

จ�านวน	1,000	คน

ฝ่ายกิจการ	นักศึกษาคณะครุศาสตร์
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

27 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชา

พระพุทธศาสนา	บูรณาการวิชาคุณธรรม

ส�าหรับครูปฐมวัย	ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	1

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	1	

จ�านวน	60	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

28 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	1-3	

จ�านวน	45	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

29 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยา	ชั้นปี

ที่	1-3	จ�านวน	30	คน

สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

30 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทยและผู้สนใจ	จ�านวน	

60	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

31 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	

60	คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

32 กิจกรรมท�าบุญคณะครุศาสตร์	 อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ

นักศึกษา	คณะครุศาสตร์	

จ�านวน	500	คน	

สาขาวิชาส�านักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์

33 ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา 60	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการ	Marketing	Weapons	 จ�านวน	55	คน สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนา

บุคลิกภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ							

จ�านวน	40	คน สาขาวิชาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขา

วิชานิเทศศาสตร์	“ปั้นดินให้เป็นดาว”							

จ�านวน	50	คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด							

จ�านวน	55	คน สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

5 โครงการตลาดจิตอาสาเพื่อบูรณาการสู่

การเรียนการสอนวิชาการตลาดเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม							

จ�านวน	50	คน สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการจิตอาสาอาเซียนศึกษา จ�านวน	25	คน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

7 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสา

บ�าเพ็ญประโยชน์	เพื่อส่งเสริมสร้าง

จริยธรรม	และบูรณาการการเรียนรู้	งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	6	ด�าเนินการวัน

ที่	31	มกราคม	–	2	กุมภาพันธ์	2563	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร	อุทยาน

ประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	และอุทยาน

แห่งชาติคลองลาน	จังหวัดก�าแพงเพชร

คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	130	คน

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร

8 โครงการ	“กล้าใหม่ไฟแรง”	ด�าเนินการ

ระหว่างวันที่	19-20	มีนาคม	2563	ใน

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า	ณ	หมู่บ้านผา

แดง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

สโมสรนักศึกษาและ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	65	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	

9 โครงการ	“อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษาส�าหรับนักศึกษา	โดยความร่วมมือ

ระหว่าง	กองพัฒนานักศึกษา	กับคณะ

วิชาทั้ง	6	คณะ”	ด�าเนินการในวันพุธที่	

19	กุมภาพันธ์	2563	เวลา	13.00-16.00	

น.	และวันที่	22	กุมภาพันธ์	2563	ณ	หอ

ประชุมจันทน์ผา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	858	คน

กองพัฒนานักศึกษา							

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

10 โครงการ	“เด็กวิทย์	จิตอาสา”	ด�าเนิน

การวันที่	14	มีนาคม		2563	ร่วมด้วย	

ช่วยกัน	รู้ทัน	รู้ไว	ป้องกันภัยโควิด	19	ณ	

ห้องประชุม	23101	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	และถนนคน

เดินกาดกองต้า	จังหวัดล�าปาง							

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	105	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

11 โครงการ	“ชีวิตใหม่	สู่รั้วกาสะลอง”	

ด�าเนินการวันที่	10	มิถุนายน		2563	

ณ	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ชั้น	1	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ล�าปาง								

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	203	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

12 โครงการ	“กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง	

คณะวิทยาศาสตร์”	ด�าเนินการวันที่	

21	ตุลาคม		2562	ณ	สนามกีฬากลาง	

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	150	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

13 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย	ชั้นปีที่	2

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ศึกษาปฐมวัย	ชั้นปีที่	2		

จ�านวน	55	คน

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

14 อบรมบุคลิกภาพของครูคอมพิวเตอร์							 นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	2	

จ�านวน	23	คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

15 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครู

ที่ดี	

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยา	ชั้น

ปีที่	1	–	5									จ�านวน	

126	คน

สาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

16 โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย	

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทย	ชั้นปีที่	1	และ	2								

จ�านวน	120	คน

สาขาวิชาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

17 โครงการอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน	

IT	และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย

อาชีพแก่บุคลากรสายวิชาการ	

จ�านวน	343	คน							 บุคลากรสายวิชาการ

ส�านักวิทยบริการฯ							

18 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน	

IT	และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย

อาชีพแก่บุคลากรสายสนับสนุน								

จ�านวน	75	คน							 บุคลากรสายสนับสนุน

ส�านักวิทยบริการฯ							

19 โครงการจัดอบรมสัมมนาเพิ่มความรู้ด้าน	

IT	และเสริมทักษะการพัฒนางานในสาย

อาชีพแก่บุคลากรภายนอกฯ	

จ�านวน	227	คน							 บุคลากรภายนอกฯ								

20 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 23	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

21 เตรียมความพร้อมก่อนส�าเร็จการศึกษา 23	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กิจกรรมด้านสังคมและบำาเพ็ญประโยชน์
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการอาสาเพื่อส่วนรวม จ�านวน	20	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา	และสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการบ�าเพ็ญประโยชน์ จ�านวน	25	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา	และสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการค่ายอาสาพัฒนา	ร่วมรักษาสิ่ง

แวดล้อมสาขาวิชานิเทศศาสตร์

จ�านวน	60	คน สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการตลาดจิตอาสาเพื่อบูรณาการสู่

การเรียนการสอนวิชาการตลาดเพื่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

จ�านวน	50	คน สาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการ
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

5 โครงการจิตอาสาสาขาวิชาการจัดการโลจิ

สติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

จ�านวน	35	คน สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ

ธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ

6 โครงการเสริมสร้างความสามัคคีและจิต

อาสา

จ�านวน	70	คน สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

7 โครงการ	“กล้าใหม่ไฟแรง”	ด�าเนินการ

ระหว่างวันที่	19-20	มีนาคม	2563	ใน

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน�้า	ณ	หมู่บ้านผา

แดง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

สโมสรนักศึกษาและ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	65	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	

8 โครงการ	“เด็กวิทย์	จิตอาสา”	ด�าเนิน

การวันที่	14	มีนาคม		2563	ร่วมด้วย	

ช่วยกัน	รู้ทัน	รู้ไว	ป้องกันภัยโควิด	19	ณ	

ห้องประชุม	23101	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	และถนนคน

เดินกาดกองต้า	จังหวัดล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

จ�านวน	105	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

9 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสา

บ�าเพ็ญประโยชน์	เพื่อส่งเสริมสร้าง

จริยธรรม	และบูรณาการการเรียนรู้	งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม	ครั้งที่	6	ด�าเนินการวัน

ที่	31	มกราคม	–	2	กุมภาพันธ์	2563	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร	อุทยาน

ประวัติศาสตร์ก�าแพงเพชร	และอุทยาน

แห่งชาติคลองลาน	จังหวัดก�าแพงเพชร

คณะกรรมการสโมสร

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

จ�านวน	130	คน

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฎก�าแพงเพชร

10 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพครู

อุตสาหกรรมศิลป์	เมื่อวันที่	16	มีนาคม	

2563

นักศึกษา

จ�านวน	48	คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

11 โครงการจิตอาสา	บ�าเพ็ญประโยชน์

และรักษาสิ่งแวดล้อม	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	

2563

นักศึกษา

จ�านวน	100	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12 โครงการค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

สโมสรนักศึกษา							

จ�านวน	15	คน

ฝ่ายกิจการ	นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

13 โครงการจิตอาสาตามพระราโชบาย ตัวแทนนักศึกษา							

คณะครุศาสตร์							

จ�านวน	50	คน

ฝ่ายกิจการ	นักศึกษา

คณะครุศาสตร์
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

14 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	

“เกษตรอินทรีย์แบบพอเพียง”

ตัวแทนนักศึกษา							

คณะครุศาสตร์							

จ�านวน	50	คน

ฝ่ายกิจการ	นักศึกษา

คณะครุศาสตร์

กิจกรรมด้านกีฬา
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 โครงการกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ด้าน

พลามัยและกิจกรรมแข่งขันกีฬาส�าหรับ

นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ

จ�านวน	90	คน ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

2 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ	

งานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

จ�านวน	200	คน ศูนย์นักศึกษานานาชาติ

3 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในคณะ

ครุศาสตร์	“กล้วยไม้เกมส์	ครั้งที่	12”

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	

จ�านวน	1,000	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะครุศาสตร์

4 ส่งเสริมสุขภาพสามัคคีคณะเทคโนโลยี	

การเกษตร

จ�านวน	50	คน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

2. การจัดบริการแก่นักศึกษา
 ♦	 คณะครุศาสตร์	 มีการจัดสภาพแวดล้อม	 	 สื่อการเรียน	 และแหล่งเรียนรู้	 อย่างเพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษา	 

เพื่อเป็นการส่งเสริม	และกระตุ้นให้นักศึกษา	สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	และยังมีการจัดบริการด้านต่างๆ	ให้แก่นักศึกษา	

ได้แก่							

	 	 	 1.	 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกกลุ่มเรียน						

	 	 	 2.	 การบรกิารข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์แก่นกัศกึษาผ่านบอร์ดประชาสมัพนัธ์	เวบ็ไซต์	Face	book	ทัง้ของคณะ	 

	 	 	 	 และสาขาวิชา

	 	 	 3.	 มีการจัดกิจกรรม	 /	 โครงการ	 ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา	 เช่น	 โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	 ซึ่งได้รับ 

	 	 	 	 ความร่วมมือจากวิทยาลัยสารพัดช่าง

	 	 	 4.	 มีสถานที่	เช่นบริเวณชั้น	1	อาคาร	52		ลานบ้านครู	ลานสุนทรี	เพื่อให้นักศึกษาใช้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ

	 	 	 5.	 มีตู้น�้าดื่มไว้บริการให้แก่นักศึกษา	 บริเวณอาคาร	 52	 	 ช้ัน	 1	 อาคาร	 1	 	 ช้ัน	 1	 2	 และ	 3	 และอาคาร	 7	 

	 	 	 	 บริเวณชั้น	1

 ♦	 คณะวิทยาการจัดการ	 มีการจัดบริการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

ได้แก่	 ห้องเรียน	 ห้องสมุด	 ห้องสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย	 ห้องค้นคว้าข้อมูลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา	 มุมศึกษาค้นคว้า/

ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 มีการจัดการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	 ได้แก่	 ห้องเรียน	 

มมุนันทนาการ	มมุพกัผ่อน	ห้องอาหาร	และจดับรกิารให้ค�าปรกึษาแก่นักศกึษา	โดยมกีารแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษา	ตารางการนดั

พบนักศึกษา	แบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา	และนักศึกษา	ตาราง	Office	Hours	ของอาจารย์	ที่ส�าคัญคณะมี

บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์	www.mgts-lpru.ac.th	บอร์ดประชาสัมพันธ์	และ

สถานีวิทยุ	105.50	MH														
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 ♦	 คณะวิทยาศาสตร์	มีการจัดบริการด้านสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 -	 บริการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา	โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 	 -	 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับสืบค้น	จ�านวน	40	เครื่อง

	 	 	 -	 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา	จ�านวน	40	เครื่อง

 ♦	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 1.	 จัดบริการน�้าดื่มแก่นักศึกษา

	 	 	 2.	 จัดบริการสถานที่จอดรถแก่นักศึกษา

	 	 	 3.	 จัดบริการห้องสมุด	เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าจากหนังสือ	ต�ารา	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

	 	 	 4.	 จัดสถานที่พักผ่อนแก่นักศึกษา

 ♦	 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 1.	 จัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปีทุกสาขาวิชาตลอดปีการศึกษา

	 	 	 2.	 จัดอบรมจัดบริการห้องสมุดภาษาต่างประเทศตลอดปีการศึกษา

	 	 	 3.	 จัดกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 	 	 4.	 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	 TOEIC	 ร่วมกับเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเพสช่ันแนลแอสเซสเม้นท	์ 

	 	 	 	 (ประเทศไทย)	 ศูนย์สอบภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่มาด�าเนินการจัดทดสอบให้ท่ีมหาวิทยาลัย 

	 	 	 	 ราชภัฎล�าปาง

	 	 	 5.	 จัดบริการการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูล	English	Discoveries	Online	จ�านวน	153	เครื่องตลอดปี	

	 	 	 6.	 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

	 	 	 7.	 จัดบริการสัญญาณจานดาวเทียม	True	Vision	แบบรายปี

	 	 	 8.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

3. ผลงานของนักศึกษา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีนักศึกษาได้สร้างผลงานและได้รับรางวัลต่างๆ	ดังนี้

ล�าดบั ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล

1 นายกฤตัชญ์		ไวยดารา							 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้รับรางวัลชนะ

เลิศ	การประกวดภาพถ่าย	ในกิจกรรมส่งเสริม

แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	หัวข้อ	“45	ปี	

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล”								วันที่	11	

พฤษภาคม	2563		

อุทยานแห่งชาติดอยขุน

ตาล

2 นางสาวพัชรินทร์	พุ่มจันทร์

นางสาวสุวนันท์	ใหม่กันทะ

นางสาวสุทธิมลตรา	เครือค�า

นายเกียรติศักดิ์	มีมาก

นายทศวรรษ	ทุเสนะ

นางสาวพนัชกร	บุญทอง

รางวัล	The	best	สิ่งประดิษฐ์ระดับ

เยาวชน“โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ธนาคารออมสิน
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ล�าดบั ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล

3 นางสาวพัชรินทร์	พุ่มจันทร์

นางสาวสุวนันท์	ใหม่กันทะ

นายเกียรติศักดิ์	มีมาก

นางสาวพนัชกร	บุญทอง							

รางวัลเหรียญเงิน	กลุ่มการท่องเที่ยว	ผลงาน

นวัตกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวรถม้ารางวัล

สิ่งประดิษฐ์ระดับ	อุดมศึกษา	จากการแข่งขัน

โครงการ	“วันนักประดิษฐ์	I-New	Gen	Award	

2020”	ประจ�าปี	2563	ในวันที่	2-6	กุมภาพันธ์	

2563	

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)

4 นางสาวอัฏฐารส	แสนปินตา								 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ประเภทหญิงเดี่ยว								

ในการแข่งขันหมากล้อม	“North	pre-Univer-

sity	Go	Tournament	2020”	ระหว่างวันที่	

15-16	กุมภาพันธ์	2563

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)							

5 นายสุรัตน์	ชัยสงคราม รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ประเภทมือใหม่							

ในการแข่งขันหมากล้อม	“North	pre-Univer-

sity	Go	Tournament	2020”	ระหว่างวันที่	

15-16	กุมภาพันธ์	2563

บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	

(มหาชน)							

6 นางสาวมัณฑนา	ค�าวังจันทร์

นายนพรัตน์	สวยฉลาด

รางวัลเหรียญเงิน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาในการ

ประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	

EPUB	3

ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	

7 นางสาวณัฐธิดา	มีธรรม

นายนาคินทร์	เล็กประดิษฐ

นางสาวอนงค์นาฎ	พลายพยัคฆ์

รางวัลเหรียญเงิน	ระดับชั้นประถมศึกษา	ในการ

ประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	

EPUB	3

ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

8 นายสหรัฐ	วัทโล

นางสาวณัฐนรี	บัวติ๊บ

นายณัฐชานน		แสนค�าลือ

รางวัลชมเชย	ระดับชั้นประถมศึกษา	ในการ

ประกวดการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน	

EPUB	3

ส�านักงานพัฒนา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

9 นายธรากร		แก้วค�าปัน นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ	(ปริญญาตรี) สภาคณบดีคณะ							

ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

แห่งประเทศไทย
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ประเด็นกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

มีคุณภาพ

	 มหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	มุง่เน้นการผลติบณัฑติทีม่คีณุภาพ	และการวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่	จงึมกีระบวนการในการ

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยท�าวิจัยที่บูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ	มีสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น

หน่วยงานรับผดิชอบประสานกับคณะ	และหน่วยงานภายนอกในการส่งเสรมิการท�าวจิยั	การหาแหล่งทนุ	และการสร้างเครอืข่าย

การวิจัย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก	จากมหาวิทยาลัย	ซึ่งได้จัดสรร

งบประมาณเงินรายได้เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา	รวมทั้งมีกองทุนอุดหนุนการวิจัย	มีการ

จัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย	และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

คณะ
จ�านวนเงินสนับสนุน

ภายในสถาบัน

จ�านวน

เงินสนับสนุนภายนอก

สถาบัน

รวม

คณะวิทยาศาสตร์ 2,221,261.50 5,058,757.34 7,280,018.84

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 722,000.00 	1,756,658.00	 	2,478,658.00	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,253,500.00 	1,518,858.00	 	3,772,358.00	

คณะครุศาสตร์ 	628,450.00	 	5,184,850.50	 	5,813,300.50	

คณะวิทยาการจัดการ 	2,868,400.00	 2,005,858.00 	4,874,258.00	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 	2,422,900.00	 786,410.00 	3,209,310.00	

ภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 11,116,511.50 16,311,391.84 27,427,903.34
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2. โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำาแนกตามคณะ
 2.1 คณะครุศาสตร์
  2.1.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

1 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง		การพัฒนาแอพพลิเคชั่น	3	

ภาษา	ส�าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว

ตามเส้นทางรถม้า	(สายวัฒนธรรม)	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

(60%=420,000)

ผศ.สมชาย		เมืองมูล

(20%=140,000)

อ.วิธธวัช		ปินทะสาย

(5%=35,000)

อ.สิริรัตน์		วาวแวว

(5%=35,000)

อ.สิริญญา		สุขสวัสดิ์

(5%=35,000)

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

(5%=35,000)

งบประมาณ	700,000	บาท

140,000

2 โครงการย่อยที่		2	เรื่อง		การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

ชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริม

สร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว		บ้านทุ่งม่านเหนือ		

อ�าเภอเมือง		จังหวัดล�าปาง

อ.อารยา		อริยา

(55%=280,500)

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(10%=51,000)

อ.บัณฑิต		บุษบา

(10%=51,000)

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(5%=25,500)

อ.กรรณิการ์		สายเทพ

(5%=25,500)

ผศ.พอใจ		สิงหเนตร

(5%=25,500)

รศ.กนิษฐ์กานต์		ปันแก้ว

(5%=25,500)

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอน	บัวกนก							

(5%=25,500)

งบประมาณ	510,000	บาท

	51,000

รวม 191,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบรายได้ 

1 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง		การพัฒนาแอพพลิเคชั่น	3	

ภาษา	ส�าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว

ตามเส้นทางรถม้า	(สายวัฒนธรรม)	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

(60%=420,000)

ผศ.สมชาย		เมืองมูล

(20%=140,000)

อ.วิธธวัช		ปินทะสาย

(5%=35,000)

อ.สิริรัตน์		วาวแวว

(5%=35,000)

อ.สิริญญา		สุขสวัสดิ์

(5%=35,000)

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

(5%=35,000)

งบประมาณ	700,000	บาท

140,000

2 โครงการย่อยที่		2	เรื่อง		การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

ชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริม

สร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว		บ้านทุ่งม่านเหนือ		

อ�าเภอเมือง		จังหวัดล�าปาง

อ.อารยา		อริยา

(55%=280,500)

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(10%=51,000)

อ.บัณฑิต		บุษบา

(10%=51,000)

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(5%=25,500)

อ.กรรณิการ์		สายเทพ

(5%=25,500)

ผศ.พอใจ		สิงหเนตร

(5%=25,500)

รศ.กนิษฐ์กานต์		ปันแก้ว

(5%=25,500)

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอน	บัวกนก

(5%=25,500)

งบประมาณ	510,000	บาท

	51,000

3 กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับครูในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการศึกษา	ยุค	4.0

ผศ.ปณตนนท์	เถียรประภากุล

อ.อภิรดี		จีนคร้าม

อ.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา

7,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

4 การเสริมสร้างความสามารถการเรียนรู้แบบสืบเสาะด้วย

เทคโนโลยีบูรณาการการสร้างภาพในความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

(75%=7,875)							

ผศ.ปราโมทย์		พรหมขันธ์

(5%=525)

รศ.กนิษฐ์กานต์	ปันแก้ว							

(5%=525)

นายณัฐพล		แก้วอุดร

นายธัญเทพ	อินทนน

น.ส.วชรพร		ใจวงค์ก้อน

งบประมาณ	10,500	บาท

8,925

5 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการสอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	35

อ.ดวงพร		อุ่นจิตต์ 7,000

6 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษา

ครุศาสตร์

ผศ.เศรษฐวิชญ์		ชโนวรรณ

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร

ผศ.วิยดา		เหล่มตระกูล

อ.วิทเอก		สว่างจิตร

28,000

7 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พัฒนาการวรรณกรรมไทย

โดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้	5	ขั้นตอน	(5	

STEPs)	เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักศึกษาสาขา

วิชาภาษาไทย	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ผศ.ดารุณี		นิพัทธ์ศานต์ 8,000

8 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย	

เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย	ส�าหรับนักเรียน	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

อ.เอกนรินทร์		สีฝั้น 8,000

9 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น

บูรณาการแบบองค์รวมเขตลุ่มน�้าจาง	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.สุจิตรา		ปันดี

(90%=7,200)

อ.กิตติยา		ปลอดแก้ว

(5%=400)

น.ส.ออมสิน		สิทธิศร

(5%=400)

งบประมาณ		8,000	บาท

7,600
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

10 การพัฒนาทักษะการคิดค�านวณส�าหรับนักศึกษาครูสาขา

วิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก

ผศ.ปราโมทย์	พรหมขันธ์

(75%=7,875)

รศ.กนิษฐ์กานต์		ปันแก้ว

(5%=525)

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

(5%=525)

นายพงศพัทธ์		โพธิ

นายตุลา		คุ้มครอง

น.ส.ปวีณา		เครือจันต๊ะ

งบประมาณ	10,500	บาท

8,925

11 การพัฒนาครูมืออาชีพด้านทักษะวิจัยของครู	กศน.	

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

อ.พงศ์วัชร		ฟองกันทา

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

ผศ.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์

อ.สุวรรณี		เครือพึ่ง

10,500

12 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง

เพื่อชีวิตที่ส�าเร็จของเด็กปฐมวัย

อ.อรทัย	เลาอลงกรณ์

อ.สุธิษณา		โตธนายานนท์

14,000

13 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้าง

การปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวสู่

วัยชรายุค	4.0	

อ.พิชชา		ถนอมเสียง

อ.เกษทิพย์		ศิริชัยศิลป์

อ.วิมพ์วิภา		บุญกลิ่น

ผศ.อนงค์รัตน์		รินแสงปิน

10,500

14 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง	ส�าหรับข้าราชการครู	

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	จังหวัดล�าปาง

อ.เกษทิพย์	ศิริชัยศิลป์

ผศ.ปริตต์		สายสี

ผศ.สมชาย		เมืองมูล

อ.พิชชา		ถนอมเสียง

15,000

15 อิทธิพลของภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีผลต่อการออกเสียง

ภาษาไทยมาตรฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ณัฐชยา		ปันทกา 8,000

16 การต่อรองเชิงอ�านาจในความสัมพันธ์ชายหญิง	:	

การศึกษาเรื่องพระอภัยมณี

อ.วาทิต	ธรรมเชื้อ 8,000

17 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการส�าหรับครูปฐมวัยใน

ศตวรรษที่	21	

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

อ.วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร

อ.วิศาธร		ทนุกิจ

21,000

18 การศึกษาผลการพัฒนาครูในการท�าวิจัยชั้นเรียน

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ระบบ	Coaching	and	

Mentoring	ร่วมกับระบบ	PLC	Online

อ..เยาวทิวา		นามคุณ

ผศ.ชนันกาญจน์		สุวรรณเรือง

ผศ.ปณตนนท์	เถียรประภากุล

7,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

19 การพัฒนาแอปพลิเคชันจ�าลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัด

ล�าปาง	ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน		เพื่อส่งเสริม

พัฒนาการด้านสังคม	ส�าหรับเด็กปฐมวัย

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

อ.เกษทิพย์		ศิริชัยศิลป์

8,750

20 การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียง

ภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์	คณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.สุวรรณี		เครือพึ่ง

อ.พงศ์วัชร		ฟองกันทา

8,000

21 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา	:	บทบาทและการด�ารงอยู่ใน

กลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง	บ้านพระบาทห้วยต้ม

ต�าบลนาทราย	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

อ.ธิดารัตน์		ผมงาม 8,000

22 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ	โดยใช้สื่อสภาพจริง	ใน

โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ภัทราภรณ์		ค�าลือสาย

ผศ.เบญจมาศ		พุทธิมา

8,000

23 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชนการเรียน

รู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ในสถานศึกษา

ขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาล�าปาง	เขต	2

อ.ปรมินทร์	วงษ์ค�าสิงห์

อ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

8,750

24 การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนขั้นสูงของครูโดยใช้เทคนิคร่วมแรงรวมพลัง

อ.เกศนีย์		อิ่นอ้าย 10,500

25 การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของนักเรียนส�าหรับครูโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ในกองก�ากับ	33	จังหวัดเชียงใหม่

อ.สุธิดา		พลช�านิ

อ.เกศนีย์		อิ่นอ้าย

อ.สุธาสินี		ยันตรวัฒนา

อ.มนตา		รัตนจันทร์

7,000

26 การพัฒนาหลักสูตรเสริมความฉลาดรู้ทางการใช้สื่อ

ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	–	3								

อ.เกษตร		วงศ์อุปราช

ผศ.ดวงจันทร์		เดี่ยววิไล

15,000

27 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน	MIA	เพื่อพัฒนาทักษะ

การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาใน

จังหวัดล�าปาง

อ.ธนาพันธุ์		ณ	เชียงใหม่

อ.พงศ์ทวี		ทัศวา

อ.พรชนนี	ภูมิไชยา

อ.กิตติมา		สิงห์สนธิ์

28,000

28 การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์

ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษบนพื้นฐาน

ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.สายชล		เพียรผดุงพร 7,000

29 การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อ.ณฤติยา	เพ็งศรี 7,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

30 การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่านในการพัฒนาความ

สามารถในการอ่านภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาวิชาชีพ

ครู	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	ชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

อ.บุษราคัม		อินทสุก 7,000

31 การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกส�าหรับวัยกลางคนเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค	4.0

ผศ..อัมเรศ		เนตาสิทธิ์

อ.พงศ์วัชร		ฟองกันทา

7,000

32 การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานแบบทะยานสู่เป้า

หมายเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาใน

โรงเรียนขนาดเล็ก	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาล�าปาง	เขต	2

อ.ณัฎฐ์		รัตนศิริณิชกุล 7,000

33 การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

วิชาวิทยาการค�านวณ	โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก	ส�าหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่	1	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ชนันกาญจน์		สุวรรณเรือง

อ.กิตติยา		ปลอดแก้ว

อ.ปรมินทร์		วงษ์ค�าสิงห์

8,750

34 การใช้แนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิค

การอ่านแบบกว้างเพื่อเพิ่มพูนความสามารถการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่	4	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง							

อ.สมบัติ		ค�ามูลแก้ว 7,000

35 การพัฒนาชุดกิจกรรม	STREAMM	เพื่อส่งเสริมทักษะ

ก�ากับตนเองของเด็กปฐมวัย

อ.รติรส		ก้อนเงิน

อ.มนตา		รัตนจันทร์

14,000

36 การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ

กายส�าหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัยชรายุค	4.0

อ..ปริญญภาษ		สีทอง

อ.สุธาสินี	ยันตรวัฒนา

16,000

37 การใช้ชุดกิจกรรม	Word	Families	เพื่อพัฒนาการอ่าน

ค�าศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กประถม

อ.นภาลัย		ศรีวิชัย 7,000

38 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานการศึกษาประถมศึกษา

ล�าปาง	เขต	1

ผศ.ฤๅชุตา		เนตรจัด 7,000

39 การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด	

การเรียนรู้แบบน�าตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถใน

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก	ส�าหรับครูในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล�าปางเขต	1

อ.ปณิสรา		จันทร์ปาละ

อ.สุภาภรณ์		มาชัยวงศ์

อ.วิมพ์วิภา		บุญกลิ่น

อ.ชรัญรักษ์		ปัญญามูลวงษา

16,000

40 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจใน

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา

อ.อภิรดี		จีนคร้าม

ผศ.ปณตนนท์	เถียรประภากุล

7,000

41 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการ

เครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการค�านวณเพื่อส่ง

เสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดล�าปาง

อ.กิตติยา		ปลอดแก้ว

ผศ.ชนันกาญจน์		สุวรรณเรือง		

อ.ดร.สุจิตรา		ปันดี

8,750
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

42 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริม

ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน								

อ.วิมพ์วิภา	บุญกลิ่น

อ.พิชชา	ถนอมเสียง

อ..ปณิสรา		จันทร์ปาละ

อ.อดุลย์		ปัญญา

10,500

43 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขา

จิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิด	

จิตตปัญญาศึกษา

อ.จิรพันธ์		เครือสาร 8,950

44 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ชรัญรักษ์		ปัญญามูลวงษา

อ.ปณิสรา		จันทร์ปาละ

ผศ.ณตนนท์		เถียรประภากุล

12,050

รวม 628,450

  2.1.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

1 โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย	เพื่อความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ	(Health	Literacy)	โดยชุมชนท้องถิ่น

ผศ.จรีรัตน์		สุวรรณ์

งบประมาณ	9,429,701	บาท

4,714,850.50

รวม

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพสมรรถนะ

ตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา	

ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน	ของคณะครุศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.ปรารถนา		โกวิทยางกูร 100,000

2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการ

เพื่อสนับสนุนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของกลุ่ม

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์	คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ	โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

ผศ.วิยดา	เหล่มตระกูล

ผศ.จุติมา	เมทนีธร

20,000

3 สัญญารับทุนประสานงาน	“ส�านักงานประสานงานความ

ร่วมมือ	มรภ.-	สกสว.สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคม

ชุมชนท้องถิ่น”	

อ.วิทเอก		สว่างจิตร 350,000

รวม 5,184,850.50
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 2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2.2.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน   

1 แผนงานวิจัย	เรื่อง		สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน

เพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา	อ�าเภอแม่ทะ		

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ส�าเริง		นราแก้ว

(20%=26,600)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=13,300)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=13,300)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=13,300)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=13,300)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=13,300)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=13,300)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=13,300)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=13,300)

งบประมาณ 133,000 บาท

13,300
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

2 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

เพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูก

ยางพารา	ต�าบลสันดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(20%=68,400)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=34,200)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=34,200)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=34,200)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=34,200)

อ.ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=34,200)

อ.ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=34,200)

งบประมาณ  342,000 บาท

34,200

3 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราต�าบลสันดอน

แก้ว	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.พิภพ	นราแก้ว

(20%=116,800)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=58,400)

อ.วิภานุช	ใบศล

(10%=58,400)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=58,400)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=58,400)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=58,400)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=58,400)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=58,400)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=58,400)

งบประมาณ  584,000 บาท

58,400
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

4 แผนงานวิจัย	เรื่อง		นวัตกรรมทางภาษาและศิลปะ

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครล�าปาง	:	

ตามรอยเส้นทางรถม้า

ผศ.นันทิยา		สมสรวย

(70%=140,000)

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

(10%=20,000)

ผศ.วราภรณ์		ภูมลี

(10%=20,000)

อ.เหนือขวัญ		บัวเผื่อน

(10%=20,000)

งบประมาณ 200,000 บาท

200,000

5 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง		การพัฒนาแอพพลิเคชั่น	

3	ภาษา	ส�าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะน�าสถานที่ท่อง

เที่ยวตามเส้นทางรถม้า	(สายวัฒนธรรม)	อ�าเภอเมือง		

จังหวัดล�าปาง

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

(60%=420,000)

ผศ.สมชาย		เมืองมูล

(20%=140,000)

อ.วิธธวัช		ปินทะสาย

(5%=35,000)

อ.สิริรัตน์		วาวแวว

(5%=35,000)

อ.สิริญญา		สุขสวัสดิ์

(5%=35,000)

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

(5%=35,000)

งบประมาณ 700,000 บาท

525,000

6 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(e-Book)	เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทาง

รถม้าส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน

อ.เหนือขวัญ		บัวเผื่อน

(60%=240,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(20%=80,000)

อ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์

(20%=80,000)

งบประมาณ 400,000 บาท

240,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

7 โครงการย่อยที่		3	เรื่อง		การพัฒนาของที่ระลึก	

“สมุดป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่าน

เมืองเก่า	เขลางค์นคร”	จังหวัดล�าปาง

ผศ.วราภรณ์		ภูมลี

(52%=364,000)

ผศ.นันทิยา		สมสรวย

(12%=84,000)

อ.ศจีรัตน์		วุฒิสิงห์ชัย

(12%=84,000)

ผศ.รัชดาพร		หวลอารมณ์

(12%=84,000)

อ.ศิญาพัฒน์		เสนจันทร์ฒิไชย

(12%=84,000)

งบประมาณ 700,000 บาท

616,000

8 โครงการย่อยที่		3	เรื่อง	การพัฒนาข้อก�าหนดเฉพาะการ

จัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดล�าปาง

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

(50%=200,000)

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

(10%=40,000)

อาจารย์อารยา		อริยา

(8%=32,000)

อาจารย์กรรณิการ์		สายเทพ

(8%=32,000)

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์							

(8%=32,000)

ผศ.จีราภรณ์		พงศ์พันธุ์พัฒนะ

(8%=32,000)

ผศ.ณัฎฐ์ดนัย		ประเทือง

บริบูรณ์

(8%=32,000)

งบประมาณ 400,000  บาท

32,000

รวม 1,718,900

งบรายได้			

1 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(60%=24,000)

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(30%=12,000)

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

(10%=4,000)

งบประมาณ  40,000 บาท

4,000
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2 แผนงานวิจัย	:กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วน

ร่วมของชุมชนต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.พฤกษา	เครือแสง

อ.มณีรัตน์		จันทร์หนิ้ว

10,000

3 โครงการวิจัยย่อยที่	1	:รูปแบบการบริการจัดการพื้นที่

สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบลเสริมขวา	

อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

ผศ.อัมฤตา		สารธิวงค์

อ.ธนุพงษ์		ลมอ่อน

อ.วิธธวัชร		ปินทะสาย

30,000

4 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:แนวทางการจัดท�าธรรมนูญชุมชน

ในต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง	เพื่อ

การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน

อ.ณัฐพงษ์		คันธรส

อ.เกียรติสุดา		โสดามรรค

	30,000

5 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต�าบล

เสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

อ.ฐาปนี		ชุมพลวงศ์นัก

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

อ.กิ่งแก้ว		ทิศตึง

30,000

6 แผนงานวิจัย	:การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิค

ผ่านสื่อสารสนเทศของผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

อ.ประภาพร		แสงบุญเรือง

อ.เสาวรีย์		บุญสา

10,000

7 โครงการวิจัยย่อยที่	1	:	การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์

บนจานเซรามิค	ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติ	

พื้นที่ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.เจษฎา		ทองสุข 30,000

8 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:การสร้างสรรค์ผลงานเครื่อง

ประดับเซรามิค	โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการ

ออกแบบ	ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ชลาพันธ์		อุปกิจ 30,000

9 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:	การสร้างสื่อสารสนเทศเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์โรงงานเซรามิค	ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ชัยเนตร	ชนกคุณ 30,000

10 แผนงานวิจัย	:	การขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ	:	กลไกการ

จัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองล�าพูน

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

อ.วารินทร์		วงษ์วรรณ

10,000

11 โครงการวิจัยย่อยที่1	:	การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพ

ประชาชนในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	ในเขตเทศบาล

เมืองล�าพูน

อ.วารินทร์		วงษ์วรรณ 30,000

12 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:	แนวทางการเข้าถึงสวัสดิการ

สังคมของประชนชนในเขตเทศบาลเมืองล�าพูน

อ.อมาพร		ปวงรังสี

อ.เจษฎา		ทองสุข

30,000

13 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:	การจัดการเรียนรู้ภาษาจีนบน

ฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น	ส�าหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด

เทศบาลเมืองล�าพูน

อ.ธีวรา		จันทร์สุรีย์

อ.กิตติญา		ตุ้ยค�า

อ.อภิชาต		เลิศพินิจอมรกุล

อ.บัณศิกาญจ		ตั้งภากรณ์

30,000



69

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

14 แผนงานวิจัย	:	การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการ

แก้ปัญหาหมอกควันเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน	ในพื้นที่

อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.วิพัฒน์	หมั่นการ							 40,000

15 โครงการวิจัยย่อยที่1	:	สัมฤทธิผลในการน�านโยบายการ

แก้ปัญหาหมอกควันไปปฏิบัติในพื้นที่อ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.วิเชิด		ทวีกุล

อ.รพีพรรณ		จักร์สาน							

20,000

16 โครงการวิจัยย่อยที่2	:	การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ

นโยบายการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่อ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.รัชฎาภรณ์	ทองแป้น

อ.ชนม์ธนัส		สุวรรณ

20,000

17 โครงการวิจัยย่อยที่3	:	การพัฒนารูปแบบนโยบาย

สาธารณะเพื่อการแก้ปัญหาหมอกควันเชิงบูรณาการ

อย่างยั่งยืน

ผศ.อ�านาจ	สงวนกลาง

ผศ.ณัฐดนัย	ประเทืองบริบูรณ์

20,000

18 แผนงานวิจัย	:	การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อสร้าง

คุณค่าในตนของผู้สูงอายุ

รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

ผศ.ฤทัย		พานิช

10,000

19 โครงการวิจัยย่อยที่1	:	การเสริมสร้างเพื่อพัฒนาสุนทรีย	

ภาพของผู้สูงอายุ

อ.ทยากร		สุวรรณภูมิ

รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

อ.พงษ์วิกรานต์		มหิทธิพงศ์

30,000

20 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:	การสร้างกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ

ผ่านงานศิลปะเพื่อสร้างรายได้เสริม

ผศ.ศิริกร		อิ่นค�า

อ.ธงชัย		ปันสุข

30,000

21 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:	การสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ส�าหรับผู้สูงอายุเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวัน

อ.อัจฉริยา		ครุธาโรจน์

ผศ.ฤทัย		พานิช

Mr.Richard	Lawrence

Mann

30,000

22 แผนงานวิจัย	:การพัฒนาสมรรถนะและนวัตกรรมการ

สื่อสารภาษาจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ

วัฒนธรรมในจังหวัดล�าปาง

อ.เพ็ญพรรษา		ชัยธีระสุเวท

ผศ.วรญา		รอดวินิจ

อ.วราภรณ์		ภูมลี

10,000

23 โครงการวิจัยย่อยที่1	:การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการ

ท�างานส�าหรับพนักงานนวดแผนไทย

อ.สิริรัตน์		วาวแวว							 30,000

24 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:ปัญหาและแนวทางในการพัฒนา

คู่มือล่ามทางการแพทย์ขั้นพื้นฐาน	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย

นักท่องเที่ยวชาวจีน

อ.สุกัญญา		แซ่โก								 30,000

25 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์

ภาษาจีนผ่านระบบ	QR	Code	เพื่อการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.นิชธาวัลย์		ฟูค�า

อ.เพ็ญพรรษา		ชัยธีระสุเวท

30,000

26 แผนงานวิจัย	:	การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้าน

ทุ่งขามต�าบลใหม่พัฒนา	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ศิริกร		อิ่นค�า							 10,000
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27 โครงการวิจัยย่อยที่1	:	การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านทุ่งขามต�าบลใหม่พัฒนา	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ฤทัย		พานิช

อ.รัชนีวรรณ		มาวงศ์

30,000

28 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

จากไม้ไผ่บ้านทุ่งขาม	ต�าบลใหม่พัฒนา	อ�าเภอเกาะคา	

จังหวัดล�าปาง

อ.ธงชัย		ปันสุข

อ.รัชนีวรรณ		มาวงศ์							

30,000

29 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่

ระลึกดอยฮาง	บ้านทุ่งขาม	ต�าบลใหม่พัฒนา	อ�าเภอ

เกาะคา	จังหวัดล�าปาง

รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

ผศ.ศิริกร		อิ่นค�า							

30,000

30 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(60%=24,000)

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(30%=12,000)

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

(10%=4,000)

งบประมาณ  40,000 บาท

4,000

31 แผนงานวิจัย	:กลไกการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วน

ร่วมของชุมชนต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.พฤกษา	เครือแสง

อ.มณีรัตน์		จันทร์หนิ้ว

10,000

32 โครงการวิจัยย่อยที่	1	:รูปแบบการบริการจัดการพื้นที่

สาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบลเสริมขวา	

อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

ผศ.อัมฤตา		สารธิวงค์

อ.ธนุพงษ์		ลมอ่อน

อ.วิธธวัชร		ปินทะสาย

30,000

33 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:แนวทางการจัดท�าธรรมนูญชุมชน

ในต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง	เพื่อ

การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากที่ดินในเขตป่าชุมชน

อ.ณัฐพงษ์		คันธรส

อ.เกียรติสุดา		โสดามรรค

	30,000

34 โครงการวิจัยย่อยที่	3	:แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรในเขตชุมชนต�าบล

เสริมขวา	อ�าเภอเสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

อ.ฐาปนี		ชุมพลวงศ์นัก

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

อ.กิ่งแก้ว		ทิศตึง

30,000

35 แผนงานวิจัย	:การเพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์เซรามิค

ผ่านสื่อสารสนเทศของผู้ประกอบการเซรามิคขนาดเล็ก	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

อ.ประภาพร		แสงบุญเรือง

อ.เสาวรีย์		บุญสา

10,000

36 โครงการวิจัยย่อยที่	1	:	การสร้างสรรค์ผลงานหัตถศิลป์

บนจานเซรามิค	ผ่านแนวความคิดลวดลายธรรมชาติ	

พื้นที่ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.เจษฎา		ทองสุข 30,000
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37 โครงการวิจัยย่อยที่	2	:การสร้างสรรค์ผลงานเครื่อง

ประดับเซรามิค	โดยใช้กระบวนการกราฟิกในการ

ออกแบบ	ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ชลาพันธ์		อุปกิจ 30,000

รวม 878,000

  2.2.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1 โครงการวิจัย		:	การบริหารจัดการงานวิจัยกับพันธกิจ

สัมพันธ์	มหาวิทยาลัยกับสังคม	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	และเครือข่ายภาคเหนือ

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

(80%=128,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(10%=16,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร							

(10%=16,000)

งบประมาณ 160,000 บาท

128,000

2 โครงการวิจัย		:	การบริหารจัดการงานวิจัยกับพันธกิจ

สัมพันธ์	มหาวิทยาลัยกับสังคม	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

(80%=64,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(10%=8,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร							

(10%=8,000)

งบประมาณ 80,000 บาท

64,000

3 โครงการย่อยที่	3:	การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	:	บ้านศาลาบัวบก	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า

(50%=10,000)

อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก

(20%=4,000)

อ.พิฑูร	กาญจนพันธุ์

(10%=2,000)

อ.อดิศร	สวยฉลาด

(10%=2,000)

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน

(10%=2,000)

งบประมาณ 20,000 บาท

2,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

4 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	หมู่บ้านศาลาบัวบก	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(50%=30,000)

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(20%=12,000)

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

(10%=6,000)

อ.แดน	กุลรูป

(10%=6,000)

อ.เอื้อมพร	ฟูเต็มวงศ์							

(10%=6,000)

งบประมาณ 60,000 บาท

6,000

รวม 200,000

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 บทบาทผู้ค้ารายย่อยชาติพันธุ์ต่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ชายแดนกรณีศึกษา	จุดผ่อนปรนค้าชายแดน	ต.ชนแดน	

อ.สองแคว	จ.น่าน	

อ.กิ่งแก้ว	ทิศตึง 586,410

รวม 586,410

 2.3 คณะวิทยาการจัดการ
  2.3.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

1 โครงการย่อยที่		3	เรื่อง	การพัฒนาข้อก�าหนดเฉพาะการ

จัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดล�าปาง

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

(50%=200,000)

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

(10%=40,000)

อาจารย์อารยา		อริยา

(8%=32,000)

อาจารย์กรรณิการ์	สายเทพ

(8%=32,000)

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

(8%=32,000)

ผศ.จีราภรณ์		พงศ์พันธุ์พัฒนะ

(8%=32,000)

ผศ.ณฎัฐ์ดนยั	ประเทืองบริบูรณ์

(8%=32,000)

งบประมาณ 400,000  บาท

368,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

2 แผนงานวิจัย	เรื่อง	การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

ประสบการณ์	และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้วย

เทคโนโลยี	AR

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(60%=234,000)

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(10%=39,000)

อ.อารยา		อริยา

(10%=39,000)

ผศ.พิรภพ		จันทร์แสนตอ

(10%=39,000)

อ.เกศณีย์		สัตตรัตนขจร

(5%=19,500)

อ.บัณฑิต		บุษบา

(5%=19,500)

งบประมาณ 390,000  บาท

390,000

3 โครงการย่อยที่		1	เรื่อง	การจัดการท่องเที่ยวเชิง

ประสบการณ์ชุมชนข้าวแต๋นเพื่อการอนุรักษ์และสืบสาน

วิถีชีวิตชุมชนบ้านทุ่งม่านเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(50%=260,000)

อ.เกศณีย์		สัตตรัตนขจร

(35%=182,000)							

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(5%=26,000)

ผศ.พิรภพ		จันทร์แสนตอ							

(5%=26,000)

อ.พิมาย		วงค์ทา							

(5%=26,000)

งบประมาณ 520,000  บาท

520,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

4 โครงการย่อยที่		2	เรื่อง		การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

ชุมชนและสื่อดิจิทัลสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์เพื่อเสริม

สร้างพลังท้องถิ่นและชุมชนท่องเที่ยว		บ้านทุ่งม่านเหนือ		

อ�าเภอเมือง		จังหวัดล�าปาง

อ.อารยา		อริยา

(55%=280,500)

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(10%=51,000)

อ.บัณฑิต		บุษบา

(10%=51,000)

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(5%=25,500)

อ.กรรณิการ์		สายเทพ

(5%=25,500)

ผศ.พอใจ		สิงหเนตร

(5%=25,500)

รศ.กนิษฐ์กานต์		ปันแก้ว

(5%=25,500)

ผศ.ฟิสิกส์	ฌอน	บัวกนก

(5%=25,500)

งบประมาณ 510,000  บาท

459,000

5 แผนงานวิจัย	เรื่อง		สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน

เพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา	อ�าเภอแม่ทะ		

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ส�าเริง		นราแก้ว

(20%=26,600)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=13,300)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=13,300)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=13,300)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=13,300)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=13,300)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=13,300)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(10%=13,300)

9.ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=13,300)

งบประมาณ 133,000  บาท

13,300
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

6 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

เพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูก

ยางพารา		ต�าบลสันดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(20%=68,400)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=34,200)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=34,200)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=34,200)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=34,200)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=34,200)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=34,200)

งบประมาณ 342,000 บาท

34,200

7 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา

ต�าบลสันดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.พิภพ	นราแก้ว

(20%=116,800)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=58,400)

อ.วิภานุช	ใบศล

(10%=58,400)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=58,400)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=58,400)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=58,400)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=58,400)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=58,400)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=58,400)

งบประมาณ 584,000 บาท

58,400
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

8 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง		การพัฒนาแอพพลิเคชั่น	3	

ภาษา	ส�าหรับนักท่องเที่ยวเพื่อแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยว

ตามเส้นทางรถม้า	(สายวัฒนธรรม)	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.นริศรา		ภาษิตวิไลธรรม

(60%=420,000)

ผศ.สมชาย		เมืองมูล

(20%=140,000)

อ.วิธธวัช		ปินทะสาย

(5%=35,000)

อ.สิริรัตน์		วาวแวว

(5%=35,000)

อ.สิริญญา		สุขสวัสดิ์

(5%=35,000)

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

(5%=35,000)

งบประมาณ 700,000 บาท

35,000

9 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(e-Book)	เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทาง

รถม้าส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน

อ.เหนือขวัญ		บัวเผื่อน

(60%=240,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(20%=80,000)

อ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์

(20%=80,000)

งบประมาณ 400,000 บาท

80,000

10 แผนงานวิจัย	เรื่อง		การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

จังหวัดล�าปางสู่	“Lampang	Standard”	เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

(50%=175,000)

ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(10%=35,000)

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

(10%=35,000)

ผศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(10%=35,000)

ผศ.วศิน์วิโรตม์		เนติศักดิ์

(10%=35,000)							

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

(10%=35,000)

งบประมาณ 350,000 บาท

35,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

11 แผนงานวิจัย	เรื่อง		กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมี

ส่วนร่วม	5	พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

ของชุมชน	ในอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(60%=300,000)

รศ.ปองปรารถน์	สุนทรเภสัช

(15%=90,000)

รศ.พรชนก	ทองลาด

(15%=90,000)

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสถาพร

(5%=30,000)

ผศ.พิมผกา	โพธิลังกา

(5%=30,000)

อ.มยุรี		ชุมภู

(5%=30,000)

อ.สุชาติ		เครื่องชัย

(5%=30,000)

งบประมาณ 600,000 บาท

210,000

รวม 2,202,900

งบรายได้   

1 แผนงานวิจัยเรื่อง:	การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น�้าพริก

ลาบเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนน�้าพริกลาบ	ต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	

จังหวัดล�าปาง

อ.จิระประภา	ค�าราช

(50%=20,000)

ผศ.ฐิฏิกานต์	สุริยะสาร

(30%=12,000)

ผศ.กาญจนา	คุมา

(10%=10,000)

ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต

(10%=10,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

40,000

2 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบน�้าพริก

ลาบด้วยวิธีการเกษตรปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.นิศากร		สุวรรณ

(60%=18,000)

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

(20%=9,000)

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

3,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

3 โครงการย่อยที่	2:	การพัฒนาแนวทางการผลิตน�้าพริก

ลาบของชุมชนต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	

จังหวัดล�าปาง	เข้าสู่มาตรฐานการผลิตอาหารและยา

ผศ.จีราภรณ์	พงศ์พันธุ์พัฒนะ

(50%=15,000)

ผศ.ทิพยาภรณ์		ปัตถา

(20%=6,000)

อ.ออมทอง	พัฒนพงษ์

(15%=4,500)

อ.แดน		กูลรูป

(15%=4,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000

4 แผนงานวิจัยเรื่อง:	การเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์น�้าข้าว

กล้องงอก	เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์	ต�าบลวอแก้ว	

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ฐิฏิกานต์	สุริยะสาร

(50%=20,000)

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติปราโมทย์

(20%=8,000)

ผศ.สุขเกษม		ลางคุลเสน

(20%=8,000)

อ.จิระประภา	ค�าราช

(10%=4,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

40,000

5 โครงการย่อยที่	2:		นวัตกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพร

ของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(50%=15,000)

อ.ศิญาพัฒน์	เสนจันทร์ฒิไชย

(20%=6,000)

อ.วรภรณ์		วงค์สวัสดิ์

(15%=4,500)

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(15%=4,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

4,500

6 โครงการย่อยที่	2:	แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการ

ตลาดผลิตภัณฑ์น�้าข้าวกล้องงอก	กรณีศึกษาวิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรอินทรีย์ต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ทิพยาภรณ์		ปัตถา

(50%=15,000)

ผศ.จีราภรณ์	พงศ์พันธุ์พัฒนะ

(20%=6,000)

ผศ.ออมทอง		พัฒนพงษ์

(20%=6,000)

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(10%=3,000)

งบประมาณ  30,000 บาท

30,000



79

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

7 การสร้างสรรค์การตลาดดิจิทัลเชิงกลยุทธ์:หลักฐานเชิง

ประจักษ์จากธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศไทย

อ.ณัฐวุฒิ	ปัญญา							 7,000

8 การจดจ�าในตราสินค้าของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

วิ่งมาราธอน

อ.วิจิตรา	แซ่ตั้ง 7,000

9 การตลาดการกีฬา	เพื่อสร้างคุณค่าแก่ตราสินค้า	

กรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ทางการกีฬา

อ.นุสรา		แสงอร่าม

อ.อวัสดา		บินโซดาโอะ

อ.พรนภา		บุญน�ามา

อ.วีรพร		สุพจน์ธรรมจารี

28,000

10 พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อ

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	กรณีศึกษา	บ่อน�้าพุร้อน	

ออนเซ็น	บ้านโป่งร้อน	อ.เกาะคา	จ.ล�าปาง

อ.สยุมภู			อุนยะพันธ์														 7,000

11 แนวทางพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ในกาดกองต้าและถนนวัฒนธรรม	เขตเทศบาลนคร

ล�าปาง

อ.เกศณีย์		สัตตรัตนขจร 7,000

12 ศักยภาพของอุตสาหกรรมการบริการในจังหวัดล�าปาง	

เพื่อพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย

อ.กมลวรรณ		ทาวัน 7,000

13 การศึกษาคุณภาพการให้บริการและความต้องการพัฒนา

คุณภาพการให้บริการร้านอาหารในจังหวัดล�าปาง

อ.กนกพร		ศรีวิชัย 7,000

14 เส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมสมัยนิยม	ของหมู่บ้าน

ท่องเที่ยว	โอทอปนวัตวิถีชุมชนหนองบัว	อ�าเภอไชย

ปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

อ.ปัณณทัต		กัลยา

ผศ.เบญจวรรณ		เลาลลิต							

14,000

15 แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ

ชุมชนวัดพระธาตุล�าปางหลวง

อ.ธวัชชัย			ท�าทอง 7,000

16 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันคุณลักษณะของ

บัญชีบัณฑิตไทยในศตวรรษที่	21

ผศ.กาญจนา		คุมา

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

รศ.นันทะ		บุตรน้อย

7,000

17 ความสัมพันธ์ของการก�ากับดูแลกิจการ	คุณภาพการ

ควบคุมภายในและผลการด�าเนินงานของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.จตุรภัทร		วงศ์สิริสถาพร

อ.สุพรรณี		ค�าวาส

7,000

18 โครงสร้างความสัมพันธ์ของการบัญชีสิ่งแวดล้อม	

จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี	และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

ที่มีต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน	ของบริษัท

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.พรชนก		ทองลาด

อ.สุพรรณี		ค�าวาส

7,000

19 อิทธิพลของการก�ากับดูแลกิจการที่ดีที่มีต่อการจัดการ

ก�าไร	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

อ.จีราภรณ์		พงศ์พันธุ์พัฒนะ 7,000
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20 ข้อตกลงในสัญญาก่อหนี้ของกิจการกับการจัดการก�าไร

ตามเกณฑ์คงค้าง	หลักฐานเชิงประจักษ์ของบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.ฐิฏิกานต์		สุริยะสาร 7,000

21 ความเชี่ยวชาญเฉพาะในอุตสาหกรรมของผู้สอบบัญชี

กับการวัดผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ.แดน			กุลรูป 7,000

22 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริงและการจัดการ

ก�าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

อ.ทิพยาภรณ์	ปัตถา 7,000

23 การบริหารการเงินส่วนบุคคลกับอิสรภาพทางการเงินใน

วัยเกษียณอายุของข้าราชการครูในจังหวัดล�าปาง

อ.ปริยนุช		ปัญญา 7,000

24 การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อกรรมการหรือพนักงาน	

(ESOP)กับการจัดการก�าไรของกลุ่มบริษัทที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช 7,000

25 ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในทางการบัญชีที่ส่ง

ผลต่อคุณภาพข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม

ผศ.สรัชนุช		บุญวุฒิ 7,000

26 การขับเคลื่อนเชิงพลวัตของความสัมพันธ์ระหว่าง	การ

บัญชีบริหารที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการ

ด�าเนินงานขององค์กร	กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผศ.สุขเกษม		ลางคุลเสน 7,000

27 การวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพการปฏิบัติงานของนัก

บัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอน

บน

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

ผศ.กาญจนา		คุมา

รศ.นันทะ		บุตรน้อย

7,000

28 แรงจูงใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้กับฝ่ายบริหาร

และการใช้ดุลยพินิจในการจัดการก�าไรผ่านรายการตาม

เกณฑ์คงค้าง

อ.สุพรรณี		ค�าวาส 7,000

29 ผลกระทบของการจัดการต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อการเติบโต

ขององค์กร	:	หลักฐานเชิงประจักษ์จากสถานประกอบ

การที่ผ่านการรับรองโรงงานผลิตสินค้าเกษตร

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน 7,000

30 กลไกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนของ

ศูนย์ปิ๊กมาดีบ้านทุ่งหก	ต.วอแก้ว	อ.ห้างฉัตร	จ.ล�าปาง

อ.จิระประภา		ค�าราช									 7,000

31 การวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจากการให้คะแนน

ความชอบรูปแบบการท่องเที่ยวทั่วเอเชียตะวันออก	ด้วย

เทคนิคการจ�าแนก

อ.ประเสริฐ		ยังปากน�้า							 7,000
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32 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เข้าชมเฟซบุคไลฟ์ขายสินค้า

ของประเทศไทย	ด้วยเทคนิคการท�าเหมืองข้อมูล

อ.อารยา		อริยา 7,000

33 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าการค้าชายแดน

และการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

อ.กัญญารัตน์		ไชยสงคราม

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

14,000

34 อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.มยุรี			พรหมเทพ

อ.ขจรศักดิ์			วงศ์วิราช

7,000

35 อิทธิพลของภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความผูกพัน

ต่อองค์กรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.สุเทพ		ทองค�า

อ.อัจฉรา		เมฆสุวรรณ

7,000

36 อิทธิพลของการรับรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการที่มีต่อการยอมรับของประชาชน	อ�าเภอลี้	จังหวัด

ล�าพูน	ในการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

อ.อุษา		โบสถ์ทอง 7,000

37 อิทธิพลของภาวะผู้น�าที่มีต่อการมีส่วนร่วม	นวัตกรรม	

และผลการด�าเนินงานของกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจ

ชุมชน

อ.ขจรศักดิ์			วงศ์วิราช 7,000

38 กลไกการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของบ้านป่าเหมี้

ยง	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

ผศ.พอใจ		สิงหเนตร 7,000

39 อิทธิพลของการพัฒนาทุนมนุษย์ต่อการสร้างความได้

เปรียบในการแข่งขันและความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

ของธุรกิจโรงแรมในเมืองรอง	เขตภาคเหนือตอนบน

ผศ.ภัทรธิดา	วัฒนาพรรณกิตติ 7,000

40 การจัดการความเสี่ยงและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก	

จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา		เมฆสุวรรณ 7,000

41 LPRU		กับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในยุค	

Convergence	Technology	Media

อ.อัจฉราภรณ์		วรรณมะกอก 7,000

42 เทคนิคการถ่ายภาพอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อใช้ในการ

ประชาสัมพันธ์ของร้านอาหารเพื่อสุขภาพใน

จังหวัดล�าปาง

อ.กิติวัฒน์		กิติบุตร 7,000

43 ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางในทัศนะของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชุตินิษฐ์		ปานค�า 7,000

44 แนวทางการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์	ผลิตภัณฑ์ขนมปาด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน	บ้านผาหนาม	อ�าเภอลี้	

จังหวัดล�าพูน

ผศ.กนกพร		เอกกะสินสกุล 7,000
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45 การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรการใน

ประเทศไทยกับสหพันธรัฐออสเตรเลียเกี่ยวกับการ

คุ้มครองเด็กบนโลกออนไลน์จากการกระท�าของผู้

ปกครอง

รศ.ปองปรารถน์		สุนทรเภสัช 7,000

46 รูปแบบการน�าเสนอเนื้อหาข่าวในสื่อสังคมออนไลน์	

กรณีศึกษาเฟซบุ๊กเพจอีจัน

อ.ภาคภูมิ		พิชวงค์ 7,000

47 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว	

ของมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

อ.สุคนทิพย์		สุภาจันทร์

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

7,000

48 กรอบแนวทางการเพิ่มแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าของ

ลูกค้าบนระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในยุคดิจิทัล

ผศ.ฐานันดร์		โต๊ะถม

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร							

7,000

49 การพยากรณ์ยอดขายสินค้าใหม่จากสมุนไพรที่เหมาะสม	

ด้วยวิธี	Evolutionary

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

ผศ.ฐานันดร์		โต๊ะถม

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

7,000

50 การวิเคราะห์จ�าแนกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

บริการขนส่งภาคเอกชนในเขตอ�าเภอเมืองล�าปาง

อ.ศรัณยา		สินพาณี

อ.สุคนทิพย์		สุภาจันทร์

7,000

51 การพยากรณ์ปริมาณการซื้อสินค้าออนไลน์ใน

ประเทศไทย

อ.สุคนธ์ทิพย์		สุภาจันทร์

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

ผศ.ฐานันดร์		โต๊ะถม

7,000

52 การวิเคราะห์เส้นทางปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการ	

Food	Panda	Lampang

อ.ออมทอง		พัฒนพงษ์ 7,000

53 การประยุกต์ใช้	Motion	graphics	ในการสนับสนุนการ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชนชาติพันธุ์

อ.ชมัยพร		กาญจนพันธุ์

อ.พิทูร		กาญจนพันธุ์

7,000

54 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีและซีแมนติกเว็บ

ส�าหรับสินค้าโอทอปจังหวัดล�าปาง

ผศ.เนตรดาว		โทธรัตน์ 7,000

55 การคัดกรองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงต่อการออกกลางคันโดย

ใช้กฏการจ�าแนกต้นไม้ตัดสินใจ

อ.บัณฑิต		บุษบา 7,000

56 การใช้Git	hub	ช่วยในการสอนวิชา	web	programming อ.พิทูร		กาญจนพันธุ์

อ.ชมัยพร		กาญจนพันธุ์

7,000

57 การวิเคราะห์ปัจจัยของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีอิทธิผลต่อ

การตัดสินใจซื้ออาหารเสริม

อ.พิมาย		วงค์ทา 7,000

58 รูปแบบเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของการท่องเที่ยว

โดยชุมชนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน

ของผู้บริโภคเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ผศ.พิรภพ		จันทร์แสนตอ 7,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

59 ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลต่อ

การพัฒนาการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น

รศ.นันทะ		บุตรน้อย

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

ผศ.กาญจนา		คุมา

7,000

60 การพัฒนาศักยภาพเชิงพาณิชย์ของบริษัทผลิตเสื้อผ้า	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อวัลลภ		สิงหราช 7,000

61 อิทธิพลของความคาดหวังของผู้บริโภคชาวไทยและชาว

จีนต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าที่ช่วยยกระดับสถานภาพ

ทางสังคม:	การเปรียบเทียบข้ามวัฒนธรรม

อ.ศิรญา		จนาศักดิ์

อ.ฐากูร		ศิริยอด

7,000

62 ความสัมพันธ์ของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่ง

ผลต่อความสามารถในการส่งออกของผู้ประกอบการข้าว

แต๋นในจังหวัดล�าปาง

อ.กรรณิการ์		สายเทพ 7,000

63 โซ่อุปทานและโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์กาแฟ	

บ้านแม่แจ๋ม	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

อ.นลินทิพย์		กองค�า 7,000

64 การวิเคราะห์กลไกการตลาดและแนวทางการเพิ่มโอกาส

ของการจัดการโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกส์ผลิตภัณฑ์

เมี่ยง	(ชาหมัก)	เขตพื้นที่บ้านแม่แจ๋ม	อ�าเภอเมืองปาน	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชัยฤกษ์		ตันติเตชา 7,000

65 แบบจ�าลองความเสี่ยงต่อประสิทธิภาพของห่วงโซ่

อุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยเพื่อการส่งออกไปยัง

ตลาดกลุ่มประเทศอาเซียน	การวิเคราะห์กลุ่มพหุ	ด้วย

การประยุกต์การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติแบบเส้นทางก�าลัง

สองน้อยที่สุด

อ.ฐากูร		ศิริยอด

อ.ศิรญา		จนาศักดิ์							

7,000

66 ส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพบริการที่มีอิทธิพล

ต่อความภักดีของลูกค้า	ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง		

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน 7,000

67 ประสิทธิภาพการบริการที่ส่งผลต่อการเติบโตของร้าน	

7-ELEVEN		ในยุคดิจิทัล

อ.สรัญญา		บัลลังก์ 7,000

68 การประเมินศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรม	ของหมู่บ้านจีนยูนนานหนองบัว	อ�าเภอ

ไชยปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

อ.กนกอร		ศิริฐิติ 7,000

69 ทศวรรษของการติดตามการจัดการก�าไรผ่านรายการตาม

เกณฑ์คงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

อ.แดน	กุลรูป

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

อ.สุพรรณี	ค�าวาส

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

7,000

70 คุณภาพในการตัดสินใจทางการบัญชีบริหารและความอยู่

รอดของกิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์														 7,000
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71 การยอมรับเทคโนโลยีของเว็บไซต์พาณิชอิเล็กทรอนิกส์ที่

มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า	กรณีศึกษาเว็บไซต์พาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	ส�าหรับวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มน�้าพริกเผา

ผลไม้ตามฤดูกาล	บ้านเวียงสวรรค์	ต�าบลแม่เมาะ	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

อ.บัณฑิต	บุษบา

อ.อารยา	อริยา

7,000

72 พฤติกรรมการรับชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของ

ประชาชนในจังหวัดล�าปาง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล 7,000

73 กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน:	

กรณีการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน	

บ้านต้นต้อง	ต�าบลพิชัย	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า														 7,000

74 การปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นส�านักงานบัญชีดิจิทัลของ

ส�านักงานบัญชีคุณภาพในประเทศไทย

ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา 7,000

75 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการการบริหารจัดการทางการเงิน

ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม	อ�าเภอเมืองปาน	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.สรัชนุช	บุญวุฒิ							 7,000

76 ผลกระทบของประสบการณ์และอิทธิพลการก�ากับร่วม

ของความคาดหวังและการจัดการความสัมพันธ์ต่อความ

ภักดีในแหล่งท่องเที่ยวปลายทางตามมุมองของนักท่อง

เที่ยว

รศ.บุญฑวรรณ		วิงวอน 45,000

77 ความคิดเห็นของชุมชนต่อบทบาทพระสงฆ์ในการมี

ส่วนร่วมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	อ�าเภอแม่ทะ								

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนกร		สิริสุคันธา 45,000

78 แบบจ�าลองสมรรถนะผู้ดูแลผู้สูงอายุ	ส�าหรับธุรกิจบริการ

ผู้สูงอายุในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเขต	1

ผศ.นภาวรรณ		เนตรประดิษฐ์ 45,000

รวม

  2.3.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ	“คนงาน	

รูปแบบการจัดการ”	โดยนวัตกรรมตู้อบแห้งสองระบบ

ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	

อ.งาว	จ.ล�าปาง

ผศ.รวิภา	ยงประยูร

(60%=222,000)

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(20%=74,000)

อ.ทิพรัตน์		ติฆะปัญญา

(20%=74,000)

งบประมาณ 370,000  บาท

74,000
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2 แผนงานวิจัย	:	พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ตามเส้นทางวิถีสายน�้าบนฐานประวัติศาสตร์	วัฒนธรรม	

อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(60%=	240,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(20%=80,000)

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(10%	=	40,000)

อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก

(10%	=	40,000)

งบประมาณ 400,000 บาท

400,000

3 ชุดโครงการวิจัย	:	การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

โดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน�้าบนฐานประวัติศาสตร์	

วัฒนธรรม	อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(50%=70,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(20%=28,000)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(5%=7,000)

ผศ.วีระ	พันอินทร์

(5%=7,000)

อ.พิภพ	นราแก้ว

(5%=7,000)

อ.วิภานุช		ใบศล

(5%=7,000)

อ.ณัฐฌา		เหล่ากุลดิลก

(5%=7,000)

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

(5%=7,000)

งบประมาณ 140,000 บาท

105,000

4 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน	หมู่บ้านศาลาบัวบก	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(50%=30,000)

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(20%=12,000)

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

(10%=6,000)

อ.แดน	กุลรูป

(10%=6,000)

อ.เอื้อมพร	ฟูเต็มวงศ์

(10%=6,000)

งบประมาณ 60,000 บาท

54,000
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5 โครงการย่อยที่	2:	การพัฒนาช่องทางการตลาดด้วย

ระบบผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์							

(60%=18,000)

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

(10%=3,000)

อ.อดิศร	ถมยา

(10%=3,000)

ผศ.ฐานันดร์	โต๊ะถม

(10%=3,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

6,000

6 โครงการย่อยที่	3:	การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	:	บ้านศาลาบัวบก	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า

(50%=10,000)

อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก

(20%=4,000)

อ.พิฑูร	กาญจนพันธุ์

(10%=2,000)

อ.อดิศร	สวยฉลาด

(10%=2,000)

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน

(10%=2,000)

งบประมาณ 20,000 บาท

16,000

7 โครงการวิจัย		:	การบริหารจัดการงานวิจัยกับพันธกิจ

สัมพันธ์	มหาวิทยาลัยกับสังคม	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

(80%=64,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(10%=8,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(10%=8,000)

งบประมาณ 80,000 บาท

16,000

8 โครงการวิจัย		:	การบริหารจัดการงานวิจัยกับพันธกิจ

สัมพันธ์	มหาวิทยาลัยกับสังคม	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	และเครือข่ายภาคเหนือ

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

(80%=128,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(10%=16,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(10%=16,000)

งบประมาณ 160,000 บาท

32,000
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ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1 การพัฒนาโซ่อุปาทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุค

ดิจิทัล

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(30%=402,000)

รศ.พรชนก		ทองลาด

(20%=268,000)

ผศ.จ�าเนียร		มีส�าลี

(10%=134,000)

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

(10%=134,000)

อ.กรรณิการ์		สายเทพ

(20%=268,000)

งบประมาณ 1,340,000 บาท

670,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 การพฒันาสารสกดัเข้มข้นส�าหรับเวชส�าอางจากเหด็เย่ือไฝ่

และสมุนไพรของชุมชนในอ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง							

ผศ.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

งบประมาณ 3,797,150 บาท

632,858.33

รวม 2,005,858
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 2.4 คณะวิทยาศาสตร์
  2.4.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งบประมาณแผ่นดิน   

1 แผนงานวิจัย	เรื่อง		สวนยางพาราแบบเกษตรผสมผสาน

เพื่อเสริมรายได้และการแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพารา	อ�าเภอแม่ทะ		

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ส�าเริง		นราแก้ว

(20%=26,600)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=13,300)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=13,300)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=13,300)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=13,300)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=13,300)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=13,300)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=13,300)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=13,300)

งบประมาณ 133,000  บาท

106,400

2 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การปลูกพืชแซมในสวนยางพารา

เพื่อเสริมรายได้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูก

ยางพารา		ต�าบลสันดอนแก้ว	อ�าเภอแม่ทะ

จังหวัดล�าปาง

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(20%=68,400)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.วิภานุช		ใบศล

(10%=34,200)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=34,200)

อ.พิภพ		นราแก้ว

(10%=34,200)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=34,200)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=34,200)

273,600
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=34,200)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=34,200)

งบประมาณ 342,000  บาท

3 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การแปรรูปสินค้ายางพาราของ

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกยางพาราต�าบลสันดอน

แก้ว	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.พิภพ	นราแก้ว

(20%=116,800)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=58,400)

อ.วิภานุช	ใบศล

(10%=58,400)

อ.สุขี		สุขดี

(10%=58,400)

อ.ศิวัช		ตั้งประเสริฐ

(10%=58,400)

อ.ปกรณ์		สันตกิจ

(10%=58,400)

อ.ธีราภรณ์		พรหมอนันต์

(10%=58,400)

ผศ.กาญจนา		รัตนธีรวิเชียร

(10%=58,400)

ผศ.ชัยเนตร		ชนกคุณ

(10%=58,400)

งบประมาณ 584,000 บาท

467,200

4 โครงการย่อยที่		1	เรื่อง		การพัฒนาข้อก�าหนด

เฉพาะระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก									

จังหวัดล�าปาง

อ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(40%=300,000)

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล

(15%=112,500)

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

(15%=112,500)

ผศ.มัตติกา		บุญมา

(15%=112,500)

ผศ.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์สุข

(15%=112,500)

งบประมาณ 750,000 บาท

112,500
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

5 แผนงานวิจัย	เรื่อง		กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมี

ส่วนร่วม	5	พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

ของชุมชน	ในอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(60%=300,000)

รศ.ปองปรารถน์	สุนทรเภสัช

(15%=90,000)

รศ.พรชนก	ทองลาด

(15%=90,000)

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสถาพร

(5%=30,000)

ผศ.พิมผกา	โพธิลังกา

(5%=30,000)

อ.มยุรี		ชุมภู

(5%=30,000)

อ.สุชาติ		เครื่องชัย

(5%=30,000)

งบประมาณ 600,000 บาท

	30,000

6 โครงการย่อยที่		1		เรื่อง	การถ่ายทอดเทคโนโลยี

และแหล่งพลังงานทดแทนของชุมชน	:	ศักยภาพของ

เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพเพื่อการลดรายจ่ายของชุมชนใน

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.พิมผกา		โพธิลังกา

(50%=245,000)

อ.อภิศักดิ์		จักรบุตร

(15%=73,500)

ผศ.สุนันทา		เลาวัณย์ศิริ

(15%=73,500)

ผศ.นิพนธ์	ตันไพบูลย์กุล

(10%=49,000)

อ.วันวิสาข์		ชูจิตร								

(10%=49,000)

งบประมาณ 490,000 บาท

318,500

งบรายได้

1 โครงการย่อยที่	1:		การเสริมสร้างธรรมนูญสุขภาวะผู้สูง

อายุอย่างมีส่วนร่วม	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

อ.เอกสิทธิ์		ไชยปิน

(40%=12,000)

อ.ณัฐกฤษฏ์	ธรรมกวินวงศ์

(40%=12,000)

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

(20%=6,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

6,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

2 แผนงานวิจัยเรื่อง:	การยกระดับคุณภาพชีวิตและ

การเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืนในชุมชน	ต�าบลบ้านแลง	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

(50%=20,000)

ผศ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

(30%=12,000)

อ.สุขี		สุขดี

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

40,000

3 โครงการย่อยที่	1:		การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจาก

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกร

บ้านปู่จ้อย

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี

(50%=15,000)

อ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

(50%=15,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

15,000

4 โครงการย่อยที่	2:	การศึกษาประสิทธิภาพของปุ๋ย

มูลไส้เดือนดินต่อการเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชแบบ

ปลอดภัยของกลุ่มเกษตรกรบ้านปู่จ้อย	ต�าบลบ้านแลง	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

อ.สุขี		สุขดี

(50%=15,000)

อ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

(50%=15,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000

5 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การจัดการระบบน�้าบริโภคในครัว

เรือน	และน�้าเพื่อท�าการเกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านปู่

จ้อย	ต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

(60%=24,000)

อ.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

(20%=8,000)

อ.ณรงค์	คชภักดี

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

40,000

6 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนาระบบกรองน�้าครัวเรือน

ส�าหรับชุมชนห่างไกลแบบยั่งยืน

ผศ.พรอนันต์	บุญก่อน

(50%=15,000)

ผศ.พูนฉวี		สมบัติศิริ

(25%=7,500)

อ.ณรงค์	คชภักดี

(25%=7,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000

7 โครงการย่อยที่	2:	การจัดการระบบน�้าเพื่อท�าการเกษตร

แบบปลอดภัย

อ.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

(50%=15,000)

อ.สุขี	สุขดี

(25%=7,500)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(25%=7,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

8 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ								

จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(60%=24,000)

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(30%=12,000)

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

(10%=4,000)

งบประมาณ 40,000 บาท       

12,000

9 โครงการย่อยที่	1:		รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.วิภานุช		ใบศล

(50%=15,000)

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(45%=13,500)

อ.ฉัตรสุดา		มาทา							

(5%=1,500)

งบประมาณ	30,000	บาท

15,000

10 โครงการย่อยที่	2:		นวัตกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพร

ของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(50%=15,000)

อ.ศิญาพัฒน์		เสนจันทร์ฒิไชย

(20%=6,000)

อ.วรภรณ์		วงค์สวัสดิ์

(15%=4,500)

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(15%=4,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

19,500

11 ความหลากชนิดของแพลงก์ตอนและความสัมพันธ์กับ

คุณภาพ	:	กรณีศึกษาแม่น�้าวังช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาล

รศ.สุรกานต์	พยัคฆบุตร

(60%=9,630)

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

(20%=3,210)

อ.ชัดนารี	มีสุขโข

(20%=3,210)

งบประมาณ 16,050 บาท

16,050

12 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของซิลิกาจากวัสดุเหลือ

ทิ้งทางการเกษตรจากข้าว	ข้าวโพดและสับปะรด

อ.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์							 16,050

13 การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาสอง

และสามวัฏภาคที่มีแพลเลเดียมเป็นองค์ประกอบหลัก

บนตัวรองรับกราฟีนเจือไนโตรเจนส�าหรับเซลล์เชื้อเพลิง

ชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตรอน

อ.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์							 16,050
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

14 การดุดซับโลหะหนักด้วยด้วยถ่านกัมมันต์จากของที่เหลือ

ทิ้งทางการเกษตร

อ.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

(100%=16,050)

งบประมาณ	16,050	บาท

16,050

15 การผลิตเอทานอลจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร อ.อภิศักดิ์	จักรบุตร

(60%=9,630)

อ.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

(20%=3,210)

อ.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์

(20%=3,210)

งบประมาณ 16,050 บาท

16,050

16 บทบาทและปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ณัฐกฤษณ์	ธรรมกวินวงศ์

(55%=8,827.50)

ผศ.ยุพา	อภิโกมลกร

(15%=2,407.50)

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

(15%=2,407.50)

อ.ดร.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์

(15%=2,407.50)

งบประมาณ 16,050 บาท

2,407.50

17 ผลของจิบเบอเรลลินต่อการส่งเสริมการเจริญของหลอด

ละอองเรณูล�าไยพันธุ์อีดอภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง

ผศ.พรอนันต์	บุญก่อน 23,700

18 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดส�าหรับการหดตัววัฏจักรเชิง

เศษส่วนแบบ	MT	บนปริภูมิเมตริกแบบ	S

รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญศรี 23,700

19 ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่สุดส�าหรับการหดตัววัฏจักรเชิง

เศษส่วนบนปริภูมิเมตริกไลค์

รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญศรี 23,700

20 ทฤษฎีบทจุดตรึงส�าหรับการส่งแบบไม่เชิงเส้นและปัญหา

ดุลยภาพในปริภูมิเมตริกไลค์

อ..ศราวุธ		สุวรรณอัตถ์ 23,700

21 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า	

2.5	ไมครอนกับปริมาณราและแบคทีเรียในอากาศในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.หฤทัย	ไทยสุชาติ

(75%=17,775)

ผศ.ถิรนันท์	สอนแก้ว

(25%=5,925)

งบประมาณ 23,700 บาท

23,700
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

22 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน�้ามันเพื่อ

ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ละมาย	จันทะขาว

(60%=14,220)

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(20%=4,740)

อ.ชิสาพัขร์	ชูทอง

(20%=4,740)

งบประมาณ 23,700 บาท

18,960

23 ผลของโปรแกรมป้องกันการตังครรภ์โดยแกนน�า

นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ทัศนคติและความ

ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ชิสาพัขร์	ชูทอง

(60%=14,220)

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(20%=4,740)

ผศ.ละมาย	จันทะขาว

(20%=4,740)

งบประมาณ	23,700	บาท

9,480

24 กระบวนทัศน์ใหม่	:	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้

ในห้องเรียนสู่การบริการสังคม	ส�าหรับนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(60%=14,220)

ผศ.ละมาย	จันทะขาว

(20%=4,740)

อ.ชิสาพัขร์	ชูทอง

(20%=4,740)

งบประมาณ 23,700 บาท

18,960

25 ผลของน�้าอิเล็คไตรไลต์ในการยับยั้งเชื้อColletotrichum	

capsici	สาเหตุโรคแอนแทรคโนสในพริก

อ.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน 23,700

26 ผลของการชุบแข็งและการอบคืนตัวต่อโครงสร้างจุลภาค

และสมบัติทางกลของเหล็กกล้า	AISI5160

ผศ.ปัทมา	อภิชัย 23,700

27 การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์ม	ZnO/

TiO2	ด้วยวิธีการสปาร์คส�าหรับการประยุกต์ใช้ใน

กระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงและยังยั้งเชื้ออิโคไล

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

(60%=14,220)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(10%=2,370)

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

(20%=4,740)

อ.สุขี	สุขดี

(10%=2,370)

งบประมาณ 23,700 บาท

23,700

28 การตอบสนองของไดอะตอมที่มีต่อพาราควอตและไกล

โฟเซตภายใต้ห้องปฏิบัติการของไหลขนาดเล็ก

อ.เอกชัย	ญาณะ 23,700
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

29 การควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเน่าของผลดีปรี	ต.น�้าโจ้								

อ.แม่ทะ	จ.ล�าปาง

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

(70%=16,590)

รศ.สุรกานต์	พยัคฆบุตร

(30%=7,110)

งบประมาณ 23,700 บาท

23,700

30 การสร้างรูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ตามทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยปัญญาผนวกแนวคิดสะ

เต็มศึกษา	ของนักศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยใน

จังหวัดล�าปาง

อ.สมศักดิ์	ก๋าทอง 23,700

31 การสังเคราะห์ไอออนลอกแบบชนิดแม่เหล็กที่จ�าเจาะจง

ต่อตะกั่วเพื่อการประยุกต์ใช้วัสดุจ�าเพาะในการบ�าบัดน�้า

เสีย

ผศ.วีรนุช	คฤหานนท์ 23,700

32 การประยุกต์ใช้เทคนิคโครมาโทกราฟีแผ่นบางเพื่อ

การวิเคราะห์และแยกกลุ่มสารตกค้างจากยาฆ่าแมลง

คุณภาพในผักเพื่อนพัฒนาเป็นชุดทดสอบภาคสนาม

ผศ.วีรนุช	คฤหานนท์

(60%=14,220)

อ.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

(40%=9,480)

งบประมาณ 23,700 บาท

23,700

33 การวัดค่าสัมประสิทธิการลดลงของแสงดาวจากชั้น

บรรยากาศของโลกด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็ก

อ.ดลฤดี	สุขใจ

(60%=14,220)

ผศ.ถิรนันท์	สอนแก้ว

(20%=4,740)

นายสมสวัสดิ์	รัตนสูรย์

(10%=2,370)

DR.	RER.	NAT.RONALD	

C.MACATANGAY

(10%=2,370)

งบประมาณ 23,700 บาท

18,960

34 การศึกษาผลของไคโตซานและน�้าหมักชีวภาพจากเศษ

ปลาต่อการเจริญเติบโตผลผลิต	และคุณภาพหลังการเก็บ

เกี่ยวของผักสลัดพันธุ์	กรีนคอสที่ปลูกในระบบไฮโดรโพ

นิกส์

อ.ไพบูลย์	หนุ่ยมาศ 23,700

35 การศึกษาผลของไคตินและปุ๋ยมูลไส้เดือนดินต่อการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของมะเขือเปราะ

อ.ไพบูลย์	หนุ่ยมาศ 23,700
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

36 ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อภาวะความเครียดใน

ผู้สูงอายุ	:	กรณีศึกษาในอ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

(70%	=	16,590)

อ.วรภรณ์	วงค์สวัสดิ์

(30%	=	7,110)

งบประมาณ 23,700 บาท

7,110

รวม 2,057,328

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

งบรายได้

1 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม	บ้านแม่ปุง	ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.เอกสิทธิ์		ไชยปิน

(35%=14,000)

อ.ณัฐกฤษฏ์		ธรรมกวินวงศ์

(35%=14,000)

ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์

(30%=12,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

28,000

2 โครงการย่อยที่	1:		การเสริมสร้างธรรมนูญสุขภาวะผู้สูง

อายุอย่างมีส่วนร่วม	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.เอกสิทธิ์		ไชยปิน

(40%=12,000)

อ.ณัฐกฤษฏ์	ธรรมกวินวงศ์

(40%=12,000)

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

(20%=6,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

24,000

3 โครงการย่อยที่	2:		การศึกษาแนวทางการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อส�าหรับผู้สูงอายุต�าบล

น�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง														

ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์							

(70%=21,000)

อ.สมพร	ติ๊บขัด

(10%=3,000)

อ.ประสงค์	หน่อแก้ว

(10%=3,000)

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

3,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

4 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การศึกษาแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกาย

ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	กรณีศึกษา:	ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนวรกฤต		โอฬารธนพร

(40%=16,000)

อ.นิวัติ	กิจไพศาลสกุล

(20%=8,000)

อ.อดิศร	ถมยา

(20%=8,000)

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

8,000

5 แผนงานวิจัยเรื่อง:	การศึกษาแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมส�าหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับของ

ผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา:ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ญาดามณี	ตาเมืองมูล

(40%=16,000)

อ.สมพร	ติ๊บขัด

(20%=8,000)

อ.ประสงค์		หน่อแก้ว

(20%=8,000)

อ.ฉัตรสุดา		มาทา

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

8,000

6 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การสร้างความปลอดภัยในการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(60%=24,000)

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(30%=12,000)

ผศ.อัญธิชา		รุ่งแสง

(10%=4,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

24,000

7 โครงการย่อยที่	1:		รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยา

และยาสมุนไพรของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.วิภานุช		ใบศล

(50%=15,000)

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(45%=13,500)

อ.ฉัตรสุดา		มาทา

(5%=1,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

15,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

8 บทบาทและปฏิบัติงานด้านสุขภาพชุมชนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.ณัฐกฤษณ์	ธรรมกวินวงศ์

(55%=8,827.50)

ผศ.ยุพา	อภิโกมลกร

(15%=2,407.50)

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

(15%=2,407.50)

อ.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์

(15%=2,407.50)

งบประมาณ	16,050	บาท

13,642.50

9 ประสิทธิภาพของไดอะตอมไมต์ในการดูดซับน�้ามันเพื่อ

ลดการใช้สารเคมีในครัวเรือนของชุมชนในอ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ละมาย	จันทะขาว

(60%=14,220)

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(20%=4,740)

อ.ชิสาพัขร์	ชูทอง

(20%=4,740)

งบประมาณ 23,700 บาท

4,740

10 ผลของโปรแกรมป้องกันการตังครรภ์โดยแกนน�า

นักศึกษาสาธารณสุขชุมชนต่อความรู้ทัศนคติและความ

ตั้งใจในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ชิสาพัขร์	ชูทอง

(60%=14,220)

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(20%=4,740)

ผศ.ละมาย	จันทะขาว

(20%=4,740)

งบประมาณ 23,700 บาท

14,220

รวม 163,933.50
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  2.4.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1 ชุดโครงการวิจัย	:	การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว

โดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน�้าบนฐานประวัติศาสตร์	

วัฒนธรรม	อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ	

จังหวัดล�าปาง							

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(50%=70,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(20%=28,000)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(5%=7,000)

ผศ.วีระ	พันอินทร์

(5%=7,000)

อ.พิภพ	นราแก้ว

(5%=7,000)

อ.วิภานุช		ใบศล

(5%=7,000)

อ.ณัฐฌา		เหล่ากุลดิลก

(5%=7,000)

ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

(5%=7,000)

งบประมาณ 140,000 บาท

28,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นส�าหรับเวชส�าอาง

จากเห็ดเยื่อไฝ่และสมุนไพรของชุมชนในอ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง							

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

งบประมาณ 3,797,150 บาท

1,898,574.01

2 การพัฒนาต�ารับยาน�้าสมุนไพรสูตรใหม่	อ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.วิภานุช		ใบศล

อ.เยาวเรศ	ชูศิริ

ผศ..วีระ	พันอินทร์

อ.ณรงค์	คชภักดี

และคณะท�างาน	(2)								

1,381,033.33

(จากจ�านวนเตม็ 4,143,100.00)

(4,143,100/2	ปี	

=2,071,550/6							

=345,258.33x4

1,381,033.33
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและสถานการณ์

หมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยเพื่อการ

ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.สมพร	จันทระ

อ.ว่าน	วิริยา

อ.ชาคริต	โชติอมรศักดิ์

อ.ดร.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์สุข

อ.อาทิตย์	ยวุฑฒิ

งบประมาณ7,000,000.00)							

(7,000,000/2	ปี							

=3,500,000/5)

700,000

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไมโครบับเบิลในกระบวนการ

ผลิต	การปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมและการสร้าง

ผลิตภัณฑ์ใหม่ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผัก

เชียงดา

อ.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

(60%=386,100)

ผศ.วีรนุช	คฤหานนท์

(20%=128,700)

งบประมาณ	643,500	บาท

514,800

3 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเชียงดา

อินทรีย์เพื่อควบคุมโรคและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง

น�้าดอกไม้สีทอง							

ผศ.นิศากร		สุวรรณ

(50%=372,800)

อ.อังคณา		เชื้อเจ็ดตน

อ.วิภานุช		ใบศล

งบประมาณ 655,600 บาท

372,800

สถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

4 การศึกษาเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภูมิ

อากาศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว

(30%=107,700)

อ.ดลฤดี	สุขใจ

(15%=53,850)

งบประมาณ 359,000  บาท

161,550

รวม 5,056,757.34
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ท่องเที่ยว (วช.)

1 โครงการย่อยที่	3:	การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน	:	บ้านศาลาบัวบก	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง							

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า

(50%=10,000)

อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก

(20%=4,000)

อ.พิฑูร	กาญจนพันธุ์

(10%=2,000)

อ.อดิศร	สวยฉลาด

(10%=2,000)

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน

(10%=2,000)

งบประมาณ 20,000 บาท

2,000

รวม 2,000

 2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  2.5.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน (สกสว.)

1 แผนงานวิจัย	เรื่อง		กระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีแบบมี

ส่วนร่วม	5	พลังประสานเพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้

ของชุมชน	ในอ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(60%=300,000)

รศ.ปองปรารถน์	สุนทรเภสัช

(15%=90,000)

รศ.พรชนก	ทองลาด

(15%=90,000)

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสถาพร

(5%=30,000)

ผศ.พิมผกา	โพธิลังกา

(5%=30,000)

อ.มยุรี		ชุมภู

(5%=30,000)

อ.สุชาติ		เครื่องชัย

(5%=30,000)

งบประมาณ 600,000 บาท

	330,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

2 โครงการย่อยที่		2	เรื่อง	นวัตกรรมแผ่นฟิล์มสมุนไพร

ละลายในปากเสริมสร้างรายได้สินค้าสมุนไพรของชุมชน

แนวใหม่	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

อ.มยุรี		ชมภู

(50%=100,000)

ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา

(20%=40,000)

อ.รัตนภัทร		มะโนชัย

(20%=40,000)

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(5%=10,000)

อ.ทิพรัตน์		ติฆะปัญญา

(5%=10,000)

งบประมาณ 200,000 บาท

200,000

งบรายได้

1 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนาการผลิตวัตถุดิบน�้าพริก

ลาบด้วยวิธีการเกษตรปลอดภัยภายใต้การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.นิศากร		สุวรรณ

(60%=18,000)

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

(20%=9,000)

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

27,000

2 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เพื่อสุขภาพจาก	ข้าวกล้องงอก	วอแก้ว	ให้สอดรับกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่

อ.มยุรี	ชมภู

(60%=18,000)

อ.รจเรจ	นันตา

(30%=9,000)

อ.ศรัญญา	วัฒนานนท์

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000

3 โครงการย่อยที่	1:		การพัฒนาสูตรปุ๋ยมูลไส้เดือนดินจาก

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนของกลุ่มเกษตรกร

บ้านปู่จ้อย

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี

(50%=15,000)

อ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

(50%=15,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

15,000

4 การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกร	อ.เถิน	

จ.ล�าปาง

ผศ.สพ.ญ.ดร.กุลิสรา	รุปัณฑ์ธร

อ.สราวุธ		อินทสม

งบประมาณ	10,000	บาท

10,000

5 ผลของน�้าหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของผักกาด

เขียวกวางตุ้ง

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

ผศ.จ�าเนียร		มีส�าลี

งบประมาณ 10,000 บาท

10,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

6 การพัฒนาสารสกัดจากขอบชะนางเพื่อควบคุมโรค

แอนแทรคโนสมะม่วง

ผศ.นิศากร		สุวรรณ

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

งบประมาณ 10,000 บาท

10,000

7 ผลของการใช้ความเย็นเฉียบพลันร่วมกบการเคลือบผิว

ด้วยเจลว่านหางจระเข้	ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของ

ผลมะนาว

ผศ.วุฒิรัตน์		พัฒนิบูลย์ 15,000

8 การบูรณาการการใช้ยิปซั่มที่ได้จากกระบวนการก�าจัด

ก๊าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ร่วมกับการจัดการธาตุอาหารตาม

ค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตถั่วลิสงอย่างยั่งยืน

อ.ดร.จักรชัยวัฒน์		กาวีวงศ์

ผศ.จ�าเนียร		มีส�าลี

ผศ.สุวรรณี		จันทร์ตา

งบประมาณ	10,000	บาท

15,000

9 การพัฒนาผลติภัณฑ์แยมมะม่วงผสมเสาวรสความหนดืต�า่ ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา

อ.ศรัญญา		วัฒนานนท์

อ.รัตนภัทร		มะโนชัย

อ.มยุรี		ชมพู

งบประมาณ	10,000	บาท

10,000

10 การพัฒนาข้าวแต๋นนมแพะ อ.รัตนภัทร		มะโนชัย

อ.ศรัญญา		วัฒนานนท์

ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา

อ.มยุรี		ชมพู

งบประมาณ 10,000 บาท

10,000

รวม 722,000

  2.5.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

1 การพัฒนาโซ่อุปาทานข้าวเพื่อตอบสนองการตลาดยุค

ดิจิทัล

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(30%=402,000)

รศ.ดร.พรชนก		ทองลาด

(20%=268,000)

ผศ.จ�าเนียร		มีส�าลี

(10%=134,000)

ผศ.ปิยะรัตน์		ทองธานี

(10%=134,000)

อ.กรรณิการ์		สายเทพ

(20%=268,000)

งบประมาณ	1,340,000	บาท

670,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

2 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเชียงดา

อินทรีย์เพื่อควบคุมโรคและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง

น�้าดอกไม้สีทอง

ผศ.นิศากร		สุวรรณ

(50%=372,800)

อ.อังคณา		เชื้อเจ็ดตน

อ.วิภานุช		ใบศล

งบประมาณ 655,600  บาท

372,800

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1. การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ	“คน	

งาน	รูปแบบการจัดการ”	โดยนวัตกรรมตู้อบแห้งสอง

ระบบส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการ

เกษตร	อ.งาว	จ.ล�าปาง

ผศ.รวิภา	ยงประยูร

(60%=222,000)

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(20%=74,000)

อ.ทิพรัตน์		ติฆะปัญญา

(20%=74,000)

งบประมาณ 370,000  บาท

74,000

2 ชุดโครงการวิจัย	:	การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามเส้นทางวิถีสายน�้าบนฐานประวัติศาสตร์	
วัฒนธรรม	อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนกลุ่มภาคเหนือ	
จังหวัดล�าปาง

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร
(50%=70,000)
ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช
(20%=28,000)
ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว
(5%=7,000)
ผศ.วีระ	พันอินทร์
(5%=7,000)
อาจารย์พิภพ	นราแก้ว
(5%=7,000)
อาจารย์วิภานุช		ใบศล
(5%=7,000)
อ.ณัฐฌา		เหล่ากุลดิลก
(5%=7,000)
ผศ.จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์
(5%=7,000)
งบประมาณ 140,000 บาท

7,000

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นส�าหรับเวชส�าอาง

จากเห็ดเยื่อไฝ่และสมุนไพรของชุมชนในอ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง							

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

งบประมาณ 3,797,150 บาท

632,858.33

รวม 1,756,658
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 2.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  2.6.1 แหล่งทุนภายใน

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

งบประมาณแผ่นดิน

1 แผนงานวิจัย	เรื่อง		การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

จังหวัดล�าปางสู่	“Lampang	Standard”	เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

(50%=175,000)

อ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(10%=35,000)

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

(10%=35,000)

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(10%=35,000)

ผศ.วศิน์วิโรตม์		เนติศักดิ์

(10%=35,000)

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

(10%=35,000)

งบประมาณ 350,000 บาท

315,000

โครงการย่อยที่		1	เรื่อง		การพัฒนาข้อก�าหนดเฉพาะ

ระบบอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก

จังหวัดล�าปาง

อ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(40%=300,000)

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล

(15%=112,500)

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

(15%=112,500)

ผศ.มัตติกา		บุญมา

(15%=112,500)

ผศ.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์สุข

(15%=112,500)

งบประมาณ 750,000 บาท

637,500

2 โครงการย่อยที่		2	เรื่อง	การพัฒนาข้อก�าหนดเฉพาะ

วิชาชีพทรัพยากรมนุษย์ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิก

จังหวัดล�าปาง

อ.ณิชา	นภาพร		จงกะสิกิจ

(50%=250,000)

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(15%=75,000)

อ.กนกกัญญา		รวมไมตรี

(15%=75,000)

ผศ.จักรกฤษณ์			ฮั่นยะลา

(5%=50,000)

อ.วินัย	ต๊ะแสง

(5%=50,000)

งบประมาณ 500,000 บาท

500,000
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ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

3 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

(e-Book)	เรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเส้นทาง

รถม้าส�าหรับนักท่องเที่ยวที่ใช้ภาษาจีน

อ.เหนือขวัญ		บัวเผื่อน

(60%=240,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(20%=80,000)

อ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์

(20%=80,000)

งบประมาณ 400,000 บาท

80,000

4 โครงการย่อยที่		3	เรื่อง		การพัฒนาของที่ระลึก		“สมุด

ป๊อปอัพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางรถม้าย่านเมืองเก่า

เขลางค์นคร”		จังหวัดล�าปาง

ผศ.วราภรณ์		ภูมลี

(52%=364,000)

ผศ.นันทิยา		สมสรวย

(12%=84,000)

อ.ศจีรัตน์		วุฒิสิงห์ชัย

(12%=84,000)

ผศ.รัชดาพร		หวลอารมณ์

(12%=84,000)

อ.ศิญาพัฒน์		เสนจันทร์ฒิไชย

(12%=84,000)

งบประมาณ 700,000 บาท

84,000

5 แผนงานวิจัย	เรื่อง		การพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

จังหวัดล�าปางสู่	“Lampang	Standard”	เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขัน

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

(50%=175,000)

อ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(10%=35,000)

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

(10%=35,000)

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(10%=35,000)

ผศ.วศิน์วิโรตม์		เนติศักดิ์

(10%=35,000)

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

(10%=35,000)

งบประมาณ 350,000 บาท

315,000

งบรายได้

1 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูง

อายุด้วยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม	บ้านแม่ปุง	ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.เอกสิทธิ์		ไชยปิน

(35%=14,000)

อ.ณัฐกฤษฏ์		ธรรมกวินวงศ์

(35%=14,000)

ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์

(30%=12,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

12,000
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2 โครงการย่อยที่	2:		การศึกษาแนวทางการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อช่วยขยับกล้ามเนื้อส�าหรับผู้สูงอายุต�าบล

น�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง																					

ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์

(70%=21,000)

อ.สมพร	ติ๊บขัด

(10%=3,000)

อ.ประสงค์	หน่อแก้ว

(10%=3,000)

อ.ชิสาพัชร์		ชูทอง

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

27,000

3 แผนงานวิจัยเรื่อง:		การศึกษาแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกาย

ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	กรณีศึกษา:	ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนวรกฤต		โอฬารธนพร

(40%=16,000)

อ.นิวัติ	กิจไพศาลสกุล

(20%=8,000)

อ.อดิศร	ถมยา

(20%=8,000)

อ.ฉัตรสุดา	มาทา							

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

32,000

4 โครงการย่อยที่	1:	การต่อยอดนวัตกรรมด้านความ

ปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกายของผู้สูงอายุและผู้ป่วย

ติดเตียง	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.นิวัติ	กิจไพศาลสกุล

(60%=18,000)

ผศ.เอกรัฐ		อินต๊ะวงศา

(20%=6,000)

ผศ.ปฐมพงศ์	พรมมาบุญ

(20%=6,000)

งบประมาณ	30,000	บาท

30,000

5 โครงการย่อยที่	2:		การพัฒนาระบบควบคุมอัตโนมัติ

นวัตกรรมด้านความปลอดภัยการเคลื่อนไหวทางกาย

ของผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.อดิศร		ถมยา

(55%=16,500)

ผศ.วราคม		วงศ์ชัย

(15%=4,500)

ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์

อ.ศิญาพัฒน์		เสนจันทร์ฒิไชย							

(15%=4,500)

งบประมาณ	30,000	บาท

30,000



108

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

6 แผนงานวิจัยเรื่อง:	การศึกษาแนวทางในการสร้าง

นวัตกรรมส�าหรับการป้องกันการเกิดแผลกดทับ

ของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงกรณีศึกษา:ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ญาดามณี	ตาเมืองมูล

(40%=16,000)

อ.สมพร		ติ๊บขัด

(20%=8,000)

อ.ประสงค์		หน่อแก้ว

(20%=8,000)

อ.ฉัตรสุดา		มาทา

(20%=8,000)

งบประมาณ 40,000 บาท

32,000

7 โครงการย่อยที่	1:	การพัฒนานวัตกรรมป้องกันการเกิด

แผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียง	ต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.สมพร		ติ๊บขัด

(50%=15,000)

อ.วีรวัชร	พงศ์นภร

(25%=7,500)

อ.วินัย	ต๊ะแสง

(25%=7,500)

งบประมาณ 30,000 บาท       

30,000

8 โครงการย่อยที่	2:	การพัฒนาระบบควบคุมส�าหรับ

นวัตกรรมป้องกันการเกิดแผลกดทับของผู้สูงอายุหรือผู้

ป่วยติดเตียง	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ประสงค์	หน่อแก้ว

(50%=15,000)

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์

(25%=7,500)

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

(25%=7,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

30,000

9 โครงการย่อยที่	2:		นวัตกรรมการใช้ยาและยาสมุนไพร

ของผู้สูงอายุต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ดวงจันทร์		แก้วกงพาน

(50%=15,000)

อ.ศิญาพัฒน์		เสนจันทร์ฒิไชย

(20%=6,000)

อ.วรภรณ์		วงค์สวัสดิ์

(15%=4,500)

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(15%=4,500)

งบประมาณ 30,000 บาท

6,000

10 การเปรียบเทียบการใช้เศษคอนกรีตเป็นมวลรวมหยาบ

ในคอนกรีตปกติและจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต	:	ผลต่อ

สมบัติเชิงกล

ผศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์ 9,000.00

11 ปัจจัยอันตรายในการท�างานของผู้รับงานไปท�าที่บ้าน

กลุ่มอาชีพท�าดอกประดิษฐ์	บ้านดอนไฟ	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

รศ.อนิรุจน์			มะโนธรรม														 9,000.00
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12 ปัจจัยท�าให้เกิดการแตกร้าวของเนื้อดินปั้นกรณีศึกษา

งานปั้นดอกไม้ส�าหรับต�าแหน่งชิ้นงานเซรามิกรูปแบบ

ตะกร้าสานโรงงานจ�าปา	เซรามิกอ�าเภอเมือง

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์

อ.แวอีเลียส	บินโซดาโอะ

อ.ปัญญา	พลรักษ์

27,000.00

13 แนวทางการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกรณีศึกษา	

เทศบาลแม่ทะ	อ�าเภอแม่ทะจังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนวรกฤต		โอฬารธนพร

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

อ.สันติ		วงศ์ใหญ่

อ.วีรวัชร		พงศ์นภา

30,000.00

14 การออกแบบและพัฒนาชุดเครื่องมือควบคุมหุ่นยนต์

กล่องกระดาษส�าหรับเด็กและเยาวชน							

ผศ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

ผศ.พงษ์สวัสดิ์	อ�านาจกิติกร

อ.วีรชัย		สว่างทุกข์

อ.เมธาวัฒน์		กาวิลเครือ

30,000.00

15 ออกแบบและพัฒนาไม้เท้าวัดน�้าหนักแสดงผลตัวเลข ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์ 9,000.00

16 ระบบแสดงข้อมูลส�าหรับเครือข่ายตรวจวัดไร้สายในโรง

อบแห้ง

อ.ณรงค์		เครือกันทา							 9,000.00

17 การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เชิงมโนทัศน์ด้วย

นวัตกรรมบนแว่นตาสมาร์ทแอนดรอยด์

ผศ.นพนันท์	สุขสมบูรณ์							 10,800.00

18 ระบบทบทวนมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการ

ศึกษาด้วยหลักการ	Machine	Learning

ผศ.ไพจิตร		สุขสมบูรณ์ 10,800.00

19 การพัฒนาแบบจ�าลองแนวคิดของวิธีการจัดเรียงล�าดับ

ความส�าคัญของความต้องการในการพัฒนาซอฟต์แวร์

แบบอไจล์ในสถาน	ประกอบการสหกิจศึกษา	สาขาวิชา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

อ.ญาดามณี		ตาเมืองมูล																												 10,800.00

20 ระบบการให้ค�าปรึกษาการศึกษาต่อหลักสูตรปริญญา

ตรีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยหุ่นยนต์โต้ตอบ

สนทนาอัตโนมัติ

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์														 10,800.00

21 การพยากรณ์พื้นที่ส�าหรับการประชาสัมพันธ์และบริการ

วิชาการ	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยเทคนิคเหมือง

ข้อมูล

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ														 10,800.00

22 ลักษณะการท�างานที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพเซลล์

เชื้อเพลิง

อ.อดิศร		ถมยา

อ.นิวัติ		กิจไพศาลสกุล

18,000.00

23 เครื่องตัดดินอิฐมอญด้วยระบบอัตโนมัติ	

ส�าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

ผศ.ปฐมพงศ์		พรมมาบญ							

อ.สมพร		ติ๊บขัด

18,000.00
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24 การพัฒนาประสิทธิภาพระบบอบแห้งด้วยอากาศร้อน

หมุนวนและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอบแห้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ชุมชน	กรณีศึกษา	:	กระชายด�าแห้ง

ผศ.วศิน์วิโรตม์		เนติศักดิ์							

ผศ.จักรกฤษณ์	ฮั่นยะลา							

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น

27,000.00

25 การประเมินความเหมาะสมในการใช้ความร้อนผสม

ผสานก๊าซชีวมวลกับแก๊สหุงต้มของเครื่องอบแห้ง	

พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก	ส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนน�าร่องด้วยพลังงานฯ	กรณีศึกษากลุ่มส่งเสริม

อาชีพเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโป่ง	อ�าเภองาว	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.รวิภา		ยงประยูร							

ผศ.วราคม		วงศ์ชัย																					

18,000.00

26 ผลกระทบของอุณหภูมิการบ่มต่อก�าลังดึงของพอลิเอส

เตอร์พอลิเมอร์ตอนกรีต

ผศ.ปิญชาน์		ต่อกิตติกูล							 9,000.00

27 ตู้อบความร้อนจากเตาเผาถ่าน							 อ.ประสงค์		หน่อแก้ว							

ผศ.เอกรัฐ		อินต๊ะวงศา							

ผศ.ดอนสัน		ปงผาบ

27,000.00

28 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบ้านพัก

อาศัยผู้สูงอายุด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งานตามมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ผศ.ศรายุทธ		มาลัย

อ.ธชนม์		ก้าวสมบูรณ์

ผศ.วัฒนา	มกรโรจน์ฤทธิ์

27,000.00

29 การพัฒนาระบบตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นส�าหรับ

การอบกระเทียมแบบลมร้อนในโรงงาน	กระเทียมขนาด

เล็กบ้านหัวฝายต�าบลกล้วยแพะ	จังหวัดล�าปาง

อ.วราภรณ์		ทุมชาติ

ผศ.ศุภาวุฒิ		ผากา

อ.วรพล		คณิตปัญญาเจริญ							

27,000.00

30 การประเมินศักยภาพกาผลิตและคุณภาพของอิฐก่อสร้าง

ส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง	ขนาดย่อม	และอุตสาหกรรม

ครัวเรือน

อ.วินัย		ต๊ะแสง

ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

ผศ.ธมลวัฒน์		หิรัญชาติอนันต์

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี

15,000.00

31 การประดิษฐ์ผลงานสร้างสรรค์ทางด้านเซรามิกเพื่อ

อนุรักษ์ผลงานพื้นบ้านของจังหวัดล�าปางส�าหรับเข้าร่วม

การประกวดในการแสดงศิลปะเครื่องปั้นดินเผาแห่งชาติ		

ครั้งที่	20

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี

อ.วินัย		ต๊ะแสง							

30,000.00

32 การออกแบบและสร้างเครื่องเขย่าขวดยาฉีดแบบขวดรุ่น	

3	ส�าหรับโรงพยาบาลล�าปาง

อ.จินตนา		อ�านาจกิติกร

ผศ.พงษ์สวัสดิ์	อ�านาจกิติกร

15,000.00

รวม 2,253,500
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  2.6.2 แหล่งทุนภายนอก
ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1 การยกระดับสินค้าจากการปรับเปลี่ยนลักษณะ	

“คน	งาน	รูปแบบการจัดการ”	โดยนวัตกรรมตู้อบแห้ง

สองระบบส�าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต

ทางการเกษตร	อ.งาว	จ.ล�าปาง

ผศ.รวิภา	ยงประยูร

(60%=222,000)

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(20%=74,000)

อ.ทิพรัตน์		ติฆะปัญญา

(20%=74,000)

งบประมาณ 370,000 บาท

222,000

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สกอ.

1 การศึกษาการชดเชยค่าหดตัวของวัสดุอัคลาไลน์จากเถ้า

ลอยแคลเซียมสูงด้วยสารผสมเพิ่มที่ขยายตัว

ผศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์							

(วิจัย	2	ปี	=	600,000	บาท)	

300,000

2 การพัฒนาคอนกรีตพอลิเมอร์ชนิดใหม่ส�าหรับ							

ซ่อมแซมรันเวย์	:	ลักษณะเฉพาะของวัสดุและสมบัติ

เชิงกล

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล

(วิจัย	2	ปี	=	600,000	บาท)

300,000

ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)

1 การออกแบบและการพัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและลดต้นทุนในกระบวนการผลิตน�้าแข็ง

ผศ.วราคม		วงศ์ชัย 40,000

ท่องเที่ยว (วช.)

1 โครงการย่อยที่	2:	การพัฒนาช่องทางการตลาดด้วย

ระบบผู้ช่วยสนทนาอัตโนมัติส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย

ชุมชน							

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์

(60%=18,000)

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

(10%=3,000)

อ.อดิศร	ถมยา

(10%=3,000)

ผศ.ฐานันดร์	โต๊ะถม

(10%=3,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(10%=3,000)

งบประมาณ 30,000 บาท

	24,000



112

ที่ ชื่องานวิจัย หัวหน้า/นักวิจัยโครงการ งบประมาณ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

1 การพัฒนาสารสกัดเข้มข้นส�าหรับเวชส�าอางจากเห็ด

เยื่อไฝ่และสมุนไพรของชุมชนในอ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัด

ล�าปาง							

ผศ.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

งบประมาณ 3,797,150 บาท

632,858.33

รวม 1,518,858 

5. การนำาเสนอผลงานวิจัย
ล�าดับ ชื่องานวิจัย/สร้างสรรค์ ผู้น�าเสนอ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ�านวน 7 ผลงาน

1 จิตรกรรมสีอะคริลิค	ชุด	“ศิลปะไทยร่วมสมัย”	การปฏิบัติการ	KMUTNB	

6thInternational	Art	and	Design	Workshop	2019	ภายใต้งานชื่อ	

“ศิลปะไทยร่วมสมัย”ณ	ม.	เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		

ผศ.ดร.	ศิริกร		อิ่นค�า								

2 ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ามัน	ชุด	“กองทัพไทย	น้อมใจภักดิ์	พิทักษ์

ราชบัลลังค์”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน

โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ	จัดโดยกองบัญชาการกองทัพ

ไทย10-25	กันยายน	2562ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.	ศิริกร		อิ่นค�า															

3 ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ามัน	ชุด	“จิตมั่นสามทัพพ้อง	มั่นแม้นทัพ

เดียว”ในโครงการประกวดวาดภาพโดยกองบัญชาการกองทัพไทย19-

29พฤศจิกายน	2562ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ผศ.ดร.	ศิริกร		อิ่นค�า								

4 จิตรกรรมสีอะคริลิค	ชุด	“ศิลปะไทยร่วมสมัย”	การปฏิบัติการ	KMUTNB	

6thInternational	Art	and	Design	Workshop	2019	ภายใต้งานชื่อ	

“ศิลปะไทยร่วมสมัย”ณ	ม.	เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		

อ.	ธงชัย		ปันสุข

5 ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ามัน	ชุด	“กองทัพไทย	น้อมใจภักดิ์	พิทักษ์

ราชบัลลังค์”เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน

โครงการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ	จัดโดยกองบัญชาการกองทัพ

ไทย10-25	กันยายน	2562ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ.	ธงชัย		ปันสุข

6 ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมสีน�้ามัน	ชุด	“จิตมั่นสามทัพพ้อง	มั่นแม้นทัพ

เดียว”ในโครงการประกวดวาดภาพโดยกองบัญชาการกองทัพไทย19-

29พฤศจิกายน	2562ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

อ.	ธงชัย		ปันสุข

7 โครงการปฏิบัติการทางทัศนศิลป์	และนิทรรศการนานาชาติ	“RMUTI	

International	Art	Workshop	and	Exhibition	2019”

อ.	เจษฎา		ทองสุข
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6. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือนำาไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติ และนานาชาติ       
 6.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

คณะครุศาสตร์

การใช้แบบฝึกเพื่อแก้ปัญหา

การออกเสียงวรรณยุกต์ของ

นักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ชั้นปี

ที่	2	สาขาวิชาภาษาไทย	คณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อ.ณัฐชยา	ปันทกา การประชุมวิชาการระดับ

ชาติและนานาชาติ	ครั้งที่	3	

พ.ศ.	2562“ความท้าทายของ

อุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษ

ที่	21”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์

1	ก.พ.	

2562

หน้า

223	-	235

การศึกษาบทละคร	เรื่อง	

รามเกียรติ์	ตอน	พิเภษณ์ถูกขับ	

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ.วาทิต	ธรรมเชื้อ การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	3	พ.ศ.	

2562	“ความท้าทายของ

อุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษ

ที่	21”	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์

1	ก.พ.	

2562

หน้า

733	-	743

การออกแบบชุมชนการเรียน

รู้แห่งวิชาชีพ	(PLC)	เพื่อ

การพัฒนาการจัดการเรียน

รู้ของนักศึกษาครู	ของคณะ

ครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ.วิทเอก	สว่างจิตร การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	“มศว	วิจัย”	ครั้งที่	12	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

20	–	21	

มี.ค.	2562

หน้า

1391-

1402

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิง

ประสบการณ์เพื่อเสริมสร้าง

ทักษะด้านสัมพันธภาพส�าหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู

อ.ดร.ชรญัรกัษ์	ปัญญามูลวงษา โครงการประชุมวิชาการ	

การน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภูเก็ต	ครั้งที่	12	“การวิจัยสห

วิทยาการบนพื้นฐานยุค	5.0”	

ณ	ศูนย์ประชุม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏภูเก็ต	

20	ต.ค.	

2562

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในการแก้ปัญหา

คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบ

เปิด	(Open	Approach)	ของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1

นายวินัย	อินทะจันทร์

ผศ.ดร.วิยดา	เหล่มตระกูล

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

406	–	

415
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

เรื่อง	จุด	เส้นตรง	รังสี	ส่วน

ของเส้นตรงมุม	ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	3	โดยวิธี

การสอนแบบเอ็กซ์พลิซิท

น.ส.นพมาศ	วงค์กุลบริรักษ์ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ค	รุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

416	-	427

การใช้ภาพพจน์การเกี้ยวพารา

สีของบ่าวสาวผ่านวรรณกรรม

เพลงซอพื้นเมือง

อ.ภัทราภรณ์	ค�าลือสาย

นายณัฐวัตร	วิชาจารย์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

61-68

โครงสร้างและวากยสัมพันธ์

ของอาลปนวลีภาษาไทยในการ

พูดเพื่อการสื่อสาร

อ.ภัทราภรณ์	ค�าลือสาย การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

69	-	76

การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนวิชาภาษาไทย	เรื่อง	

การแต่งกลอนสุภาพส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2

ผศ.ดารุณี	นิพัทธ์ศานต์

นายธรากร	แก้วค�าปัน

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

424-431

การสร้างหนังสือนิทาน

อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อการอ่าน

จับใจความส�าคัญ	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

4	โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะ

วงศาอุปถัมภ์	อ�าเภอลี้	จังหวัด

ล�าพูน

ผศ.ดารุณี	นิพัทธ์ศานต์ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล	

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

432	-	440

การสร้างแบบฝึกโดยใช้สื่อรูป

ภาพอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่าน	คิดวิเคราะห์

รายวิชาภาษาไทยของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	6

อ.เอกนรินทร์	สีฝั้น การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

441-449
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาภาพสะท้อน

วัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานผ่าน

วรรณกรรมเพลงลูกทุ่งอีสาน

ของก้องห้วยไร่	ในช่วงปี	พ.ศ.	

2559	–	2561

อ.สุวรรณี	เครือพึ่ง

น.ส.เจนจิรา	สรรพช่าง

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

450	-	457

การใช้เกมและการเสริมแรง

เพื่อเพิ่มพูนความสามารถ

การพูดภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

2	โรงเรียนบ้านแป้น	อ�าเภอ

แจ้ห่ม	จังหวัดล�าปาง

อ.สมบัติ	ค�ามูลแก้ว

น.ส.กัลยา	การักษ์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

80	-	92

การใช้การจัดการเรียนรู้

แบบเน้นงานปฏิบัติ	(Task	–	

based	Learning)	และการ

เสริมแรงเพื่อเพิ่มความสามารถ

ทางการเขียนภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	3	

โรงเรียนบ้านแป้น

อ.สมบัติ	ค�ามูลแก้ว

อ.กิตติมา	สิงห์สนธิ์

น.ส.ภัทรภรณ์	รูปละออ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)	

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

93	-	104

การใช้เทคนิค	เอส	คิว	โฟร์	

อาร์	(SQ4R)	เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการอ่านภาษา

อังกฤษเพื่อความเข้าใจ	ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

อ.สมบัติ	ค�ามูลแก้ว

น.ส.ขนิษฐา	ยะครุฑ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)	

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

105	–	

122	

การใช้รูปแบบการสอนอ่าน

ด้วยเทคนิค	KWL	–	PLUS	

เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	4	โรงเรียน

อนุบาลแม่ทะ	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง	

อ.พงศ์ทวี	ทัศวา

น.ส.กญัญารตัน์	สจุรยิะสริโิรจน์

นายธวัชชัย	กวินสินทรัพย์

น.ส.นภาพร	สุเสถียรจรัส	

น.ส.ลีลาวดี	ค�าพุทธ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

332	–	

344
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ

ความเข้าใจโดยใช้วิธีการสอน

แบบ	SQ3R	ส�าหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียน

อนุบาลเกาะคา	(น�้าตาล

อนุเคราะห์)

อ.ธนาพันธุ์	ณ	เชียงใหม่

อ.พรชนนี	ภูมิไชยา

น.ส.เนตรติลักษณ์	เชียงเครือ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

345	–	

351

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์	

เรื่อง	การเขียนโปรแกรม

เบื้องต้นส�าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนบุญ

วาทย์วิทยาลัย	จังหวัดล�าปาง

นายณัฐดนัย	ตันจันทร์

ผศ.ดร.ปราโมทย์	พรหมขันธ์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

34	–	46

การพัฒนาระบบจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์	

(LMS)	หน่วยการเรียนรู้ที่	4	

กระบวนการเทคโนโลยี	โดย

ใช้สถานการณ์ปัญหาเป็นฐาน

เพื่อพัฒนาความสามารถใน

การแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1

นายธนวัฒน์	ใจกันทา

ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์	ปันแก้ว

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

47	–	63

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อ

การเรียนรู้บนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอย์	หน่วยการเรียน

รู้การเขียนโปรแกรมเบื้อง

ต้น	เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1

นายพิทยา	ก้องเสียง

อ.ดร.กิตติยา	ปลอดแก้ว

ผศ.มะยุรีย์	พิทยาเสนีย์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

64-77

การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	โดยการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผสาน

จริง	AR	(Augmented	Real-

ity)	ในการจัดการเรียนรู้หลัก

การท�างานของคอมพิวเตอร์	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1

นายสมบูรณ์	ปรัชญาภูวดล

ผศ.ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)	

21	–	22	

มี.ค.	2562	

หน้า

78	-	91
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การพัฒนาสื่อแบบปฏิสัมพันธ์

ด้วยเทคโนโลยีผสานจริง	เรื่อง	

อุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์เพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	2

นายสามารถ	ลีลาศีลธรรม

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)	

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

92	–	106

การพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้

ทฤษฎีคอมพิวเตอร์คอนสตัค

ติวิสต์	เรื่อง	การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศอย่างปลอดภัย

ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1

นายอนุพงศ์	ก�าแพงแก้ว

อ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า

107	–	

120

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์

เพื่อการศึกษา	หน่วยการเรียน

รู้ที่	4	การออกแบบและ	การ

เขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อ

พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1	โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

นายเอกพจน์	นามสะกัน

อ.ปรมินทร์	วงษ์ค�าสิงห์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่	

2	ห้องคอนเวนชั่นฮอล	ศูนย์

วัฒนธรรมภาคเหนือตอน

ล่าง	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม	(ส่วนวังจันทน์)

21	–	22	

มี.ค.	2562

หน้า	

102	-

การพัฒนาเกมเพื่อส่งเสริม

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ส�าหรับเด็ก

ปฐมวัย	กรณีศึกษา	:	ศูนย์ฝึก

ประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

ผศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์ การประชุมวิชาการระดับ	

(Proceeding)	เครือข่าย

ยัณฑิตศึกษา	มหาวิทยลัย

ราชภัฏภาคเหนือ	ครั้งที่	19	

“การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง

ถิ่นที่ยั่งยืน”	(Education	for	

Sustainable	Community)	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

10	พ.ค.	

2562

หน้า

59	-	72

การพัฒนาชุมชนต้นแบบการ

ส่งเสริมพลังสุขภาพจิตส�าหรับ

ผู้สูงอายุในเทศบาลต�าบลนา

แก้ว	อ�าเภอเกาะคา	จังหวัด

ล�าปาง	

ผศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์

อ.ดร.สุธิดา	พลช�านิ

ผศ.อนงค์รัตน์	รินแสงปิน

การประชุมวิชาการระดับ	

(Proceeding)	เครือข่าย

ยัณฑิตศึกษา	มหาวิทยลัย

ราชภัฏภาคเหนือ	ครั้งที่	19	

“การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้อง

ถิ่นที่ยั่งยืน”	(Education	for	

Sustainable	Community)	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

10	พ.ค.	

2562

หน้า

63	-	72	
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู้เรื่องกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงของโลก	

ดาราศาสตร์และอวกาศที่ใช้

รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้	5	

ชั้น	(5Es)	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียนวชิร

ป่าซาง	จังหวัดล�าพูน	

นางสาวกมลทพิย์	จิตใจเลิศงาม

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

26	-	36

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

วิชาสังคมศึกษา	ศาสนา	และ

วัฒนธรรม	เรื่อง	เศรษฐกิจ

พอเพียงของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียนป่า

ตันวิทยา	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง	โดยการจัดการเรียนรู้

แบบแผนที่ความคิด

นายนพรัตน์	แต่งตั้ง	

อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”	

14	ก.ค.	

2562

หน้า

131	-	140

การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อ

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการ

ศึกษา	(1042401)	โดยวิธีการ

สอนแบบสื่อมัลติเดียแบบผสม

ผสานร่วมกับแนวคิดการวัด

และประเมินผลการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	ส�าหรับนักศึกษา

ชั้นปีที่	3	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”	

14	d.8.	

2562

หน้า

257	-	267	

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์	

เรื่อง	นิราศภูเขาทอง	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	

โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยวงศา

อุปถัมภ์	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

นายสกลรัฐ	ชโยดม	และ

ผศ.ดารุณี	นิพัทธ์ศานต์

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”	

14	ก.ค.	

2562

หน้า

326	-	334
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาเศรษฐสา

สตร์	เรื่อง	สินค้าและบริการกับ

การด�ารงชีวิต	ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	3	โรงเรียน

ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม	อ�าเภอ

แม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้ด้วย

กระบวนการกลุ่ม

นายสุรชัย	กอฝั้น

อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”	

14	ก.ค.	

2562

หน้า

360	-	370

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนฟิสิกส์	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	โรงเรียน

ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์	จังหวัด

แม่ฮ่องสอน	โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ

นางสาวเสาวพร	พงศ์ไพรศริกิลู

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”	

14	ก.ค.	

2562

หน้า

383	-393

การจัดกิจกรรมนิทานผ้าแปลง

ร่างเพื่อพัฒนาการคิดเชิง

เหตุผลของเด็กปฐมวัย	

นางสาวชยานันท์	อินต๊ะวงศ์

นางสาวประภาพร	แก้วประภา

นางสาวสุกนทอง	ต้องรักชาติ

นางสาวจันทกานต์	วรรณฟู

อ.รติรส	ก้อนเงิน

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

75	-	85

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	ด้วยบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน	เรื่อง	

โครงงานสร้างสรรค์

นางสาวประภัสสร	ก๋าเขียว

อ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

ผศ.ดร.ปราโมทย์	พรหมขันธ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

164	-	173

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน	โดยใช้หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์หน่วยการเรียน

รู้อินเทอร์เน็ต	ของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5

นายพงษ์สาน	รูปสูง

อ.ดร.กิตติยา	ปลอดแก้ว

ผศ.มะยุรีย์	พิทยาเสนีย์

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

191	-	205
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

กลวิธีการเขียนเพื่อสร้างแรง

บันดาลใจในงานเขียนของ	

ขุนเขา	สินธุเสน	เขจรบุตร

นายมูนศักดิ์	บุญมี

อ.สุวรรณี	เครือพึ่ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

251	-	261

กระบวนการจิตตปัญญา

ศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของ

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย	ในรายวิชากิจกรรมสิ่ง

แวดล้อมส�าหรับเด็กปฐมวัย

อ.วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

262	-	276

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน	เรื่อง	โปรแกรม	

Scratch	เบื้องต้น	ส�าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4

นางสาวสุภาพรรณ	ชายพฤกษ์	

อ.ปรมินทร์	วงษ์ค�าสิงห์

ผศ.ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	ครั้งที่	5	:	

2562	“ครุศาสตร์วิจัย	2562/

NACE2019	:	การวิจัยเพื่อ

ความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและ

สังคมอัจฉริยะ	”

14	ก.ค.	

2562

หน้า

297	-	308

การใช้รูปแบบการสอนอ่าน	

MIA	เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	5	โรงเรียน

บ้านเหล่า	ภาคเรียนที่	2	ปีการ

ศึกษา	2561

อ.พงศ์ทวี	ทัศวา การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการศึกษา	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ครั้งที่	2	“นวัตกรรมเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ”	ณ	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

15	มิ.ย.	

2562

หน้า	885

การพัฒนาทักษะการเขียน

อักษรภาษาอังกฤษของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2	

โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	

โดยการใช้ทฤษฎีการเชื่อมโยง

ของธอร์นไดด์	

ผศ.ดร.สายชล	เพียรผดุงพร การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการศึกษา	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ครั้งที่	2	“นวัตกรรมเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ”	ณ	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

15	มิ.ย.	

2562

หน้า	886
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การใช้ตารางเปรียบเทียบตัว

อักษรภาษาอังกฤษร่วมกับ

เทคนิคการจัดการเรียนการ

สอนโดยใช้สมองเป็นฐาน

เพื่อส่งเสริมความสามารถใน

การอ่านสะกดค�าศัพท์ภาษา

อังกฤษของนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	2	โรงเรียนวังทอง

วิทยา

ชรินทร์ทิพย์	จานเก่า

อ.สมบัติ	ค�ามูลแก้ว

อ.ธนาพันธุ์	ณ	เชียงใหม่

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการศึกษา	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ครั้งที่	2	“นวัตกรรมเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ”	ณ	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

15	มิ.ย.	

2562

หน้า	887

การใช้การสอน	MIA	เพื่อ

เพิ่มความสามารถการอ่าน

ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	2	โรงเรียน

วังเหนือวิทยา	จังหวัดล�าปาง

อ.กิตติมา	สิงห์สนธิ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการศึกษา	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ครั้งที่	2	“นวัตกรรมเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ”	ณ	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

15	มิ.ย.	

2562

หน้า	888

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

เพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค

การอ่านแบบ	SQ3R	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียน

วังเหนือวิทยา	จังหวัดล�าปาง

อ.พรชนนี	ภูมิไชยา การประชุมวิชาการระดับชาติ

ทางการศึกษา	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ครั้งที่	2	“นวัตกรรมเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ”	ณ	คณะศึกษา

ศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

15	มิ.ย.	

2562

หน้า	889

การพัฒนาชุดกิจกรรมการรับ

รู้สมรรถนะแห่งตนเพื่อเสริม

สร้างทักษะการปรึกษาส�าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี

อ.ดร.พิชชา	ถนอมเสียง รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	เครือข่ายวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	

ครั้งที่	13	ณ	ศูนย์ประชุม

นานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว	

จังหวัดเชียงใหม่	

21	–	22	

พ.ย.	2562

หน้า

1799-

1804

การนิเทศด้วยกระบวนการ

หนุนน�าต่อเนื่องเพื่อพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนในสถาน

ศึกษาของนักศึกษาฝึกปฏิบัติ

การสอนสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ

อ.นภาลัย	ศรีวิชัย

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	เครือข่ายวิจัย

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	

ครั้งที่	13	ณ	ศูนย์ประชุม

นานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว	

จังหวัดเชียงใหม่	(637-643)

21	–	22	

พ.ย.	2562
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

กระบวนการพัฒนาครูแบบ

หนุนน�าต่อเนื่องเพื่อพัฒนา

ทักษะแห่งศตวรรษที่	21	ของ

นักเรียนในจังหวัดล�าปาง

ผศ.ดร.ดวงจันทร์	เดี่ยววิไล	

ผศ.ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก	

อ.ดร.ดวงใจ	พุทธวงศ์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	8	ฉบับที่	2	

กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2562	

ก.ค.-ธ.ค.	

2562

หน้า

31	–	45

การบริหารจัดการชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการ

พัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก

อ.ดร.ณัฎฐ์	รัตนศิริณิชกุล วารสารบริหารการศึกษาบัว

บัณฑิต	ปีที่	19	ฉบับที่	4	

ต.ค.	–	

ธ.ค.	2562

หน้า

533	–	

544

The	Development	of	ICT	

Literacy	Using	E	–	Learn-

ing	as	a	Tool	:	ASEAN	Cy-

ber	University	Certificate	

Course	as	a	Case	Study	

ผศ.ดร.จุติมา	เมทนีธร International	Journal	

of	the	Computer,	the	

Internet	and	Management	

Vol.27	No.1	

January	

–	April	

2019

pp.

43	–	51

“Students’Perceptions	of	

E-Learning	:	the	Case	of	

ACU	Certificate	Course”	

ผศ.ดร.จุติมา	เมทนีธร International	Journal	

of	the	Computer,	the	

Internet	and	Management	

Vol.27	No.3

Septem-

ber	–	De-

cember	

2019

เจ้าพ่อประตูผา	:	จากความ

เชื่อและพิธีกรรมสู่บทบาท

ส�าคัญในชุมชนล�าปาง

รศ.ดร.เปรมวิทย์	วิวัฒนเศรษฐ์	

อ.ธิดารัตน์	ผมงาม

Veridian	E	–	Journal	,	Sil-

pakorn	University	Human-

ities,	Social	Sciences	and	

arts	Volume	12	Number	2	

March	–	April	2019	

March	

–	April	

2019

หน้า	

276	–	

295

แนวทางการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ที่สอดคล้องกับนักเรียน

กลุ่มชาติพันธุ์	ปกาเกอะญอ	

โรงเรียนบ้านโป่งน�้าร้อน	ต�าบล

เสริมกลาง	อ�าเภอเสริมงาม	

จังหวัดล�าปาง	

ผศ.ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

อ.ดร.สุจิตรา	ปันดี

อ.สุวรรณี	เครือพึ่ง

อ.เบญจมาศ	พุทธิมา

Journal	of	Community	

Development	Research	

(Humanities	and	Social	

Sciences)	2019:	

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ

ยังชีพกลุ่มชาติพันธุ์ปกา

เกอะญอ	บ้านแม่ส้าน	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	

ผศ.ดร.กนิษฐ์กานต์	ปันแก้ว

อ.ดร.เกษทิพย์	ศิริชัยศิลป์

อ.เศรษฐวิชญ์	ชโนวรรณ

อ.กิตติกา	ลิมปริวัฒนา

วารสารการพัฒนาชุมชนและ

คุณภาพชีวิต	ส�านักงานคณะ

กรรมการการอุดมศึกษา	ปีที่	7	

ฉบับที่	1	

ม.ค.	–	

เม.ย.	

2562	

หน้า	1-11
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะ

โดยการมีส่วนส�าหรับผู้สูงอายุ

เทศบาลต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอ

แม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภากลุ

ผศ.อนงค์รัตน์	รินแสงปิน

อ.ธชนม์	ก้าวสมบูรณ์

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข

ผศ.ดร.ฤๅชุตา	เนตรจัด

ผศ.ดร.เฉลิมชัย	สุขจิตต์

อ.ดร.สมชาย	บุญศิริเภสัช

วารสารวิชาการ	Veridian	E	–	

Journal	,	Silpakorn	Uni-

versity	ฉบับภาษาไทย	สาขา

มนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	

และศิลปะ	ปีที่	12	ฉบับที่	6	

พ.ย.	–	

ธ.ค.	2562

หน้า	1817	

-1835

การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่ง

เสริม	5	อ.	ส�าหรับผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนต�าบล

เวียงห้าว	อ�าเภอพาน	จังหวัด

เชียงราย

ผศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์

ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภากลุ

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช	

ปีที่	32	ฉบับที่	2	

ก.ค.	–	

ธ.ค.	2562

หน้า	88-

103

อารมณ์ที่เกี่ยวเนื่องทางสังคม

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

บริโภคของนักศึกษา

อ.ดร.ชรัญรักษ์	ปัญญามูล

วงษา	รศ.ดร.รังสรรค์	โฉมยา

Veridian	E-Journal,	

Silpakorn	University,

Humanities,	Social	

Sciences	and	arts	Volume	

12	Number4	

July-Au-

gust	

2019

หน้า	226-

245

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ร้อยเรียงใบลาน	สืบสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่น	:	ภูมิปัญญา

ในการสร้างและการอนุรักษ์

คัมภีร์ใบลานวัดนากว้าง	ต�าบล

ป่าตัน	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ	“เวทีวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรมศึกษา”	ครั้ง

ที่	2	วันที่	23	สิงหาคม	2562	

ณ	สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

2562

ดนตรีสมัยนิยม	:	ปรากฏการณ์

ดนตรีในสังคมเมืองเชียงใหม่

อ.พงษ์วิกรานต์	มหิทธิพงศ์ รายงานการประชุมวิชาการ

ราชภัฏรัฐศาสตร์	และ

รัฐประศาสนศาสตร์แห่ง

ชาติ	ครั้งที่	2:	21-22	มีนาคม	

2562:	ณ	หอประชุมรัชกาล

ที่	9	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย:	

2562 121-127
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

“ระบบราชการไทยใน	ยุคไทย

แลนด์	4.0:	ทิศทางและแนว

โน้ม”

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง	และ

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงค์

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	ครั้งที่	2	

วันที่	21-22	มีนาคม	2562	ณ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2562 27-43.

ความเป็นพลเมืองในระบอบ

ประชาธิปไตยของนักศึกษา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

พรชุตา	ทามา,

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง,

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส	และ

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงค์

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ราชภัฏ	รัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	ครั้งที่	2	

“การเมือง	การบริหาร	และ

สังคมในยุค	ดิจิทัลกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน”	วันที่	21-22	

มีนาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

2562 560-574

ทัศนคติทางการเมืองของ

ประชาชนต่อการรัฐประหาร

ของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ	กรณีศึกษาประชาชนใน

ต�าบลบ้านเรือน	อ�าเภอป่าซาง	

จังหวัดล�าพูน

ณิฐิภัณฑ์	พรมมาแบน,

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง,

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส	และ

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงค์

	 รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	 ครั้งที่	 2	

“การเมือง	 การบริหาร	 และ

สงัคมในยคุดจิทิลักบัการพฒันา

ที่ยั่งยืน”	 วันที่	 21-22	มีนาคม	

2562	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย

2562

ภูมิปัญญาการอยู่ไฟ	:กรณี

ศึกษาในหมู่บ้านหล่ายใหม่	

ต�าบลออย	อ�าเภอปง	จังหวัด

พะเยา

อ.อรทัย	สุขจ๊ะ รายงานสืบเนื่องจาก

การ	ประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ครั้งที่	2	“เวที

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศึกษา”	วันที่	23	สิงหา

คมพ.ศ.	2562	ณ	สถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2562 436	–	

444.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาการสร้างค�าสแลงใน

แฟนเพจอีจัน

ปวีณา	ขัติปัญญา	และ	

อ.อรทัย	สุขจ๊ะ

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ครั้งที่	2	“เวที

วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

ศึกษา”	วันที่	23	สิงหาคม	

พ.ศ.	2562	ณ	สถาบันวิจัย

ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2562 445–	

451.

บทบาทของนิทานพื้นบ้าน	

ปกาเกอะญอ	หมู่บ้านสัน

โป่ง	ต�าบลเสริมกลาง	อ�าเภอ

เสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ	และ

เกษณี	ตั๋นตุ้ย

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้ง

ที่	3	นครน่าน	:	นครพระพุทธ

ศาสนา	มรดกธรรมสู่มรดก

โลก	ณ	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพ	รัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมาร

2562 281-289.

พิธีเปลี่ยนสภาวะ	:	กรณีศึกษา

จากงานแต่งงานของชาวปกา

เกอะญอ	หมู่บ้านสันโป่ง	ต�าบล

เสริมกลาง	อ�าเภอเสริมงาม	

จังหวัดล�าปาง

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ	และ

คณะ

รายงานงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการ	ระดับชาติ	ครั้ง

ที่	3	นครน่าน	:	นครพระพุทธ	

ศาสนา	มรดกธรรมสู่มรดก

โลก	15	พฤษภาคม	2562.	

ณ	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

2562 290-300.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

กัญชงกับความเชื่อของชาว

ม้งหมู่บ้านแม่สาใหม่	ต�าบล

โป่งแยง	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัด

เชียงใหม่

ธาราทิพย์	สมจันทร์ตา,

พิมวิภา	มลอา,

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	3“นครน่าน	:	นคร

พระพุทธศาสนา	มรดก

ธรรม	สู่มรดกโลก”	วันที่	15	

พฤษภาคม	2562	ณ	วิทยาลัย

สงฆ์นครน่าน	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี

2562 216-220.

เชกอ	เชวา	เชซู:	การสืบทอด

บนลายผ้าทอกะเหรี่ยงใน

ชุมชนบ้านโป่งน้อย	ต�าบล

แม่วิน	อ�าเภอแม่วาง	จังหวัด

เชียงใหม่

พรนิดา	อินต๊ะค�า,

วราพร	รักสุขส�าราญ,

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน

รายงานสืบเนื่องจากการ	

ประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้ง

ที่	3“นครน่าน	:	นครพระพุทธ

ศาสนามรดก	ธรรม	สู่มรดก

โลก”	วันที่	15	พฤษภาคม	

2562	ณ	วิทยาลัยสงฆ์นคร

น่าน	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี

2562 223-229

ผ้าทอไทลื้อ	:	ภูมิปัญญาบน

ลายผ้าของชุมชนบ้านป่าปี้

ต�าบลบ้านธิ	อ�าเภอบ้านธิ	

จังหวัดล�าพูน

ศิริพร	เวียงเงิน,	อริสรา	ศรี

มาลา,	อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	3“นครน่าน	:	นคร

พระพุทธศาสนา	มรดก

ธรรม	สู่มรดกโลก”	วันที่	15	

พฤษภาคม	2562	ณ	วิทยาลัย

สงฆ์นครน่าน	มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี

2562 230-236.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาองค์ประกอบ

พิธีกรรมห่วงผ้า	หมู่บ้านนา

สาร	ต�าบลบ้านปินอ�าเภอลอง	

จังหวัดแพร่

วราพร	ดวงแก้ว,

รวินท์นิภา	ยาวิละ,

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้ง

ที่	3“นครน่าน	:	นครพระพุทธ

ศาสนา	มรดกธรรม

สู่มรดกโลก”

วันที่	15	พฤษภาคม	2562

ณ	วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน	

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย	เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

2562 237-242.

ร้อยเรียงใบลาน	สืบสาน

วัฒนธรรมท้องถิ่น	:	ภูมิปัญญา

ในการสร้างและการอนุรักษ์

คัมภีร์ใบลาน	วัดนากว้าว	

ต�าบลป่าตัน	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการ

ระดับชาติ	“เวทีวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรมศึกษา”	ครั้ง

ที่	2	วันที่	23	สิงหาคม	2562	

ณ	สถาบันวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมอีสาน	มหาสิทยาลัย

มหาสารคาม

2562 347-353.

ทัศนคติทางการเมืองของ

ประชาชนต่อการรัฐประหาร

ของคณะรักษาความสงบแห่ง

ชาติ	กรณีศึกษาประชาชนใน

ต�าบลบ้านเรือน	อ�าเภอป่าซาง	

จังหวัดล�าพูน

ณิฐิภัณฑ์	พรมมาแบน,

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง,

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส	และ

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงค์

รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ

ราชภัฏรัฐศาสตร์และ

รัฐประศาสนศาสตร์	ครั้งที่	2	

"การเมือง	การบริหาร	และ

สังคมในยุคดิจิทัลกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน"	วันที่	21-22	

มีนาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย

2562 698-711.

การสร้างบทอ่านเสริมความ

ฉลาดรู้เรื่องการอ่านส�าหรับ	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	

4-6	ด้วยเครือ	ข่ายหนุนเสริม

การเรียนรู้

ผศ.ธนพร	หมูค�า	และ

อ.ดวงจันทร์	เดี่ยววิไล

รายงานการวิจัยในการประชุม

วิชาการระดับชาติเครือข่าย

วิจัยสถาบัน	อุดมศึกษาทั่ว

ประเทศ	ครั้งที่	13	“ขับเคลื่อน

พลังเครือข่ายการวิจัย	และ

นวัตกรรม	อย่างสร้างสรรค์	

เพื่อพัฒนาประเทศไทย	4.0	

ให้ยั่งยืน”.	จังหวัดเชียงใหม่:	

ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่

แกรนด์วิว

2562 597-606.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของที่ระลึกทางการท่องเที่ยว	

"รถม้าจ�าลอง"	ชุมชนบ้าน

นาก่วม	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.	นันทิยา	สมสรวย การประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	

2562	"Thailand	Research	

Expo	2019"	เซ็นทรัลเวิลด์	

ราชประสงค์	กรุงเทพฯ

2562

วัดพระธาตุล�าปาง

หลวง:จิตรกรรมสีน�้าและข้อมูล	

ผศ.	วราภรณ์	ภูมลี 7-10	เมษายน	2562	/

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	

2562(Thailand	Research	

Expo:	Symposium	2019)	

หน้า	

2562 326-338

เยี่ยหัว:	การผจญภัยของ

วีรบุรุษในนวนิยายจีนแปล	

เรื่อง	สามชาติ	สามภพ	ป่าท้อ

สิบหลี่

YANG	WENXING

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ	และ

อ.ทัตพิชา	สกุลสืบ	

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	พหุวิทยาการแห่ง

ภาษา	วรรณกรรมและคติชน	

วิถีไทย	วิถีอาเซียน	ครั้งที่	1	

วันที่	20	ธันวาคม	2562	ณ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏล�าปาง

หน้า	

2562 364-378

การประกอบสร้างอัตลักษณ์

นักศึกษาและภาพแทน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

จากบทเพลงของสถาบัน

อ.ทัตพิชา	สกุลสืบ

อ.สิริญญา	สุขสวัสดิ์	และ

ผศ.ชัยเนตร	ชนกคุณ

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	พหุวิทยาการแห่ง

ภาษา	วรรณกรรมและคติชน	

วิถีไทย	วิถีอาเซียน	ครั้งที่	1	

วันที่	20	ธันวาคม	2562	ณ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏล�าปาง	

หน้า	

2562 379-393

สุชาดาอธิษฐาน:	ผลแห่งกรรม	

“ค�าสาป”	จากบรรพบุรุษสู่ลูก

หลาน	

ผศ.ดร.อนันต์	อุปสอด	 รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการวิชาการระดับ

นานาชาติ	ครั้งที่	10	และ

ระดับชาติ	ครั้งที่	3	(The	10th	

International	and	the	3rd	

National	Conference	2019	

(INC	2019	:	MCU	Nan)	ภาย

ใต้หัวข้อเรื่อง	“นครน่าน	:	นคร

ระพุทธศาสนา	สู่มรดกธรรม	

มรดกโลก”	

2562 หน้า	

1554-

1567
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Nuamcharoen,	S.,	Sat-

takorn,	W.	(2019).	Key	

Success	of	Water	Man-

agement	to	Sustainability:	

The	Case	Study	of	Phrae	

Local	Government,	Thai-

land.

ผศ.ดร.วิศท์	เศรษฐกร The	2nd	multidisciplinary	

International	Conference	

on	Humanities	(ICH	2019).	

Malaysia

2562

อักษรโรมันที่ปรากฏบนป้าย

บอกทาง	:	กรณีศึกษาเขต

เทศบาลนครล�าปาง

ผศ.ดร.ฤทัย	พานิช วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ปีที่	38	ฉบับที่	1

2562 54-62

การแปลงฐานที่มั่นพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว:	

การเมืองเชิงพื้นที่ในทศวรรษ	

2520

รศ.ดร.ภิญญพนัธุ	์พจนะลาวณัย์ วารสารสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	–JSSUN	

ปีที่	15	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	

–ธันวาคม,	2562)

2562 85-111

การจัดท�าฐานข้อมูลประชากร

ผู้สูงอายุด้วยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์:	กรณีเทศบาลต�าบล

น�้าโจ้อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

อ.ชนม์ธนัช	สุวรรณ,

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์	ทองแป้น

วารสารบัณฑิตวิจัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.	

ปีที่	10	ฉบับ	ที่	1	ปี	พ.ศ.

2562.	219-234

2562

“งานแข่งขันศิลปหัตถกรรม

นักเรียนที่ส่งผลต่อการเรียน

การสอน	กรณีศึกษากลุ่มสาระ

สังคมศึกษา”

อ.รพีพรรณ	จักร์สาน	และ

รศ.ดร.ภิญญพันธุ์	พจนะ

ลาวัณย์

วารสาร	International	Jour-

nal	of	East	Asian	Studies	

(UEAS)	สถาบันเอเชียตะวัน

ออกศึกษา	มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์	ปีที่	23	ฉบับ	ที่	1	

ปี	พ.ศ.2562

2562 230-255.

การแปลค�านามประสมจาก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน

นวนิยายเรื่องแฮรี่พอตเตอร์กับ

นักโทษแห่งอัชคาบัน

อ.อัจฉรา	กวงไหม,

อ.ศจีรัตน์	วุฒิสิงห์,

อ.เอื้อมพร	ฟูเต็มวงค์

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.	11(2),

2562 79–	101.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วมของเทศบาล	ต�าบล

หารแก้ว	อ�าเภอหางดง	จังหวัด

เชียงใหม่

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง,

อ.วรญา	จตุพัฒน์รังสี

วารสาร	Veridian	E-Jour-

nal,Silipakorn	Univer-

sity	ฉบับภาษาไทย	สาขา	

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์	

และศิลปะ	15,5	(กันยายน	–	

ตุลาคม)

2562 27-43.

การเมืองและการปกครอง

ท้องถิ่นไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน:	

ทิศทางแนวโน้ม	

อ.ดร.ดวงใจ	พุทธวงศ์,

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส,

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงค์	และ

อ.ฐาปนี	ชุมพลวงศ์

วารสารวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	7(2):	2-14.	7(2)	

(กรกฎาคม-ธันวาคม	2562)	:	

2562 2	–	14

Emerging	Instructional	

Technology	Enhancing	

Collaborative	Writing	in	

the	Digital	Era	(เทคโนโลยี

การสอนเพื่อส่งเสริมการเขียน

แบบร่วมมือในยุคดิจิทัล)

อ.จิตรลดา	มูลมา วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ปีที่	11	

ฉบับที่	3

2562 232-258

การใช้วิธีการสอนแบบร่วม

มือโดยใช้กรณีศึกษาในการ

พัฒนาการอ่านออกเสียงภาษา

จีนในรายวิชาสัทศาสตร์

อ.กิตติญา	ตุ้ยค�า

อ.อภิชาติ	เลิศพินิจอมรกุล

และ	อ.ธีวรา	จันทรสุรีย์

วารสารวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปริทัศน์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	7(1):	

2562 45-68.

อักษรโรมันที่ปรากฏบนป้าย

บอกทาง:	กรณีศึกษาเขต

เทศบาลนครล�าปาง

ผศ.ดร.ฤทัย	พานิช,

ผศ.นิตยา	มูลปินใจ	และ

อ.นริศรา	ภาษิตวิไลธรรม	

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ปีที่	38	ฉบับที่	1	

มกราคม	–กุมภาพันธ์	2562	

2562 54-62.

"ความเข้าใจระหว่าง

วัฒนธรรม"	ในการสอนภาษา

ฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่าง

ประเทศ	("Intercultural	

Understanding"	in	

Teaching	French	as	

Foreign	Language.	)

อ.ดร.รัชนีวรรณ	มาวงศ์	 วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

พะเยา	ปีที่	7	ฉบับที่	1	

มกราคม	–มิถุนายน	2562

2562 49-71.

“ชุมชนบ้านปงกับการจัดการ

ความมั่นคงด้านอาหาร”

อาจารย์กิ่งแก้ว	ทิศตึง วารสารวิชาการสหวิทยาการ	

ปีที่	16	ฉบับที่	1	(ตุลาคม	

2561-มีนาคม	2562)	:	

2562 63-89.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

“การเรียนรู้ของชุมชนผ่าน

กระบวนการผลิตข้าวนาโยน	

ของเกษตรกร	ในเขตเทศบาล

ต�าบลป่าตันนาครัว	อ�าเภอ

แม่ทะ	จังหวัดล�าปาง”	

อาจารย์ธนุพงษ์	ลมอ่อน วารสารวิชาการสหวิทยาการ	

ปีที่	16	ฉบับที่	1	(ตุลาคม	

2561-มีนาคม	2562):	

2562 25-62.

เทศกาลส�าคัญของชาวจีนยูน

นานที่หมู่บ้านอรุโณทัย	ต�าบล

เมืองนะ	อ�าเภอเชียงดาว	

จังหวัดเชียงใหม่.

Yang	Yani,	

สุประวีณ์	แสงอรุณเฉลิมสุข,

แคทรียา	อังทองก�าเนิด	และ

Truong	Thi	Hang

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.	11	(1):	

2562 41-60.

ก�าเนิดพรหมจารี:	กรณีศึกษา

นิทานเวียดนามเรื่อง	“เสาะ

เสื่อ”	และนิทานไทยเรื่อง	

“ท้าวเต่า”

ผศ.Truong	Thi	Hang วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี.	11	(1):	

2562 139-164.

การสังเคราะห์และแนว

โน้มการท�างานวิจัยด้าน

ภาษาศาสตร์สังคม

ผศ.ขนิษฐา	ใจมโน วารสารมังรายสาร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.	

ปีที่	7	(1):	

2562 67	–	86.

ศึกษาค�าเรียกชื่อผักพื้นบ้านใน

ภาษาไทใหญ่	บ้านเมืองปอน	

ต�าบลเมืองปอน	อ�าเภอขุนยวม	

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สุณัฐชา	กันทา,

จิราภรณ์	น้อยฉิ่ม	และ

ผศ.ดร.ขนิษฐา	ใจมโน

วารสารมังรายสาร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย.	

ปีที่	7	(1):	

2562 87	–	102.

การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เทศบาลต�าบลก้อ	อ�าเภอลี้	

จังหวัดล�าพูน

อ.เสาวรีย์	บุญสา วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	7	

(2):	

2562 83-88

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว

ชุมชนต้นแบบ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ดร.รัชฎาภรณ์	ทองแป้น วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปีที่	7	(2):	

2562 46-57

การใช้วิธีการสอนแบบร่วม

มือโดยใช้กรณีศึกษาในการ

พัฒนาการอ่านออกเสียงภาษา

จีนในรายวิชาสัทศาสตร์จีน

อ.กิตติญา	ตุ้ยค�า วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	7	

(1):	

2562 53-68.

การพัฒนาศักยภาพในการ

สื่อสารของกลุ่มเยาวชนเพื่อ

รองรับการท่องเที่ยวของ

บ้านศาลาบัวบก	ต�าบลท่าผา	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

อ.เอื้อมพร	ฟูเต็มวงศ์ วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	7	

(1):	

2562 106-126.

ประเพณีสร้างสรรค์	:	การสรง

น�้าพระบรมธาตุศรีจอมทอง

ผศ.นิตยา	มูลปินใจ

อ.สิริญญา	สุขสวัสดิ์

วารสารมนษุยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีท่ี	7	(1):	

2562 9-32.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่อง

รถม้าล�าปางในการจัดการเรียน

การสอนศิลปะ	

ผศ.	นันทิยา	สมสรวย วารสารวิชาการครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.	ปี

ที่	47ฉบับที่	2	เมษายน	-	

มิถุนายน	2562:	

2562 103-121.

แนวทางการออกแบบลวดลาย

บนผลิตภัณฑ์เซรามิกจากลาย

ดั้งเดิมของโคมล้านนา	จังหวัด

ล�าปาง	

ผศ.	นันทิยา	สมสรวย วารสาร	Rajabhat	Journal	

Of	Sciences,	Humanities	

&	Social	Sciences.	ปีที่	20	

ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน	

2562:	

2562 59-69.

ต�ารับรักฉบับวัยรุ่น	:	การ

วิเคราะห์แบบเรื่องจากหนังสือ

รวมเรื่องสั้นชุด	“ความรู้สึกดี...

ที่เรียกว่ารัก”

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ วารสารมังรายสาร	สถาบัน

ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	

ปีที่	7	ฉบับที่	2	หน้าที่	

2562 45-60

การสร้างค�าศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

ในพจนานุกรมค�าใหม่	ฉบับ

ราชบัณฑิตสถาน	

ผศ.สุประวณ์ี	แสงอรณุเฉลิมสขุ วารสารราชภัฏเพชรบูรณ์	ปี

ที่	21	ฉบับที่	2	กรกฎาคม	–	

ธันวาคม	2562	:

2562 79-86.

แนวทางการจัดท�าแผนชุมชน

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง

อายุในเขตเทศบาลต�าบลน�้าโจ้	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

รศ.ดร.ธนวิทย์	บุตรอุดม	และ

ผศ.ดร.วิศท์	เศรษฐกร

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปี

ที่	7	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม	-	

ธันวาคม	2562)	:	

2562 72-82.

การพัฒนานวัตกรรมการ

สื่อสารเชิงนาฏการในการ

เผยแผ่พุทธพจน์	

กนกรัชน์	เก่าศิริ	และ

อนันต์	อุปสอด	

วารสารวิทยาลยัสงฆ์นคร

ล�าปางTCI	ฐาน	2	ปีที่	8	

ฉบับที่	1	(มกราคม-เมษายน	

2562):	

2562 168-178

การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ

ชุมชนของเทศบาลต�าบล

ทากาศเหนือ	อ�าเภอแม่ทา	

จังหวัดล�าพูน	

ลัดดาวัลย์	กันธรรม	และ

อนันต์	อุปสอด	

(ร่วมกับนิสิต	ป.โท)	

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง	วารสารวิชาการ	

TCI	ฐาน	2	ปีที่	8	ฉบับที่	2	

(พฤษภาคม-สิงหาคม	2562)	

2562 60-74.

การศึกษาไทย	4.0	ในบริบท

ของผู้บริหารสถานศึกษา	

สุวมิล	มธุรส,

กิตติ	รัตนราษี	และ

อนันต์	อุปสอด	

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง	วารสารวิชาการ	

TCI	ฐาน	2	ปีที่	8	ฉบับที่	2	

(พฤษภาคม-สิงหาคม	2562)	

2562 266-278

คัมภีร์โบราณนครล�าปาง:	

หลักปฏิบัติและกระบวนการ

ขัดเกลาเชิงวัฒนธรรม	

อนันต์	อุปสอด	และ

ศิลาวัฒน์	ชัยวงศ์	

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง	ปีที่	8	ฉบับที่	3	

(กันยายน-ธันวาคม	2562)	

2562 19-34.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

อักษรโรมันที่ปรากฏบนป้าย

บอกทาง	:	กรณีศึกษาเขต

เทศบาลนครล�าปาง

ผศ.ดร.ฤทัย	พานิช วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ปีที่	38	ฉบับที่	1	

2562 54-62

ชือ่สถานทีท่่องเทีย่วล�าปาง	:	

กลวธีิและข้อผดิพลาดทีพ่บใน

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

อ.เพ็ญพรรษา	ชัยธีระสุเวท

และ	อ.มณันญา	ศรีหิรัญ

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่	39	ฉบับที่	5	(กันยายน-

ตุลาคม	2562)

2562 22-41.

การสร้างสื่อภาพนูนอักษรจีน

เพื่อเสริมจินตภาพในทักษะ

การสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น	

ส�าหรับนักเรียนผู้พิการทาง

สายตา

อ.ดร.บัณศิกาญจ	ตั้งภากรณ์ วารสารครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	Volume	47	

issue	2	(April	–	June	2019)

2562 137-154.

การใช้องค์ความรู้ท้องถิ่นเรื่อง

รถม้าล�าปางในการจัดการเรียน

การสอนศิลปะ

ผศ.นันทิยา	สมสรวย	และ

ปัณณธร	สมสรวย	

วารสารครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.	ปีที่	47	ฉบับที่	

2	(เมษายน	–มิถุนายน	2562)

2562 103-121

คุณค่าของพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้า

พ่อขุนตานกับการแก้ไขปัญหา

ของชุมชนผู้ใช้น�้าแม่ตานใน

จังหวัดล�าปาง

อ.ภาณุวัฒน์	ชัยชนะ	 วารสารวิจิตรศิลป์	Journal	of	

Fine	Arts	ปีที่	10	ฉบับที่	2	

(กรกฎาคม-ธันวาคม	2562)	

2562 59-70.

พลังแห่งกาละและเทศะ:	

กรณีศึกษาความส�าเร็จของ

ประธานาธิบดีโฮจิมินห์

รศ.ดร.Truong	Thi	Hang วารสารปาริชาต	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ.	32	(2)	

2562 139-193

ก�าเนิดพรหมจารี:	กรณีศึกษา

นิทานเวียดนามเรื่อง	“เสาะ

เสื่อ”	และนิทานไทยเรื่อง	

“ท้าวเต่า”

รศ.ดร.Truong	Thi	Hang วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ปีที่	11	

ฉบับที่	1	

2562 139-164.

การศึกษาความรู้ความเข้าใจ

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา

การบุกรุกที่สาธารณะของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผศ.พฤกษา	เครือแสง,

อ.วรญาจตุพัฒน์รังสี	และ

รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

วารสารผู้ตรวจการแผ่นดินปี

ที่	12	ฉบับที่	1	มกราคม	–

มิถุนายน	2562

2562 22-45.

การประกอบสร้างภาพแทน

สตรีในวรรณกรรมอาเซียนกับ

บทบาททางการเมือง

ผศ.ธนพร	หมูค�า วารสารวิชาการคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์.	6(2)

2562 116-128.



134

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ภูมินามวัดในประเทศไทย

และประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	:	

การเปรียบเทียบการตั้งชื่อ.

พระศรีรัตนมุนี

(ขวัญรัก	เกษรบัว),

รศ.ดร.บุญเหลือ	ใจมโน,	และ

รศ.ดร.สนม	ครุฑเมือง

วารสารบัณฑิตศึกษามหาจุฬา

ขอนแก่นปีที่	6	ฉบับที่	4:	

2562 621–638.

เทศกาลส�าคัญของชาวจีนยูน

นานที่หมู่บ้านอรุโณทัย	ต�าบล

เมืองนะ	อ�าเภอเชียงดาว	

จังหวัดเชียงใหม่

Yang	Yani,

ผศ.สุประวณ์ี	แสงอรณุเฉลิมสขุ,

แคทรียา	อังทองก�าเนิด	และ

รศ.ดร.	Truong	Thi	Hang

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ปีที่	11	

ฉบับที่	1:	

2562 41-60

โมเดลการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของผู้สูงอายุในชุมชนอย่างมี

ส่วนร่วมของเทศบาลต�าบล

หารแก้ว	อ�าเภอหางดง	จังหวัด

เชียงใหม่

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง	และ

อ.วรญา	จตุพัฒน์รังสี

วารสาร	Veridian	E-Journal,	

Silipakorn	University	ฉบับ

ภาษาไทย	สาขามนุษยศาสตร์	

สังคมศาสตร์	และศิลปะ	12.5	

(กันยายน	–	ตุลาคม)2562:

2562 1299-

1315.

แผนภูมิสวรรค์"	(天干
地支)	กับการถ่ายทอด

อุดมการณ์ผ่านค�าท�านาย	

(“Sexagenary	cycle	(天
干地支)”	and	propaga-

tion	of	ideologies	through	

its	prophecies)

ว่าที	่ร.ต.	ดร.เกรยีงไกร	กองเสง็

และ	ผศ.สุภาวดี	ยาดี

วารสาร	"มนุษยศาสตร์สาร"	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ปีที่	

20	ฉบับที่	3	เดือน	กันยายน-

ธันวาคม	2562	

2562 11–	45.

การแปลค�านามประสมจาก

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยใน	

นวนิยายเรื่อง	แฮร์รี่	พอตเตอร์

กับนักโทษแห่งอัซคาบัน

อ.อัจฉรา	กวงไหม,

อ.ศจีรัตน์	วุฒิสิงห์ชัย	และ

อ.เอื้อมพร	ฟูเต็มวงค์	

วารสารคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	ปีที่	

11	ฉบับที่	2	(พฤษภาคม-

สิงหาคม)	2562	

2562 79	-101.

ชือ่สถานทีท่่องเทีย่วล�าปาง	:	

กลวธีิและข้อผดิพลาดทีพ่บใน

การแปลภาษาไทยเป็นภาษาจีน

อ.เพ็ญพรรษา	ชัยธีระสุเวท

และมณันญา	ศรีหิรัญ

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่	39	ฉบับที่	5	(กันยายน-

ตุลาคม)	2562	

2562 22	–	41.

Emerging	In	structional	

Technology	Enchancing	

Collaborative	Writinginthe	

DigitalEra(เทคโนโลยีการสอน

เพื่อส่งเสริมการเขียนแบบร่วม

มือในยุคดิจิทัล)

อ.จิตรลดา	มูลมา	 วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี,	11(3)	:

2562 233-258

“การวิเคราะห์ค�าสอนเรื่อง

อัตถะประโยชน์ในพุทธศาสนา

เถรวาท”

ผศ.อ�านาจ	สงวนกลาง วารสารวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.	14:	

50	(ตุลาคม	–	ธันวาคม)	:

2562 63	–	74.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

“การสร้างความหมายใหม่

ในเขตป่าเขาในระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์:	กรณี

ศึกษามณฑลพายัพของสยาม”

รศ.ดร.ภิญญพนัธุ	์พจนะลาวณัย์ วารสารการบริหารท้องถิ่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	12	:	1	

(มกราคม	–	มีนาคม	2562)	

2562 145-	160.

“การพัฒนาและอัตลักษณ์

จังหวัดยุครอยต่อสงครามเย็น

ในไทย”

ภิญญพันธุ์	พจนะลาวัณย์ วารสารการบริหารท้องถิ่น	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,	12	:	3	

(กรกฎาคม	–	กันยายน	2562)	

2562 497-515

“การแปลงฐานที่มั่นพรรค

คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

ให้เป็น	แหล่งท่องเที่ยว	:	

การเมืองเชิงพื้นที่ในทศวรรษ	

2520”

ภิญญพันธุ์	พจนะลาวัณย์ วารสารสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร,	15	:	2	

(กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2562)	

2562 85-111.

คณะวิทยาการจัดการ

ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น

ที่มีต่อการเลือกตัดสินใจเลือก

ใช้ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวของ

สุภาพบุรุษ	ในอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครั้งที่	4	ประจ�าปี	2562	

วิทยาลัยนวัตกรรมการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

วไลยอลงกรณ์	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	จังหวัดปทุมธานี

วันที่	31	

พฤษภาคม	

2562

260-269

การรับรู้และภาพลักษณ์	

ตราสินค้ามีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่น	

K-PLUS	ของผู้บริโภค	ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	467-	

475

ส่วนประสมทางการตลาด	

คุณภาพบริการที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใช้บริการ

สถานบันเทิงยามค�่าคืนใน

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ	

ผศ.สุเทพ	ทองค�า

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	568-	

577
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ

ในการเลือกซื้อเครื่องส�าอาง

เคาเตอร์	แบรนด์ห้างสรรพ

สินค้า	ในอ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ภัทรธิดา	วัฒนาพรรณกิตติ	

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม,	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	578-

586

ส่วนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก

ซื้อรถยนต์กระบะปิกอัพในเขต

อ�าเภอเมืองจังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	587-

598

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	ความน่าเชื่อถือที่ส่งผล

ต่อความพึงพอใจของลูกค้า

ฟิตเนส	เซ็นเตอร์อ�าเภอเมือง

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	597-

607

ส่วนประสมทางการตลาด	

ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจซื้อของผู้

บริโภคร้านเบเกอรี่จังหวัด

ล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	608-

616
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ความคาดหวังและความพึง

พอใจที่มีผลต่อการกลับมาใช้

บริการ	โรงภาพยนตร์จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ภัทรธิดา	วัฒนาพรรณกิตติ	

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ไอซีทีศิลปากรวิชาการ	ประจ�า

ปี	2019	“ความคิดสร้างสรรค์

เชิงนวัตกรรมเพื่อพัฒนางาน

วิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การสื่อสาร	และการจัดการ”	

ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	

5	หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร

วันที่	6	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	662-

670

อิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ความตั้งใจกลับมาซื้อสินค้า

ซ�้าในตลาดสด	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มศรีอยุธยา	ครั้งที่	10	

“วิจัย	นวัตกรรม	น�าการ

พัฒนาท้องถิ่น	(ภาคบรรยาย)	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

วันที่	4-5	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	617-

622

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกใช้บริการร้านอาบน�้าตัด

เเต่ง	ขนสุนัขในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลุ่มศรีอยุธยา	ครั้งที่	10	

“วิจัย	นวัตกรรม	น�าการ

พัฒนาท้องถิ่น	(ภาคโปสเตอร์)	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

วันที่	4-5	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	414-

419

คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อ	

ความเปรียบในการแข่งขันของ

ร้านอาหารกึ่งผับในอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

วันที่	6	

กันยายน	

2562

หน้า	312-

321

คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อ	 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการ

ของท่าอากาศยานล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

วันที่	6	

กันยายน	

2562

หน้า	358-

369
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ส่วนประสมทางการตลาด	

ความตั้งใจในการซื้อซ�้าที่มี

ต่อความภักดีของร้านกาแฟ

สดในเขตเทศบาลนครล�าปาง	

จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	

วันที่	6	

กันยายน	

2562

หน้า	453-

463

ทัศนคติและการรับรู้จากสื่อที่

ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ

ศัลยกรรมตกแต่งของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

วันที่	6	

กันยายน	

2562

หน้า	502-

510

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

บริการและความพึงพอใจของผู้

ใช้บริการรถโดยสารประจ�าทาง

สีน�้าเงิน	จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

อ.อุษา	โบสถ์ทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)

วันที่	6	

กันยายน	

2562

หน้า	511-

524

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสิน

ใจเลือกใช้บริการร้านคาเฟ่อ

เมซอนในสถานีบริการน�้ามัน	

ปตท.	ในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

อ.อุษา	โบสถ์ทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	8	“Safety	Culture	

in	Aviation	and	Tourism”	

ประจ�าปี	พ.ศ.	2562,	ณ	ห้อ

งออดิทอเรียม	ส�านักงานใหญ่	

บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	

(มหาชน)	หน้า	534-545

วันที่	6	

กันยายน	

2562

การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน

ของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

ข้าวแต๋น

ผศ.พอใจ	สิงหเนตร

อ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช	

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้านบริหารธุรกิจ	ครั้งที่	6	ณ	

ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแร

มดิเอมเพรส	จ.เชียงใหม่

วันที่	15	

กุมภาพันธ์	

2562
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาความต้องการของ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

จัดการสารสนเทศงานวิจัย

เพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ

ผศ.จารุวรรณ	ลิมป์ไพบูลย์

รศ.น�้าทิพย์	วิภาวิน

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	เครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	ภายใต้หัวข้อ	“ขับเคลื่อน

พลังเครือข่ายการวิจัย	และ

นวัตกรรม	อย่างสร้างสรรค์

เพื่อพัฒนาประเทศไทย	4.0	ให้

ยั่งยืน”	ณ	โรงแรมเชียงใหม่แก

รนด์วิว	จังหวัดเชียงใหม่	

วันที่	21

พฤศจกิายน

2562

227-240

รูปแบบการสื่อสารแบบมีส่วน

ร่วมเพื่อการบริหารจัดการ

ขยะมูลฝอยของเทศบาลต�าบล

หนองล่อง	จังหวัดล�าพูน

อ.กิติวัฒน์	กิติบุตร

อ.ภาคภูมิ	พิชวงค์

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่	8	และนานาชาติ	ครั้งที่	

1	:	วิทยาการจัดการวิชาการ	

2019	“	การจัดการนวัตกรรม

สู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”	

(8th	National	and	1st	In-

ternational	on	Innovative	

Management	for	Sus-

tainableSociety)	ณ	อาคาร

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	(ย่านมัทรี)

วันที่	8	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	870-

881

แนวทางการสื่อสารและการ

ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการ

ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุใน

เขตเทศบาลต�าบลเวียง	(บ้าน

ทราย)	อ�าเภอเชียงค�า	จังหวัด

พะเยา

อ.ภาคภูมิ	พิชวงค์

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

อ.กิติวัฒน์	กิติบุตร

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่	8	และนานาชาติ	ครั้งที่	

1	:	วิทยาการจัดการวิชาการ	

2019	“การจัดการนวัตกรรมสู่

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”	(8th	

National	and	1st	Inter-

national	on	Innovative	

Management	for	Sus-

tainableSociety)	ณ	อาคาร

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	(ย่านมัทรี)

วันที่	8	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	882-

890
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

รูปแบบกิจกรรมส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

ต�าบลวังเหนืออ�าเภอวังเหนือ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

อ.สยุมภู	อุนยะพันธ์

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่	8	และนานาชาติ	ครั้งที่	

1	:	วิทยาการจัดการวิชาการ	

2019	"การจัดการนวัตกรรมสู่

การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน"	(8th	

National	and	1st	Inter-

national	on	Innovative	

Management	for	Sus-

tainableSociety)	ณ	อาคาร

ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ

นานาชาติ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครสวรรค์	(ย่านมัทรี)	

วันที่	8	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	988-

996

อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นชาติพันธุ์ขมุ

แดง	บ้านจ�าปุย	อ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า

รศ.ปองปรารถน์	สุนทรเภสัช

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	“ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย

การวิจัยและนวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ	

4.0	ให้ยั่งยืน”	ณ	โรงแรม

เชียงใหม่	แกรนด์วิลล์	จังหวัด

เชียงใหม่

วันที่

20-22

พฤศจกิายน

2562

หน้า	207-

215

รูปแบบการก�าจัดขยะอินทรีย์

ในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม

ของชุมชน	ต�าบลวังทอง	

อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

ผศ.กาญจนา	คุมา

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งที่	8	และ

นานาชาติครั้งที่	1	“วิทยาการ

จัดการวิชาการ	2019	"การ

จัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน"	(8th	National	

and	1st	International	on	

Innovative	Management	

for	SustainableSoci-

ety)	ณ	อาคารศูนย์ประชุม

และนิทรรศการนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	(ย่านมัทรี)

วันที่	8	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	997-

1003
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาวิธีการบริหารจัดการ

ขยะในครัวเรือนของชุมชน	

ต�าบลทุ่งฝาย	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

อ.ทรงเดช	ไชยชนะ

ผศ.สรัชนุช	บุญวุฒิ

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติด้าน

การบริหารธุรกิจ	ครั้งที่	6	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จังหวัด

เชียงใหม่	

วันที่	15	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	690-

703

การใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์	ของ

กลุ่มผู้สูงอายุ	เขต	เทศบาล

ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัด	ล�าปาง

อ.วิจิตรา	แซ่ตั้ง

อ.นุสรา	แสงอร่าม

การประชุมวิชาการและน�า

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	

ครั้งที่	11	“ถักทองานวิจัยท้อง

ถิ่นก้าวไกลสู่สากล”	(โดยความ

ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมากับ

เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่ว

ประเทศและภาคีเครือข่าย

ในพื้นที่จังหวัดนครราชสี

มาณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา)

วันที่	6-7	

สิงหาคม	

2562	

หน้า1300-

1306

การสื่อสารเพื่อการ	

เปลี่ยนแปลงทางสังคม:	กรณี

ศึกษาการ	สื่อสารรณรงค์เพื่อ

การใช้	ประโยชน์จากการคัด

แยก	ขยะแบบมีส่วนร่วมของ	

ชุมชนเทศบาลต�าบลสูง	เม่น	

อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่

อ.อวัสดา	บินโซดาโอะ การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	The	6th	Engagement	

Thailand	Annual	Confer-

ence	2019	พันธกิจสัมพันธ์	

ตามศาสตร์พระราชา	เพื่อสร้าง

คุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

อย่างยั่งยืน	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่	3-5	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	423-

433

การพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการ	จ�าหน่ายขนมทองม้วน

รสมะพร้าวกรณีศึกษาห้างหุ้น

ส่วนสมพงษ์ทองม้วน	จ�ากัด	

อ�าเภอร้องกวาง	จังหวัดแพร่

นายทรนง	จามฟอง

นายอนุพงศ	มีสมศักดิ์

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

อ.บัณฑิต	บุษบา

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติเครือข่ายวิจัย	สถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศครั้ง

ที่13	“ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย

การวิจัยและ	นวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ	

4.0	ให้ยั่งยืน”	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

วนัที่	

20-22	

พฤศจกิายน	

2562

หน้า1343-

1353
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ระบบสารสนเทศทางการท่อง

เที่ยวของหมู่บ้าน	ปงถ�้า	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอวังเหนือ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

ผศ.กาญจนา	คุมา

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งที่	8	และ

นานาชาติครั้งที่	1	“วิทยาการ

จัดการวิชาการ	2019	"การ

จัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน"	(8th	National	

and	1st	International	on	

Innovative	Management	

for	SustainableSoci-

ety)	ณ	อาคารศูนย์ประชุม

และนิทรรศการนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	(ย่านมัทรี)

วันที่	8	

กุมภาพันธ์

2562

หน้า	898-

906

การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบ

ไม่เร่งรีบในเขตเทศบาลนคร

ล�าปาง

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการระดับชาติครั้งที่	8	และ

นานาชาติครั้งที่	1	“วิทยาการ

จัดการวิชาการ	2019	"การ

จัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนา

สังคมที่ยั่งยืน"	(8th	National	

and	1st	International	on	

Innovative	Management	

for	SustainableSociety)	

ณ	อาคารศูนย์ประชุม

และนิทรรศการนานาชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์	(ย่านมัทรี)

วันที่	8	

กุมภาพันธ์	

2562	

หน้า	863-

869

คุณภาพการบริการของ

พนักงานโรงแรมบูติค	ในเขต

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

อ.สยุมภู	อุนยะพันธ์

อ.กนกอร	ศิริฐิติ

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

อ.กนกพร	สันเทพ

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติด้าน	อุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวและการ	บริการ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช	

มงคลแห่งประเทศไทย	ประจ�า

ปีการศึกษา	2562	คณะ

บริหาร	ธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

วิทยาเขตขอนแก่น

วันที่	25	

กุมภาพันธ์	

2562

หน้า	

B-7/409-

423
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

กลยุทธ์ทางการตลาดในการ

สร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขัน	ของผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

อ.กรรณิการ์	สายเทพ

อ.พิชญา	เพิ่มไทย

ผศ.พอใจ	สิงหเนตร

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

อ.วัลลภ	สิงหราช

อ.ธีระ	เทียนรุ่งไพศาล

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	“ขับเคลื่อนพลังเครือข่าย

การวิจัยและนวัตกรรมอย่าง

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศ	

4.0	ให้ยั่งยืน”	ณ	โรงแรม

เชียงใหม่	แกรนด์วิลล์	จังหวัด

เชียงใหม่

วนัที่	

20-22	

พฤศจกิายน	

2562

หน้า	301-

312

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการท�าผมด้วยสาร

เคมีและและสารธรรมชาติใน

ร้านเสริมสวยหน้ามหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ	

ผศ.สุเทพ	ทองค�า

อ.มยุรี	พรหมเทพ

วารสาร	ลานนาวิชาการ, ปีที่	5	

ฉบับที่	1	

(มกราคม-

มิถุนายน)	

2562

หน้า	61-

75

The	Relationship	between	

Types	of	Auditors	and	

Earning	Management:	

Empirical	Evidence	from	

Companies	in	the	Agro-In-

dustry	and	Food	Industry,	

the	Stock	Exchange	of	

Thailand.	

Chatinee,	

W.	Nathdanai,	

P.	Aunchisa,	

T.	Phaithun,	

I.	Jeeraporn,	

P.	Natthanan,	T.	

The	3rd	International	

Conference	on	Business,	

Economy,	Management	

and	Social	Studies	

Towards	Sustainable	

Economy,	Kuala	Lumpur,	

Malasia

19	–30	

June	

2019

pp.17

The	Conceptual	Frame-

work:	Effect	of	Expecta-

tions,	Quality	of	Service	

and	Perceived	Values	

towards	Satisfaction	of	

Tourists	Visiting	National	

Parks	in	the	Upper	North-

ern	Region	of	Thailand.

Pinnoi	Anan	

Wingwon	Boonthawan	

Piriyakul	Montree

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	1	–	4

The	Conceptual	Frame-

work:	The	Relationship	

between	Organizational	

Image,	Perceived	Value,	

and	the	Satisfaction	and	

Loyalty	of	Tourists	at	Thai	

OTOP	Nawatwithi	Com-

munitie.

Wantayangnun	Piyamas	

Wingwon	Boonthawan	

Piriyakul	Montree

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	pp.	5	–	8

9	June	,	

2019



144

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

The	Conceptual	Frame-

work:	Causal	Relationship	

of	Standard	and	Service	

Quality	of	Thai	Traditional	

Massage	Business	that	in-

fluences	Satisfaction	and	

Customers’	Loyalty	in	the	

Upper	Northern	Region	of	

Thailand.

Kaewlangka	Theerawat	

Wingwon	Boonthawan	

Suriyajaras	

Techatunminasakul	

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istan-

bul,Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	13	–	

16

Effect	of	Leadership,	

Human	Resource	Manage-

ment	Innovative	Organiza-

tional	Toward	Nursing	Or-

ganizational	Performance	

Community	Hospitals.

Mongkolvisut	Vit	

Wingwon	Boonthawan	

Techatunminasakul	

Suriyajarasr

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	-	19.	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	20	–	

30

Marketing	Communica-

tion,	Corporate	Image	and	

Parents'	loyalty	to	Regular	

Private	Schools	in	the	

Upper	Northern	Region	of	

Thailand.

Tangrapeeleart	Wathit

Wingwon	Boonthawan

Bunmark	Jamnian

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	31	–	

35

The	Conceptual	Model:	

The	Factors	Influencing	of	

Entrepreneurial	Intentions	

for	Vocational	Entre-

preneurship	Incubator	

Members:	A	Case	Study	

Mentoring.

Nithikitsookkasem	

Pansiya	

Wingwon	Boonthawan	

Techatunminasakul	

Suriyajaras

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	44	–	

45

The	Conceptual	Frame-

work:	Multi-Group	of	

Leader	Resource	Base	

Participation	toward	Value	

Added	for	Pracharat	Tong-

chom	Market	in	Thailand.

Somsri	Chaiwat	

Netpradit	Napawan

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	54	–	

59
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งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Causal	Model	of	Cus-

tomer	Intention	to	Using	

Anti-Aging	Business	in	

Thailand.

Intayos	Hutsayaporn	

Netpradit	Napawan	

Samutachak	Bhubate

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	60	-	

64

Effect	of	Celebrity	En-

dorsement,	Advertising	

Effectiveness,	Attitude	

and	Customer	Experience	

toward	Purchase	Intention	

of	Cosmetic	Surgery	In	the	

Upper	Northern	Region	of	

Thailand.

Koomsri	Chalermpol	

Wingwon	Boonthawan	

Piriyakul	Montree

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	79	–	

86

The	Conceptual	Model:	

Entrepreneurship	Orien-

tation,	Knowledge	Inte-

gration	Capability	and	

Business	Growth:	The	

Mediation	Role	of	Innova-

tiveness.

Tepchan	Yupaporn	

Wingwon	Boonthawan	

Chotikavanit	Piyakanit

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istan-

bul,Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	91	–	

95

The	Conceptual	Frame-

work:	The	Influence	of	

Innovation	as	Extension	

of	the	Relationship	be-

tween	Marketing	Oriented	

toward	Performance	of	

Agriculture	Occupation	

Groups	in	Upper	Northern	

Region	of	Thailand.

Chansetthanon	Donnarut	

Wingwon	Boonthawan	

Techatunminasakul	

Suriyajaras

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	100	–	

104

The	Model	of	Employee	

Engagement	for	the	Elec-

tronics	Factories	Group	in	

Northern	Region	Industrial	

Estate	(Thailand).

Namwongsa	Somjai	

Nertepradit	Napawan	

Yavirach	Natepanna

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	105	–	

108



146

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

The	Conceptual	Frame-

work:	Effect	of	Informa-

tion	Perceived,	Attitude	

toward	Using	and	Usage	

Behaviour	toward	firm	

performance	of	Thai	en-

trepreneurs.

Thongkhum	Pichet	

Wingwon	Boonthawan	

Techatunminasakul	

Suriyajaras

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	109	–	

113

The	Conceptual	Frame-

work:	Effect	of	Leader-

ship,	Participation	and	

Good	Governance	toward	

Smart	Saving	for	Produc-

tion	Groups	Efficiency	

in	Northern	Region	of	

Thailand.

Ruccatiwong	Nuttanit

Wingwon	Boonthawan

Techatunminasakul	

Suriyajaras

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	pp.	114	–	117

9	June	,	

2019

The	Conceptual	Frame	

Work:	The	Roles	of	

Information	Sharing	in	

the	Expand	Relationship	

Between	Social	Capital	

and	The	Operational	Per-

formance	of	Innovation	

and	the	OTOP	Inno-life	

Tourism	Base	Community	

in	Upper	North,	Thailand.

Kammanid	Supot	

Wingwon	Boonthawan

International	Conference	

on	Global	Economy	in	

Business,	Management,	

Social	Science	and	

Humanity	Perspective	

(GEMSH	–	19).	Istanbul,	

Turkey.	

9	June	,	

2019

pp.	118	–	

121

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาด	และความน่าเชื่อถือของ

เว็บไซต์ที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

อ.อัจฉรา	เมฆสุวรรณ	

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง,	(TCI2	Impact:	

0.063)

ปีที่	8	

ฉบับที่	

1มกราคม–

มิถุนายน	

2562

หน้า	17-

29

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ

ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน

ของผู้ท�าบัญชีในเขตภาคเหนือ

ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์,	

ปีที่	6	

ฉบับที่	2	

กรกฎาคม	

–	ธันวาคม	

2562	

หน้า	116-

130
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต

และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่กัวะ	อ�าเภอ

สบปราบ	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนกร	สิริสุคันธา	

ผศ.นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์	

อ.พรนภา	บุญน�ามา

วารสารสหวิทยาการ	

สังคมศาสตร์และการสื่อสาร	

มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏร�าไพพรรณี

ปีที่	2	

ฉบับที่	1	

มกราคม	

–	เมษายน	

2562	

หน้า	33-

45

การพัฒนาชุมชมโอทอปนวัต

วิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์จังหวัดล�าปาง

อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ	

อ.วีระศักดิ์	ฟองเงิน	

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

วารสารโครงการวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี	

สารสนเทศ

ปีที่	5	

ฉบับที่	1	

มกราคม–	

มิถุนายน	

2562

หน้า	65	

-	74

การสื่อสารแบบปากต่อปาก

ทางอิเล็กทรอนิกส์และส่วน

ประสมทางการตลาดที่มีต่อ

การตัดสินใจท่องเที่ยวใน

ประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่

นวาย

นายอัครวัฒน์	ทรัพย์มณีสมชัย	

ผศ.ธนกร	สิริสุคันธา	

วารสารวารสารบัณฑิตศึกษา

ปริทรรศน์	มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

วิทยาเขตแพร่	(ISSN	2408-

2457)	

ปีที่	5	

ฉบับที่	1	

มกราคม–	

มิถุนายน	

2562

แนวทางการสร้างความเข้มแขง็

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ

ภูธรภาค	5

นายปฏิกราษฎร์	คุณภู	

ผศ.ธนกร	สิริสุคันธา	

รศ.สุรชัย	กังวล

วารสารมนุษยสังคมสาร	

(มสส.)

ปีที่	17

ฉบับที่	2	

พฤษภาคม

-สิงหาคม

2562

หน้า	201	

–	221

แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ของผลิตภัณฑ์ผ้าถักโครเชต์

แบบมีส่วนร่วม	ต�าบลแจ้ห่ม	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร	

ผศ.ฐานันดร์	โต๊ะถม

อ.ศรัณยา	สินพาณี

อ.สุคนธ์ทิพย์	สุภาจันทร์

วารสารการจัดการ	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่	8	

ฉบับที่	4	

ตุลาคม-

ธันวาคม

2562

หน้า	108-

114

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ประสทิธผิลในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของ

อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏใน

เขตภาคเหนือ

ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา	

รศ.นันทะ	บุตรน้อย

วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่	

11ฉบับที่	

2	เมษายน	

–สิงหาคม	

2562

หน้า	85	

-96

ความเป็นมืออาชีพในการ

ปฏิบัติงานทางการบัญชี	

ที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ

ส�านักงานบัญชี

น.ส.กรวีร์	จิตประสาร

รศ.พรชนก	ทองลาด

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏพิบูลสงคราม

ปีที่	13

ฉบับที่	2

กรกฎาคม

–ธันวาคม

2562

หน้า	454-

463
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ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ผลกระทบของสมรรถนะใน

การสอบทานงานตรวจสอบ

ภายใน	ที่มีต่อการบรรลุเป้า

หมายการตรวจสอบของผู้

ตรวจสอบภายใน	บริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

น.ส.เสาวณีย์	วิมุกตายน	

ผศ.จีราภรณ์	พงศ์พันธุ์พัฒนะ	

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	บัณฑิตวิทยาลัย	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม

ปีที่	13

ฉบับที่	2

กรกฎาคม

–ธันวาคม

2562

หน้า	383-

396

คุณภาพการบริการด้านบัญชี

กับความส�าเร็จของ	ส�านักงาน

บัญชีคุณภาพในประเทศไทย	

นายกมลวิช	วงศ์สาย

รศ.พรชนก	ทองลาด

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ฟาร์อีสเทอร์น

ปีที่	13	

ฉบับที่	3	

กรกฎาคม	

-	กันยายน	

2562

หน้า	39-

54

การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า

เซรามิกด้วยวิธีการพัฒนารูป

แบบบรรจุภัณฑ์	เพื่อโอกาส

ทางการแข่งขันของผู้ประกอบ

การธุรกิจขนาดย่อม	ประเภท

ของใช	้	ของตกแต่ง	และของที่

ระลึกในจังหวัดล�าปาง

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน	

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

นายเจษฎา	ทองสุข	

วารสารบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,	

หน้า	1-12

ปีที่	12	

ฉบับที่	3	

กันยายน	

–	ธันวาคม	

2562

อิทธิพลของคุณลักษณะการ

เป็นพลเมืองอาเซียนต่อความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของ

ธุรกิจในนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ	จังหวัดล�าพูน

ผศ.ศิรญา	จนาศักดิ์ วารสารวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย,	

ปีที่	14	

ฉบับที่	2	

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2562	

หน้า	87-

111

แบบจ�าลองผลการด�าเนิน

งานของผู้ประกอบการ

ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาใน

ประเทศไทย

น.ส.วิวรรณ	ไกรวุฒินันท์

ผศ.นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์

ผศ.ทัศพงศ์	อวิโรธนานนท์

วารสารวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ปีที่	14	

ฉบับที่	1	

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2562

หน้า	94	-	

118

สภาพแวดล้อมภายนอก	การ

มีส่วนร่วมและความสามารถ

ทางการตลาดที่มีผลต่อการ

เติบโตของวิสาหกิจชุมชนเขต

ภาคเหนือตอนบน

นางจันทร์เพ็ญ	แก้วดี

รศ.บุญฑวรรณ	วิงวอน

รศ.ปิยกนิฏฐ์	โชติวนิช

วารสารมนุษยสังคมสาร	(มสส) ปีที่	17	

ฉบับที่	1	

มกราคม	

–	เมษายน	

2562

หน้า	21	

-	48
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ

ปัจจัยส�าคัญกับความภักดีเชิง

พฤติกรรม	ของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยต่อการท่องเที่ยว	โฮม

สเตย์ในเขตภาคเหนือตอนบน	

ของประเทศ

นายประจักร	โกษาวัง

ผศ.นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์

นายจงกลบดินทร์	แสงอาสภวริยิะ

วารสารวิทยาการจัดการสมัย

ใหม่

ปีที่12	

ฉบับที่	1	

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2562

หน้า	34	–	

50

อิทธิพลของความไว้วางใจและ

ประสบการณ์ของการใช้บริการ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยาย

ความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพล

คนรอบข้าง	การตั้งใจใช้บริการ

และการใช้งานจริง

นางอรสุภา	จันทร์วงษ์

รศ.บุญฑวรรณ	วิงวอน

นายมนตรี	วีระกุล

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ	

สมาคมสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนแห่งประเทศไทย	

ในพระราชูปถัมภ์	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมาร

ปีที่	8	

ฉบับที่	2	

กรกฎาคม	

-	ธันวาคม	

2562

หน้า	47-

68

การมีส่วนร่วมของประชาชน

และส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีต่อการด�าเนินงาน	ของ

หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก	

อ�าเภอเกาะคา	จังหวัดล�าปาง

น.ส.พัฒน์นรี	อุดทาค�า	

ผศ.ธนกร	สิริสุคันธา

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ปีที่	8	ฉบับ

ที่	1	เดือน

มกราคม	–	

มิถุนายน	

2562

หน้า	42-

56	

การสร้างความสามารถทางการ

แข่งขันโดยกลยุทธ์ทางการ

ตลาด	ของกลุ่มผ้าทอกี่กระตุก	

ต�าบลไหล่หิน	อ�าเภอเกาะคา	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.พิรภพ	จันทร์แสนตอ	

อ.นุสรา	แสงอร่าม	

อ.สรัญญา	บัลลังก์	

อ.ชิดชนก	วงศ์เครือ	

อ.ธีระ	เทียนรุ่งไพศาล

อ.บัณฑิต	บุษบา

วารสารการจัดการและพัฒนา

ท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม	

ปีที่	1

ฉบับที่	2

กรกฎาคม

-	ธันวาคม

2562

Risk	modeling	of	the	sup-

ply	chain	for	Thai	cassava	

chip	exports	to	China.

Nimsai,	S	Siriyod,	T International	Journal	of	

Supply	Chain	Manage-

ment	8(6),	

Vol.	8,	

No.6,	

October	

2019

pp.23–31

คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเตรียมและประสิทธิภาพ

ในการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วย

แสงของฟิล์มบางไททาเนียมได

ออกไซด์ที่เจือด้วยคอปเปอร์

โดยวิธีการสปาร์ค

ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว	

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

พะเยาวิจัย	ครั้งที่	8

มหาวิทยาลัยพะเยา	

24-25	

มกราคม	

2562

หน้า	297-

307
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาจ�านวนของ

แบคทีเรียทั้งหมดและสายพันธ์

ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จาก

ปูนาและผลิตภัณฑ์น�้าปู

อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ	

อ.จตุทิพย์	ก๋ายะ	

อ.ดร.เอกชัย	ญาณะ	

อ.ณรงค์	คชภักดี	

อ.ดร.เยาวเรศ	ชูศิริ	

ผศ.สมศักดิ์	ศรีสวการย์

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	พะเยาวิจัย	ครั้งที่	8	

มหาวิทยาลัยพะเยา	

24-25	

มกราคม	

2562

หน้า	496-

502

การสกัดเพคตินจากเปลือก

สับปะรดด้วยกรดร่วมกับ

ไมโครเวฟเพื่อประยุกต์ใช้เป็น

สารเคลือบผิวที่บริโภคได้

อ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	พะเยาวิจัย	ครั้งที่	8	

มหาวิทยาลัยพะเยา	

24-25	

มกราคม	

2562

หน้า	232-

334

ผลของการสกัดเพคตินจาก

เปลือกและซังข้าวโพดเหลือทิ้ง

ด้วยกรดบางชนิดเพื่อยืดอายุ

การเก็บรักษามันฝรั่งแท่ง

อ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	พะเยาวิจัย	ครั้งที่	8	

มหาวิทยาลัยพะเยา	

24-25	

มกราคม	

2562

หน้า	335-

345

การประยุกต์ใช้ห้องเรียน

ออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน

อ.สมศักดิ์	ก๋าทอง การประชุมสังคมศาสตร์

วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	15	

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	

25	

มกราคม	

2562

หน้า	1-16

การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบ

ต่อกิจการซื้อขายเชื้อเพลิงชีว

มวลเพื่อผลิตพลังงานในจังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ การประชุมวิชาการเครือข่าย

พลังงานแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	15	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีจังหวัดนครราชสีมา	

21-24	

พฤษภาคม	

2562	

หน้า	357	

-	364

การศึกษาประสิทธิภาพทาง

ความร้อนของโรงอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ระบบ

หมุนเวียนอากาศแบบบังคับ

ส�าหรับอบแห้งตะเกียบไม้ใผ่

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ การประชุมวิชาการเครือข่าย

พลังงานแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	15	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีจังหวัดนครราชสีมา	

21-24	

พฤษภาคม	

2562	

หน้า	115	

-	121

การพัฒนาเชื้อเพลิงอัดแข็งจาก

การผลิตร่วมชานอ้อยกับกาก

ตะกอนน�้ามันดิบ	

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ การประชุมวิชาการเครือข่าย

พลังงานแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	15	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารีจังหวัดนครราชสีมา

21-24	

พฤษภาคม	

2562

หน้า	316-

323
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน	

ร่วมกับแนวคิดเมกเกอร์	เรื่อง	

วงจรไฟฟ้า	เพื่อส่งเสริมผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียน	ทักษะ

การแก้ปัญหาและความคิด

สร้างสรรค์	ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่	6

อ.จตุทิพย์	ก๋ายะ รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการและการน�า

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	

ครุศาสตร์วิจัย	2562	ครั้งที่	5	

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	

13	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	309-

319

การศึกษาปริมาณสารหนูและ

คุณภาพน�้าในคลองผันน�้า	แม่

ขาม-ห้วยทรายบ้านดง	ต�าบล

บ้านดง	อ�าเภอแม่เมาะ	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ละมาย	จันทะขาว รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับ

ชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ	

ครั้งที่	19	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่

10	

พฤษภาคม	

2562

หน้า	89-

102

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

เรียนการสอนในยุคการศึกษา	

4.0	เพื่อส่งเสริมทักษะแห่ง

ศตวรรษที่	21	และพฤติกรรม

การเรียนรู้ของนักศึกษาครู

วิทยาศาสตร์

อ.ดวงจันทร์	แก้งกงพาน การประชุมทางวิชาการ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิจัย	ครั้งที่	15	ณ	โรงแรม

สยามธารา	พาเลซ	จังหวัด

มหาสารคาม

5-6	

กันยายน	

2562

หน้า	59-

71

แนวทางการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดยใช้สื่อการเรียนรู้ตามบริบท

ชุมชน	เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต	

ส�าหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์	

ในอ�าเภอเมืองปาน	จังหวัด

ล�าปาง

อ.ดวงจันทร์	แก้งกงพาน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับ

ชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ	

ครั้งที่	19	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่

10	

พฤษภาคม	

2562

หน้า	3-18

การออกแบบการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก	

ส�าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี

ที่	1	ในอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

อ.ดวงจันทร์	แก้งกงพาน รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมสัมมนาวิชาการระดับ

ชาติ	เครือข่ายบัณฑิตศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฎภาคเหนือ	

ครั้งที่	19	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม่

10	

พฤษภาคม	

2562

หน้า	19-

32
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จาก

เปลือกผสมจุกสับปะรดด้วย

การกระตุ้น	โดยใช้โพแทสเซียม

ไฮดรอกไซด์	และโซเดียมไฮดร

อกไซด์

ผศ.พูนฉวี	สมบัติสิริ	

อ.ดร.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

ผศ.ดร.โศภษิฐพร	ศลิปภริมย์สขุ

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	2	

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	

กรุงเทพมหานคร	

8

พฤศจกิายน

2562

หน้า	

4-11-23

การปรับตัวของนกพิราบใน

ระบบนิเวศเมือง:	กรณีศึกษา

ในเขตเทศบาลนครล�าปาง

อ.สรุกานต์	พยัคฆบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ	

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างสถาบัน	(ASTC)	ครั้งที่	

7	มหาวิทยาลัยรังสิต

7	มิถุนายน	

2562

หน้า	673-

681

การเปรียบเทียบวัสดุฝังชนิด

ต่างๆ	เพื่อท�าพรรณไม้แห้ง

แบบสามมิติที่เก็บรักษาด้วยพอ

ลิเอสเทอร์เรซิ่น

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	2	

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	

กรุงเทพมหานคร

8

พฤศจกิายน

2562

หน้า	

5-40-49

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสง

เสริมสุขภาพโดยกระบวนการมี

สวนรวมของผู้สูงอายุ	เทศบาล

ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอไชย

ปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

อ.เอกสิทธ์	ไชยปิน

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	2	

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	

กรุงเทพมหานคร

8

พฤศจกิายน

2562

หน้า	

8-130-

142

Isolation	of	bacteria	

contaminated	in	plant	

tissue	cultures	and	theirs	

effect	on	mungbean	

(Vigna	radiata)	growth

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.ศาสตรา	ลาดปาละ

Special	Issue	of	Rajabhat	

Chaing	Mai	The	1st	ICRU	

International	Conference	

18–20	

February	

2019

Page	

187-198

Adverse	Effects	of	

Carbendazim	on	Pollen	

Morphology,Viability	abd	

Tube	Growth	of	‘Super	

hot’Chili

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน	

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ	

Special	Issue	of	Rajabhat	

Chaing	Mai	The	1st	ICRU	

International	Conference	

18–20	

February	

2019

Page	

193-198

Microwave-assisted	Ex-

traction	of	Crude	Lignin	

from	Waste	Wood	from	

Wood	Handicraft

อ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์	

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน	

Special	Issue	of	Rajabhat	

Chaing	Mai	The	1st	ICRU	

International	Conference	

18–20	

February	

2019

Page	

199-203
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Cellulose	Degradation	by	

White	Fungus	Isolate	from	

Pig	Manure

ผศ.ศาสตรา	ลาดปาละ	

อ.สุขี	สุขดี	

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ	

Special	Issue	of	Rajabhat	

Chaing	Mai	The	1st	ICRU	

International	Conference	

18–20	

February	

2019

Page	23-

27

The	inhibitory	effect	of	

Roureopsis	stenopetala	

Schellenb	extracts	on	

pathogenic	bacteria

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

The	2nd	Soan	Sunandha	

National	and	International	

Academic	Conference	on	

Science	and	Technology	

(SsSci2019)

8	

November

2019

Computational	Thinking	

and	Problem	Solving	Skills	

with	th	STEM	Concept	

in	Environmental	and	

Disaster	Management	by	

Utilizing	Microcontroller	

Arduino	Board	of	Technol-

ogy	Enriched-Classroom	

Students

อ.สมศักดิ์	ก๋าทอง International	Conference	

on	Environment	and	

Science	Education	

(ICESE	2019)	

27	April	

2019

The	Development	of	

Scientific	Literacy	through	

Inquiry	Process	Using	Em-

pirical	Evidence	of	Ethnic	

Minority	Student

อ.สมศักดิ์	ก๋าทอง 9th	International	

Conference	on	

Environment	Science	and	

Engineering	(ICESE	2019)	

20th	to	

22nd 

March	

2019

การพัฒนาชุมชนโอทอปนวัต

วิถีและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

ศาสตร์	จังหวัดล�าปาง

อ.ดร.วีระศักดิ์	ฟองเงิน	

อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ

วารสารโครงงานวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ปีที่	5	ฉบับที่	1	

มกราคม	–	

มิถุนายน	

2562

หน้า	65-

74

Cinnamate	Fla-

vone-ß-D-Glucoside	of	

Leaves	and	Twigs	from	

Congeatomentosa	Roxb

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล International	Journal	of	

Molecular	Science	

(อยู่ในฐานข้อมูล	ISI)

August	7,	

2019

P.1-16	

In	vitro	Evaluation	of	

Crude	Extracts	and	

Isolated	Compounds	from	

Goniothalamus	rongklanus

and	Goniothalamus	

latestigma	for	Bioactive	

Properties

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล Journal	of	Natural	

Remedies	Vol	19(3)	

(อยู่ในฐานข้อมูล	ISI)

July,	

2019

P.146-

152	
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Gonithalamus	Induces	

Necroptosis	and	Anoikis	

in	Human	Invasive	Breast	

Cancer	MDA-MB-231	Cells

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล International	Journal	of	

Molecular	Sciences	

(อยู่ในฐานข้อมูล	ISI)

August	

14,	2019

P1-16	

Cancer	Cytotoxic	and	

Anti-HIV	Potential	of	

Triphala	Herb	Mixture	on	

from	Chae	Son,Lampang,	

Thailand

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล	

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ	

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล	

ผศ.ดร.พนัสรวง	อดุมพุทธเิมฆากลุ 

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

Journal	of	Phamaceutical	

Research	International	

(อยู่ในฐานข้อมูล	ISI)

28	

October	

2019

P1–9	

Dihychalcone	Derivative	

Induces	Breast	Cancer	

Cell	Apoptosis	via	Intrin-

sic,Extrinsic,and	ER	Stress	

Pathways	but	Abolishes	

EGFR/MAPK	Pathway

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล Hindawi	BioMed	Research	

International	Volume	

2019	(อยู่ในฐานข้อมูล	ISI)

2019 P1-18	

The	method	for	solving	

variational	inequality	

problems	with	numerical	

results

อ.ดร.ศราวุธ	สุวรรณอัตถ์ Afrika	Matematika	Union	

and	Springer-Verlag	Gmbh	

Deutschland	

(อยู่ในฐานข้อมูล	Scopus)

January,

2019

P311-334	

Some	Best	Proximity	point	

results	for	MT-Rational	

Cyclic	Contractions

รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญ Journal	of	Mathematical	

Analysis	

(อยู่ในฐานข้อมูล	Scopus)

Volume	

10	Issue6	

2019

P9-22	

Best	Proximity	point	of	

α-β-ψ	Proximal	

Contractive	Mappings	in	

Complete	Metric	Spaces	

Endowed	with	Graphs

รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญ Nonlinear	Funct.Anal.	

(อยู่ในฐานข้อมูล	Scopus)

2019	

Vol.24	

No.4

P759-773	

The	Prototype	of	the	

Integration	between	Low	

Cost	Single	Private	LoRa	

Gateway	and	Public	AIS	

NB-IOT	

อ.อนุกิจ	เสาร์แก้ว	

ผศ.ดร.โอฬาร	เชี่ยวชาญ

Journal	of	Internet	

Technology	(อยู่ในฐานข้อมูล	

Scopus)

2019	

Volume	

20	No.4
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Molecular	Modeling	

Approach	for	the	Discovery	

of	Escherichia	coli	

O157:H7	Interaction	

Inhibitors	of	Natural	

Product	Compounds

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ Asian	Journal	of	Chemistry	

Vol.31	No.10	2019	

30	

August	

2019

P1-5

Mixing	Layer	Height	

Retrievals	From	MiniMPL	

Measurements	in	the	

Chiang	Mai	Valley	:	

Implications	for	

Particulate	Matter	

Pollution

ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว Frontiers	in	Earth	Science	 20	

November

2019

P1-11

คณะวิทยาศาสตร์	กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

ในโรงพยาบาลของกระทรวง

สาธารณสุข

อ.ณัฐกฤษฏ์	ธรรมกวินวงศ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติ	มหาวิทยาลัย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ครั้งที่	6	เรื่อง	นวัตกรรมการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมสู่ความ

ยั่งยืน	

20	

กรกฎาคม	

2562

หน้า	828-

839

การศึกษาคุณภาพชีวิตและการ

ท�างานของผู้สูงอายุ	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์	ชูทอง การประชุมวิชาการระดับชาติ	

เรื่อง	“สานพลังการก้าวขีด

จ�ากัดเพื่อภาคใต้แห่งความสุข”	

5-7	

สิงหาคม	

2562

หน้า	78-

86

อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้าน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์

ขมุแดง	บ้านจ�าปุย	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	เครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุดมศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	ภายใต้หัวข้อ	“ขับเคลื่อน

พลังเครือข่ายการวิจัย	และ

นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์	เพื่อ

พัฒนาประเทศ	4.0	ให้ยั่งยืน

21-22

พฤศจกิายน

2562

หน้า	207-

215

การเสริมสร้างทักษะการรับ

รู้ทางสายตา	ส�าหรับประถม

ศึกษา	กรณีศึกษาในโรงเรียน	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ฉัตรสุดา	มาทา การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	2	

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	

กรุงเทพมหานคร	

8

พฤศจกิายน

2562

หน้า	

8-130-

142
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสง

เสริมสุขภาพโดยกระบวนการมี

สวนรวมของผู้สูงอายุ	เทศบาล

ต�าบลหนองบัว	อ�าเภอไชย

ปราการ	จังหวัดเชียงใหม่

อ.เอกสิทธ์	ไชยปิน

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

การประชุมสวนสุนันทา

วิชาการด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	ระดับชาติ

และนานาชาติ	ครั้งที่	2	

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์	

กรุงเทพมหานคร	

8

พฤศจกิายน

2562

หน้า	

8-130-

142

ผลของการพัฒนาความฉลาด

ทางสุขภาพด้วย	PRECEDE	

PROCEED	model	ในผู้ป่วย

โรคเบาหวานและโรคความ

ดันโลหิตสูง	ณ	โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต�าบล	บ้าน

กล้วยแพะ	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ยุพา	อภิโกมลกร วารสารควบคุมโรค	ปีที่	45	

ฉบับที่	4	(อยู่ในฐานข้อมูล	TCI	

กลุ่มที่	1)

ตุลาคม	–	

ธันวาคม	

2562

หน้า	343-

354	

ต�าบลต้นแบบการพัฒนา

กิจกรรมนันทนาการสร้าง

เสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างมี

ความสุข	ต�าบลบ่อเหล็กลอง	

อ�าเภอลอง	จังหวัดแพร่

อ.ดร.ณัฐกฤษฎ์	ธรรมกวินวงศ์	

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

วารสารพยาบาลทหารบก	ปีที่	

20	ฉบับที่	2	(อยู่ในฐานข้อมูล	

TCI	กลุ่มที่	1)

พฤษภาคม	

–	สิงหาคม	

2562

หน้า	390-

397	

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประสิทธิภาพของยาถ่ายพยาธิ

ต่อหนอนพยาธิภายในทางเดิน

อาหารของโคเนื้อ

ผศ.สว.ญ.ดร.กุลสิรา	มรปัุณฑ์ธร

อาจารย์สราวุธ	อินทสม

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

“ราชภัฏกรุงเก่า”	ประจ�าพ.ศ.

2562	ท้องถิ่นก้าวไกล	ด้วย

วิจัยและนวัตกรรม	12	–	13	

ธันวาคม	พ.ศ.2562	

2562 หน้า	320	

-	323

การประยุกต์ใช้เทคนิคคลื่น

อัลตราโซนิคส�าหรับการดองไข่

เค็มขมิ้น

อ.ดร.รจเรจ	นันตา การประชุมวิชาการระดับชาติ	

“ราชภัฏกรุงเก่า”	ประจ�าพ.ศ.

2562	ท้องถิ่นก้าวไกล	ด้วย

วิจัยและนวัตกรรม	12	–	13	

ธันวาคม	พ.ศ.2562	

2562 หน้า	324	

–	330

ผลของปอเทืองต่อสมบัติบาง

ประการของดินและผลผลิต

ของข้าว	ที่ปลูกในดินเนื้อหยาบ

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์	

อ.จิรายุส	สุทะยะ

วารสารการเกษตรราชภัฏ	ปีที่	

18	ฉบับที่	1	หน้า	(2562)	

2562 หน้า	56	–	

63

การตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน

ของพริกที่ปลูกในดินเนื้อปาน

กลาง

อ.ดร.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์	

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ปี

ที่	27	ฉบับที่	4	ก.ค.	–	ส.ค.	

2562	หน้า	717	-	725

2562
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ความสัมพันธ์ของสีเปลือกไข่

ต่อคุณลักษณะของไข่	ของ

แม่ไก่ไข่ที่ถูกเลี้ยงในโรงเรือน

ระบบเปิด

อ.ธีรพงษ์	ใจชาญสุขกิจ

อ.สนทยา	มูลศรีแก้ว

อ.วิศิษย์	เกตุปัญญาพงศ์

อ.สหัส	นุชนารถ

อ.มานะ	สุภาดี

อ.ฐานิศวร์	ชิตธนาเศรษฐ์

อ.สุริยา	แก้วกอง

ผศ.สพ.ญ.ดร.กลุสิรา	มรปัุณฑ์ธร

อ.ชูศักดิ์	พูลมา

อ.ชลธิชา	ศรีวงค์วรรณ

วารสารแก่นเกษตร	47	ฉบับ

พิเศษ	2	:	(2562)	

2562 หน้า	919	

–	926

PRODUCTION	AND	

STORAGE	STABILITY	OF	

ANTIOXIDANT	FIBER	FROM	

PIGEON	PEA	(CAJANUS	

CAJAN)	POD

อ.ดร.รจเรจ	นันตา Published	by	Faculty	of	

Biotechnology	and	Food	

Sciences	

2562 page	293	

-	297

Properties	of	healthy	

oil	formulated	from	red	

palm,	rice	bran	and	sesa-

me	oils

Mayuree	Chompoo	

Nanthina	

Damrongwattanakool	

Patcharin	Raviyan

Songklanakarin	J.	Sci.	

Technol.	41	(2),	Mar.	-	Apr.	

2019	

2562 page	

450-458

Effect	of	chemical	

degumming	process	on	

physicochemical	

properties	of	red	palm	oil

Mayuree	Chompoo	Nan-

thina	Damrongwattana-

kool	Patcharin	Raviyan

Songklanakarin	J.	Sci.	

Technol.	41	(3)	May	–	Jun.	

2019	

2562 page	

513-521

Kinetic	Parameters	of	

Candida	tropicalis	TISTR	

5306	for	Ethanol	

Production	Process	Using	

an	Optimal	Enzymatic	

Digestion	Strategy	of	

Assorted	Grade	Longan	

Solid	Waste	Powder

อ.ดร.รจเรจ	นันตา Chiang	Mai	J.Sci	 2562 page	

1036	–	

1054
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การประยุกต์ใช้ห้องเรียน

ออนไลน์	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การเรียนการสอน				

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

อ.สมศักดิ์	ก๋าทอง				

การประชุมสังคมศาสตร์

วิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	15	

มหาวิทยาลัย	เชียงราย	

"การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่

สังคมแห่งการเรียนรู้"	

25	ม.ค.	62

25	ม.ค.	

62						

การออกแบบและพัฒนาพรม

แจ้งเตือนส�าหรับการหกล้ม

ของผู้สูงอายุ						

อ.วราภรณ์	ทุมชาติ

ผศ.ศุภวุฒิ	ผากา

อ.วรพล	คณิตปัญญาเจริญ

อ.วีรวัชร	พงศ์นภา

อ.สันติ	วงศ์ใหญ่

การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย	

PHAYAO	RESEARCH	

CONFERENCE	24-25	

มกราคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยพะเยา	

จังหวัดพะเยา

24-25	

มกราคม	

2562		

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการ

บริหารจัดการและการแปรรูป

ขยะครัวเรือน	กรณีศึกษา

องค์การบริหารส่วนต�าบลผา

เลือด	อ�าเภอท่าปลา	จังหวัด

อุตรดิตถ์				

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์*

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น*

ผศ.จักรกฤษณ์	ฮั่นยะลา*

อ.เกวลี	รังษีสุทธาภรณ์				

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

The	6th	Engagement	

Thailand	Annual	

Conference	2019	3	-	5	

กรกฎาคม	2562	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3	-	5	

กรกฎาคม	

2562		

การสื่อสารเพื่อการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม	:กรณี

ศึกษาการสื่อสารรณรงค์เพื่อ

การใช้ประโยชน์จากการคัด

แยกขยะแบบมีส่วนร่วมของ

ชุมชนเทศบาลต�าบลสูงเม่น	

อ�าเภอสูงเม่น	จังหวัดแพร่	

อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า

อ.อวัสดา	บินโซดาโอะ

อ.สุเทพ	ทองค�า

อ.แวอีเลียส	บินโซดาโอะ*				

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

The	6th	Engagement	

Thailand	Annual	

Conference	2019	3	-	5	

กรกฎาคม	2562	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3	-	5	

กรกฎาคม	

2562		

การรีไซเคิลเศษแก้วเพื่อผลิต

กระเบื้องประดับ			

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์				 การประชุมวิชาการระดับชาติ	

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรม	ครั้งที่	5	

2562

การยกระดับมูลค่าใบยาง

นาด้วยกระบวนการ	ทาง

วิทยาศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น

อัตลักษณ์	พื้นที่	ต�าบลยางเนิ้ง	

อ�าเภอสารภี	จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.รวิภา	ยงประยูร						 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	

ENT	Digest	ฉบับที่	6	เดือน

กรกฎาคม	2562		

กรกฎาคม	

2562				



159

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การออกแบบและวิเคราะห์

คุณภาพไฟฟ้าด้วยการลดค่า

ฮาร์มอนกิในระบบไฟฟ้าก�าลงั								

ผศ.ศุภวุฒิ	ผากา

อ.วราภรณ์	ทุมชาติ

อ.สันติ	วงศ์ใหญ่

อ.วรพล	คณิตปัญญาเจริญ				

รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

กลุ่มศรีอยุธยา	ครั้งที่	10	

วันที่	4	-	5	กรกฎาคม	2562	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

วันที่	4	-	5	

กรกฎาคม	

2562								

ก�าลังอัดและค่าหดตัวแห้ง

ของวัสดุอัคลาไลจากเถ้าลอย

แคลเซียมสูงผสมสารผสมเพิ่ม

ที่ขยายตัว						

ผศ.สกลวรรณ	ห่านจติสวุรรณ์*

อ.	บวรรัก	อินทร์จอหอ

ผศ.ธนากร	ภูเงินข�า

ผศ.ศตคุณ	เดชพันธ์

อ.ชุดาภัค	เดชพันธ์

อ.ขัตติย	ชมพูวงศ์

การประชุมวิชาการวิศวกรรม

โยธา	แห่งชาติ	ครั้งที่	24	วันที่	

11	-	12	กรกฎาคม	2562	ณ	

โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวน

ชั่น	เซ็นเตอร์	จ.อุดรธานี

11	-	12	

กรกฎาคม	

2562			

การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกของผลิตภัณฑ์แมคคาเด

เมีย	วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่แจ๋

ม	ต�าบล	แจ้ซ้อน	อ�าเภอเมือง

ปาน	จังหวัดล�าปาง						

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย

ผศ.สกลวรรณ	ห่านจติสวุรรณ์*

อ.สันติ	วงศ์ใหญ่

อ.วรพล	คณิตปัญญาเจริญ

อ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุมดศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	21-	22	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เชียงใหม่	แกรนด์วิว	จังหวัด

เชียงใหม่

21-	22

พฤศจกิายน

2562

ก�าลังอัดและสมบัติทาง

กายภาพของมอร์ต้าร์ผสม

เถ้าซังข้าวโพดจากภาค

อุตสาหกรรมการเกษตร						

อ.พัชราพา	ขาวราศี	อ.ปาณิ

สรา	ดีเสือ	ผศ.ปิญชาน์	ต่อ

กิตติกุล*	อ.พลิศภัสร์	ค�าฟู	

อ.ทนงศักดิ์	โนไชยา		

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ	เครือข่ายวิจัย

สถาบันอุมดศึกษาทั่วประเทศ	

ครั้งที่	13	21-	22	พฤศจิกายน	

2562	ณ	ศูนย์ประชุม

นานาชาติเชียงใหม่	แกรนด์วิว	

จังหวัดเชียงใหม่

21-	22

พฤศจกิายน

2562

การใช้เถ้าหนักปริมาณสูงใน

มอร์ต้า	:	อิทธิพลต่อก�าลังอัด

และการน�าความร้อน				

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล*	

อ.ทนงศักดิ์	โชไชยา	อ.ธชนม์	

ก้าวสมบูรณ์*	ผศ.วัฒนา	มกร

โรจน์ฤทธิ์*	ผศ.ศรายุทธ	

มาลัย*		

รายงานการประชุมวิชาการ

ระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบัน

อุมดศึกษาทั่วประเทศ	ครั้งที่	

13	21-	22	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ

เชียงใหม่	แกรนด์วิว	

จังหวัดเชียงใหม่

21-	22

พฤศจกิายน

2562
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การศึกษาศักยภาพพลังงาน

ชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรส�าหรับใช้เป็น

เชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าชีวมวล

ชุมชน	กรณีศึกษา	อ�าเภอ

สบปราบ	จังหวัดล�าปาง				

ภัคพงษ์	นิลคง

ทิพวรรณ	แชกรี

สุพีทิพย์	มงคลรัตน์

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

ผศ.รวิภา	ยงประยูร*		

งานประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบ	พลังงานทดแทนสู่

ชุมชนแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	12	(TREC12)	ณ	วิทยาลัย

พลังงานทดแทนและสมาร์ตก

ริดเทคโนโลยี	ระหว่างวันที่	6	-	

8	พฤศจิกายน	2562

6	-	8

พฤศจกิายน

2562

การประเมินการจัดการ

พลังงานในกระบวนการผลิต

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะ

เห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น	ต่อการ

ปรับเปลี่ยนเตาผลิตไอน�้า	ก้อน

เห็ด				

ลัดดาวัลย์	เสียงเย็น

วรรณวิสา	สารทอง

บุญช่วย	ญาวิลาส

ผศ.รวิภา	ยงประยูร*

ผศ.วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์*

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

งานประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบ	พลังงานทดแทนสู่

ชุมชนแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	12	(TREC12)	ณ	วิทยาลัย

พลังงานทดแทนและสมาร์ตก

ริดเทคโนโลยี	ระหว่างวันที่	6	-	

8	พฤศจิกายน	2562

6	-	8

พฤศจกิายน

2562

การศึกษาศักยภาพของ

ถ่านอัดแท่งต�าบลปงเตาเชิง

เศรษฐศาสตร์	เพื่อเป็นเชื้อ

เพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบ

วัฏจักรแรงดินสารอินทรีย์						

กรวิชญ์	สาระวรณ์

สราวุธ	เมาฟาย

สุวิจักขณ์	เนตรสุวรรณ

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

ผศ.รวิภา	ยงประยูร*		

งานประชุมสัมมนาวิชาการ

รูปแบบ	พลังงานทดแทนสู่

ชุมชนแห่งประเทศไทย	ครั้ง

ที่	12	(TREC12)	ณ	วิทยาลัย

พลังงานทดแทนและสมาร์ตก

ริดเทคโนโลยี	ระหว่างวันที่	6	-	

8	พฤศจิกายน	2562

2562

Strength	Compensation	

of	Alkali-Activated	High	

Calcium	Fly	Ash	with	

Admixture		

Sakonwan	Hanjitsuwan*

Tanakorn	Phoo-

Ngernknam

Nattapong

Damrongwiriyanupap

Conference	Proceedings	

January	22-24,	2019	Hok-

kaido,	Japan		

January	

22-24,	

2019	

Effect	of	Red	Clay	and	

Lampang	Kaolinite	Resi-

due	on	Physical	Mechan-

ical	Properties	of	Clay	

Bricks	

Sakdiphon	Thiansem	

Soravich	Mulinta*				

PACCON	2019	Pure	and	

Applied	Chemistry	

International	Conference	

2019	February	7	-	8,	2019

February	

7	-	8,	

2019	

Effects	of	CasO4	and	

MgCO3	on	Drying	Shrink-

age	and	Compressive	

Strength	of	Alkali-activat-

ed	High-calcium	Fly	Ash

Sakonwan	Hanjitsuwan*	

Borwonrak	Injorhor

Tanakorn	Phoo-

ngernkham		

Annual	Conference	on	

Engineering	and	Applied	

Science,	17-19	December	

2019,	Kyoto,	Japan

17-19	

Decem-

ber	2019	
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Above-Ground	Biomass	

Estimation	of	Eucalyptus	

Plantation	Using	Remote-

ly	Sensed	Data	and	Field	

Measurements.

Warakhom	Wongchai*

Woravit	Insuan	Anucha	

Promwangkwa

International	Conference	

on	Sustainable	Energy	

and	Green	Technology	

2019	(SEGT	2019)

2019

"เตาไอน�้า	D.I.Y.	สไตล์ทุ่งบ่อ

แป้น"	รูปแบบนวัตกรรมการ

จัดการพลังงานโดยนวัตกรรม	

กระบวนการ				

ผศ.รวิภา	ยงประยูร*

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

อ.วีระ	พันอินทร์				

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง

พื้นที่	ส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริม	วิทยาศาสตร์วิจัยและ

นวัตกรรม	ปีที่	11	ฉบับที่	4	

กรกฎาคม	-	สิงหาคม	2562

กรกฎาคม	

-	สิงหาคม	

2562						

การพัฒนาเพิ่มรูพรุนเปิดต่อ

เนื่องในเนื้อดินส�าหรับเตรียม

อุปกรณ์กรองน�้าเซรามิกเพื่อ	

กรองน�้าบริโภค	ด้วยการเติม

วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ผศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง						 วารสารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี	ปีที่	9	

ฉบับที่	1	มกราคม	-	มิถุนายน	

2562

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2562				

การพัฒนารูปแบบการบริหาร

จัดการกิจกรรมเชิงสุนทรียะ

โดยการมีส่วนร่วมส�าหรับผู้

สูงอายุเทศบาลต�าบลแม่โจ้	

จังหวัดล�าปาง				

อ.ปณตนนท์	เถียรประภากุล

อ.อนงค์รัตน์	รินแสงปิน

อ.ธชนม์	ก้าวสมบูรณ์*

อ.ชัดนารี	มีสุขโช

อ.ฤาชุดา	เนตจัด

อ.เฉลิมชัย	สุขจิตต์

อ.สมชาย	บุญศิริเภสัช

Veridian	E-Journal	Silpa-

korn	University	Volume	

12	Number	6	November	

-	December	2019

 November

-

December	

2019				

สภาพแวดล้อมและความ

ปลอดภัยในการท�างานของ

เกษตรผู้ปลูกยาสูบ	ต.ทับผึ้ง	

อ.ศรีส�าโรง	จ.สุโขทัย

รศ.ดร.อนิรุจน์	มะโนธรรม วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศึกษา	ปีที่	13	ฉบับที่	2

กรกฎาคม	

-	ธันวาคม	

2562
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7. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1 สัมมนาเชิงปฎิบัติการ	"แนวทางการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยให้ได้รับงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์	
วิจัยและนวัตกรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	2565

คณะครุศาสตร์	8
คณะวิทยาการจัดการ	8
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	6

54

2 เวทีรายงานความก้าวหน้างบรายได้ คณะวิทยาศาสตร์	8	คน
คณะวิทยาการจัดการ	6	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	1	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	8	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	คน

39

3 โครงการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพนักวิจัยเชิง
พื้นที่และโครงการพี่เลี้ยงนักวิจัย

คณะครุศาสตร์	10	คน
คณะวิทยาศาสตร์	7	คน
คณะวิทยาการจัดการ	21	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	17	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	17	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	9	คน

75

4 รายงานความก้าวหน้างบแผ่นดิน คณะวิทยาศาสตร์	4	คน
คณะวิทยาการจัดการ	9	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	5	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	คน

40

5 รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย	(สกสว.) คณะวิทยาศาสตร์	4	คน
คณะวิทยาการจัดการ	9	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	5	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	2	คน

40

6 	อบรมเชิงปฏิบัติการ	การขอรับการรับรองจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์	:	รับรู้	เรียนรู้	และเข้าใจ

คณะครุศาสตร์	11	คน
คณะวิทยาศาสตร์	12	คน
คณะวิทยาการจัดการ	7	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	2	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	2	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4	คน

47

7 เวทีโครงการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์	7	คน
คณะวิทยาการจัดการ	8	คน
คณะมนุษศาสตร์สังคมศาสตร์	1	คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	9	คน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร	3	คน

40
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ประเด็นกลยุทธ์บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่

ชุมชนท้องถิ่น

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 การพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์หนึง่ของมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ซึง่ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางได้ด�าเนนิการเพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ทีบ่รกิาร	ให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ	มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา	 เพื่อที่จะได้น�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน	และพัฒนาโรงเรียน	

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการอบรมการใช้โปรแกรม	MS	Team	

และ	Google	Class	วันที่	4	มิถุนายน	2563	

ณ	ห้องประชุมธัญกร	ชั้น	1	และห้องประ

ชุมธัญญมัย	ชั้น	8	คณะวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อาจารย์คณะวิทยาการ

จัดการ	

40	คน คณะวิทยาการจัดการ	

2 โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการ

เรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้

กับโรงเรียนขนาดเล็ก

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัดล�าปาง	

15	โรงเรียน

จังหวัดล�าพูน	10	โรงเรียน

100	คน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

3 โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่านการ

เขียนการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการ

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัดล�าปาง	

20	โรงเรียน	

จังหวัดล�าพูน	20	โรงเรียน

301	คน ศูนย์การศึกษาและ

พัฒนาครู

4 โครงการเพิม่คุณภาพการให้บริการแหล่งเรียนรู้ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา	

และผู้สนใจทั่วไป

100	คน ฝ่ายวิชาการ

5 โครงการพัฒนา	EF	ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่

ส�าเร็จของเด็กปฐมวัย

ครูปฐมวัย	ผู้ปกครอง	และ	

เด็กปฐมวัย	

450	คน สาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย

6 โครงการพัฒนาทักษะในการสร้างเครื่องมือวัด

และประเมินผลเพื่อพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์

ของนักเรียนตามแนวการทดสอบนานาชาติ	

(PISA)	

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา	สังกัดโรงเรียนใน

จังหวัดล�าปาง	และล�าพูน	

300	คน สาขาวิชาการวิจัยและ

ประเมินผลการศึกษา
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 การบริการวิชาการแก่สังคม
	 ส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 จะเป็นการให้บริการในรูปแบบการฝึกอบรม

บคุลากรหน่วยงานต่าง	ๆ 	และประชาชนทัว่ไป	การเป็นกรรมการ	เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านวชิาการ	วทิยากรบรรยาย	การเป็นทีป่รกึษา

วิทยานิพนธ์แก่บุคคลภายนอก	การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสืบสารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เช่น	 โครงการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 กินกรรมทูบีนัมเบอร์วัน	 การเผยแพร่ความรู้ทางวารสารวิชาการ	 รายการ

วิทยุ	 และการให้ข้อมูลวิชาการในลักษณะอื่น	 ๆ	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีผลการด�าเนินงาน

ด้านบริการวิชาการ	ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรม / สัมมนา / กิจกรรมต่าง ๆ

ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

1 โครงการบริหารจัดการตามพระ	ราโชบายเพื่อ

บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่	(อ�าเภอลี้	

จังหวัดล�าพูน)	

ชุมชน	บุคลากรภาคท้อง

ถิ่น	คณาจารย์	นักศึกษา

100	คน อ.นุสรา	แสงอร่าม	

2 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่

บ้านปางส้าน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ชุมชนพื้นที่บ้านปางส้าน	

และนักศึกษา	

100	คน	 อ.วีรพร	สุพจน์ธรรมจารี	

3 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่

เทศบาลต�าบลป่าไผ่	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)

ชุมชนพื้นที่เทศบาลต�าบล

ป่าไผ่และนักศึกษา	

100	คน	 ผศ.กนกพร	เอกกะสิน

สกุล	

4 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่

ศรีวิชัย	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)

ชุมชนพื้นที่ศรีวิชัยและ

นักศึกษา	

100	คน	 อ.นุสรา	แสงอร่าม

5 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่

บ้านก้อ	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)

ชุมชนพื้นที่บ้านก้อและ

นักศึกษา

100	คน	 ผศ.ณัฐนันท์	ฐิติยา

ปราโมทย์

6 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่

ต�าบลวังดิน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)

ชุมชน	และกลุ่มอาชีพ 20	คน	 ผศ.กาญจนา	คุมา
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

7 โครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้าง

รายได้แก่ชุมชน	“ฮ่วมฮีตฮอย	มากอยเมืองลี้”

ผู้บริหารจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน	

ผู้น�าชุมชน	ชุมชน	

กลุ่มอาชีพ	อาจารย์และ

เจ้าหน้าที่	นักเรียน	

นักศึกษา	สื่อมวลชน

200	คน อ.นุสรา	แสงอร่าม	

8 โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

บัญชี	(CPD)

ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี	

อาจารย์และนักศึกษา

75	คน	 ผศ.สธีุรา	ทพิย์ววิฒัน์พจนา

9 โครงการพัฒนาขิงปลอดภัยแบบครบวงจร	

เพื่อเข้าระบบ	GMP	ส่งเสริมการมีรายได้ของ

กลุ่มอาชีพขิง	ด�าเนินการในวันที่	1	สิงหาคม	

2563	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

50	ครัว	

เรือน

อ.ดร.องัคณา	เช้ือเจด็ตน

และคณะผู้ร่วมวิจัย

10 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดด้วยโรงเรือน

อัจฉริยะเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพเห็ด	

ด�าเนินการในวันที่	1	สิงหาคม	2563	บ้านผา

แดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

50	ครัว	

เรือน

อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ	

และคณะผู้ร่วมวิจัย

11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานเพื่อเพิ่มราย

ได้ครัวเรือน	ด�าเนินการในวันที่	1	สิงหาคม	

2563	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

50	ครัว	

เรือน

อ.จตุทิพย์	ก๋ายะ	และ

คณะผู้ร่วมวิจัย

12 โครงการสร้างฝายป่าต้นน�้าเพื่อการบริโภค

อุปโภคโดยชุมชนมีส่วนร่วม	ด�าเนินการในวัน

ที่	1	สิงหาคม	2563	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้าน

ร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

50	ครัว	

เรือน

อ.ดร.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ	

และคณะผู้ร่วมวิจัย

13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนที่

ยั่งยืน	ด�าเนินการในวันที่	1	สิงหาคม	2563	

บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัด

ล�าปาง

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

50	ครัว	

เรือน

อ.เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว	

และคณะผู้ร่วมวิจัย
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

14 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้ของคนในชุมชนด้วย

เทคโนโลยี	(ล�าปาง)	

1.1	 การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	

	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2563

ต.บ้านค่า	อ.	เมือง	

จ.ล�าปาง

60	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.2	 การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร	ต�าบลบ้านค่า	อ�าเภอเมือง	

	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2563

1.3	 อาขีวอนามัย	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	

	 2563

บ้านสัก	ต.	บ้านเอื้อม	

อ.เมือง	จ.ล�าปาง

94	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.4	 การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	

	 เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2563

บ้านสัก	ต.	บ้านเอื้อม	

อ.เมือง	จ.ล�าปาง

94	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.5	 การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	

	 2563

บ้านสัก	ต.	บ้านเอื้อม	

อ.เมือง	จ.ล�าปาง

94	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.6	 การซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2563

1.7	 อาขีวอนามัย	เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	

	 2563

บ้านห้วยลึก	ต.บ้านเอื้อม	

อ.เมือง	จ.ล�าปาง

30	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.8	 การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	

	 เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	2563

บ้านโป่งหลวง	ต.บ้านเอื้อม	

อ.เมือง	จ.ล�าปาง

62	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.9	 การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร	เมื่อวันที่	15	กรกฎาคม	

	 2563

1.10	การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	

	 เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2563

บ้านแม่กึ๊ด	ต.เสริมขวา	

อ.เสริมงาม	จ.ล�าปาง

126	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

1.11	การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	

	 2563
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

15 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

ด้วยเทคโนโลยี	(ล�าพูน)

2.1	 การซ่อมบ�ารุงระบบเครือข่าย	

	 เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2563

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม	

ต.ทุ่งหัวช้าง	อ.ทุ่งหัวช้าง	

จ.ล�าพูน

60	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

2.2	 การบ�ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

	 เบื้องต้น	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2563

2.3	 การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก

	 (รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	18	–	19	

	 กรกฎาคม	2563

เทศบาลต�าบล	ทุ่งหัวช้าง	

ต.ทุ่งหัวช้าง	อ.ทุ่งหัวช้าง	

จ.ล�าพูน

217	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

2.4	 การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร(รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	18	–	

	 19	กรกฎาคม	2563

2.5	 การซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

	 (รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	18–19	กรกฎาคม	

	 2563

2.6	 การซ่อมบ�ารุงเครื่องยนต์ขนาดเล็ก	

	 (รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	25	-	26	กรกฎาคม	

	 2563

บ้านห้วยปิง	ต.บ้านปวง	

อ.ทุ่งหัวช้าง	จ.ล�าปาง

187	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

2.7	 การดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

	 และอาคาร	(รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	25	-	

	 26	กรกฎาคม	2563

2.8	 การซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า

	 (รุ่นที่	1,2)	เมื่อวันที่	25	-	26	กรกฎาคม	

	 2563

2.9	 ระบบสูบน�้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	

	 เมื่อวันที่	29-30	สิงหาคม	2563

ต.บ้านปวง	อ.ทุ่งหัวช้าง	

จ.ล�าปาง

100	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

16 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต

คนในชุมชนฐานราก

สมาชิกชุมชนบ้านหัวเสือ	

อ�าเภอแม่ทะ	และสมาชิก

บ้านทุ่งรวงทอง	

อ�าเภอสบปราบ	

จังหวัดล�าปาง

100	คน ฝ่ายวิจัย

17 โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

ครูและ	ผู้ดูแลเด็ก	โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดน	

100	คน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

18 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้

ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น	

พื้นที่อ�าเภอแจ้ห่ม

(1)	เทคนิคการเลี้ยงปูนาและการแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากปูนา

(2)	การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตพืช

(3)	มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสร้าง

แบรนด์ชุมชน

(4)	กระบวนการและแปรรูปผลิตภัณฑ์

แคบหมูไร้มันแบบทอด	พื้นที่อ�าเภอเถิน

(5)	มาตรฐานการรับรองแปลงในระบบ	GAP	

และมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์

(6)	การท�าปุ๋ยหมักใบฉ�าฉาในวงตาข่ายและ

การท�าน�้าหมักชีวภาพใบฉ�าฉา

(7)	การใช้ชีวภัณฑ์และยาในการเลี้ยงโคเนื้อ

อย่างเหมาะสม	พื้นที่อ�าเภอสบปราบ

(8)	การเลี้ยง	และการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือน

ดิน

(9)	การตรวจวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ยตาม

ค่าวิเคราะห์ดินเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน

(10)	การท�าปุ๋ยหมักใบฉ�าฉาในวงตาข่ายและ

การท�าน�้าหมักชีวภาพในฉ�าฉา

(10)	การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและ

แมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชน

ท้องถิ่น	พื้นที่อ�าเภอเมืองปาน	ต.แจ้ซ้อน

(11)	การผลิตสารชีวภัณฑ์ควบคุมโรคและ

แมลงศัตรูพืชเพื่อเกษตรปลอดภัยในชุมชน

ท้องถิ่น	พื้นที่อ�าเภอแม่เมาะ

(12)	การขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยเมล็ด

เกษตรกรพื้นที่อ�าเภอ	

แจ้ห่ม

เกษตรกรพื้นที่อ�าเภอเถิน

เกษตรกรพื้นที่อ�าเภอ

สบปราบ

เกษตรกรพื้นที่อ�าเภอ

เมืองปาน	ต�าบลแจ้ซ้อน

เกษตรกรพื้นที่อ�าเภอ

แม่เมาะ

200	คน คณะเทคโนโลยี	

การเกษตร
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

19 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น	

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยและผลิตภัณฑ์

การเกษตรบ้านหัวเสือ	ข้าวแต๋นอ�าพัน	

สมุนไพรน�้าหนึ่ง	(แชมพู)	วิสาหกิจชุมชน

บ้านขนม	(คุ้กกี้)	ข้าวแต๋นอนุชา	วิสาหกิจ

ชุมชนทิพย์ร่มโพธิ์	ข้าวแต๋นเสบียง	กลุ่ม

แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	“เมืองเขลาง

ค์”	สมุนไพรวิสาหกิจชุมชนร้านเด็กน้อยพอ

เพียง	วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองรถ

ม้า	วิสาหกิจชุมชนและแปรรูป	หจก.	บ้านบุญ

บูรณ์	วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสาน

บ้านศาลาไชย	กลุ่มบ้านขนมคุณนายแต้ว	

กลุ่มผ้าทอย้อมสีธรรมชาติปักลูกเดือย	ปกา

เกอะญอบ้านโป่งน�้าร้อน	กลุ่มจักสานไผ่ผ้าชน

เผ่าลาหู่	ขนมเปี๊ยะสุขสวัสดิ์	ไร่กุณา	กลุ่มผ้า

ฝ้ายทอมือบ้านหนองเงือก

พื้นที่ในจังหวัดล�าปาง

และจังหวัดล�าพูน

20	

ผลิตภัณฑ์

คณะเทคโนโลยี	

การเกษตร

20 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับราย

ได้ให้กับคนในชุมชน	ฐานราก

ประชาชนจังหวัดล�าปาง

และจังหวัดล�าพูน

จังหวัด

ล�าปาง	70	

ครัวเรือน	

จังหวัด

ล�าพูน	35	

ครัวเรือน

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

21 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี	เข้าใจสิทธิ

หน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของ

สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข

ประชาชนจังหวัดล�าปาง

และจังหวัดล�าพูน

จังหวัด

ล�าปาง	

1,100	คน	

จังหวัด

ล�าพูน	

1,100	คน	

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

22 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต�าบลใน

จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถิ่น	(อปท.)	จังหวัดล�าปาง

และจังหวัดล�าพูน

จังหวัด

ล�าปาง	

5	ต�าบล	

จังหวัด

ล�าพูน	5	

ต�าบล

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

23 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	“อบรม

หลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยส�าหรับชาวต่าง

ประเทศ	รุ่นที่	14”

ชาวต่างประเทศ 12	คน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารส�าหรับชาว

ต่างประเทศ
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การเป็นที่ปรึกษา / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ / กรรมการวิชาการ วิชาชีพ / กรรมการวิทยานิพนธ์
ล�าดบั ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่รับบริการ

1. รศ.ดร.บุญฑวรรณ	วิงวอน เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียน

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

ณ	อาคารMS

คณะวิทยาการจัดการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล

สงคราม

จังหวัดพิษณุโลก

วันที่	8-9	สิงหาคม	2563

2. ผศ.ดร.ธนกร	สิริสุคันธา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	บทบาทของ

ประชาชนในฐานะเครือข่ายพลังแผ่นดินแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนของบ้านเมืองและสนับสนุน

กิจการต�ารวจ(การก่อเกิด	การรักษา	การคงอยู่)	

และหัวข้อ	การสร้างและบริหารเครือข่ายมีส่วน

ร่วมของประชาชน

ณ	จังหวัดแพร่	วันที่	13-15	

กรกฎาคม	2563	

3. ผศ.ดร.ธนกร	สิริสุคันธา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมศักยภาพ

และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรยุคใหม่

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ	ความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยว

กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ

ธุรกิจสมัยใหม่

FMS	101	อาคาร	คณะ

วิทยาการจัดการจังหวัด

อุตรดิตถ์	วันที่	10-11	

สิงหาคม	2563

4. ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต เป็นวิทยากรอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

สตรีเทศบาลเมือง	เขลางค์นคร

ณ	ห้องประชุมชมพู	เทศบาล

เมืองเขลางค์นคร	หมู่	12	

ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง	วันที่	13	

มกราคม	2563

5. อาจารย์	ดร.อารยา	อริยา	

ผศ.ดร.พิรภพ	จันทร์แสนตอ

เป็นวิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

แรงงาน

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน	

จังหวัดล�าปาง	วันที่	29-30	

มิถุนายน	2563

6. ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร เป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างโอกาสในการ

ด�าเนินธุรกิจแก่สตรี

ศนูย์เรยีนรูก้ารพฒันาสตรแีละ

ครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ	

72	พรรษา	บรมราชินีนาถ	

จังหวัดล�าพูน	ณ	โรงแรมก

รีนเลค	รีสอร์ท	เชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	24-26	

พฤศจิกายน	2563

7. รศ.ดร.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน	 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียน

วิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา

อาคาร	MS	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

จังหวัดพิษณุโลก

วันที่	8-9	สิงหาคม	2563
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ล�าดบั ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่รับบริการ

8 อาจารย์ธวัชชัย	ท�าทอง เพื่อเป็นวิทยากรในการด�าเนินกิจกรรมใน

โครงการอบรมและเผยแพร่ความรู้	เพาะต้นกล้า	

สล่าล้านนา	เรื่องพระเจ้าปูนปั้น

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

ณ	ชุมชนทาขุมเงิน	

อ�าเภอแม่ทา	จังหวัดล�าพูน	

วันที่	9-11	ตุลาคม	2563

9 ผศ.พงศ์สวัสดิ์	อ�านาจกิติกร 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

ระดับหลักสูตร	วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี	

นครล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

ระดับสถาบัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	

จังหวัดอุตรดิตถ์

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

ระดับสถาบัน	มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	

จังหวัดเชียงใหม่

10 ผศ.ดร.สกลวรรณ	ห่านจิตสุ

วรรณ์

ประธานกรรมการสอบหัวข้อและเค้าโครง

วิทยานิพนธ์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน	จังหวัดนครราชสีมา

2. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
 ♦	 คณะครุศาสตร์	มกีารให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	และการประชาสัมพนัธ์กจิกรรมทีส่�าคญัของคณะ	ผ่านช่องทางดงันี้

	 	 1.	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	คณะ	และสาขาวิชา

	 	 2.	 เว็บไซต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	คณะครุศาสตร์	และสาขาวิชา	

	 	 3.	 เฟสบุ๊ค	คณะครุศาสตร์	และสาขาวิชา

	 	 4.	 สื่อ	LPRU	NEWs

 ♦	 คณะวทิยาการจดัการ	มกีารจัดบรกิารข้อมลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนักศกึษาและประชาชน	โดยมกีารเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	ด้านการเรียนรู้แหล่งเพิ่มเติม	ฯลฯ	ดังนี้

	 	 1.	 เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ

	 	 2.	 บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะและของสาขาวิชา

	 	 3.	 สถานีวิทยุกระจายเสียง	FM.105.50	MHZ

	 	 4.	 Facebook	คณะวิทยาการจัดการ

 ♦	 คณะวทิยาศาสตร์	มกีารให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	และประชาสมัพนัธ์แก่นกัศกึษาผ่านเวบ็ไซต์และเฟสบุค๊ของคณะ

วิทยาศาสตร์

 ♦	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ

คณะในหลากหลายรปูแบบ	ได้แก่	การผลติสือ่เอกสารประชาสมัพนัธ์ในรปู	วารสารวชิาการ	รายงานประจ�าปี	ป้ายประชาสัมพันธ์	
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ข่าวสารทางอนิเตอร์เนต็	ในรปูแบบโฮมเพจ	คอื	http://www.itech.lpru.ac.th	,	http://www.journal.itech.lpru.ac.th	และ

ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์	http://www.facebook.com/itechlpru

 ♦	 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานการจัดกิจกรรม	ดังนี้

	 	 2.1	จดหมายออกถึงหน่วยงานราชการและเอกชนพร้อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 2.2	ประชาสมัพนัธ์ผ่านระบบ	Internet	บนหน้าเวบ็ไซด์มหาวทิยาลยัราชภฎัล�าปาง	www.lpru.ac.th	และหน่วย

งาน	www.lc.lpru.ac.th	และ	www.facebook.com/lc.lpru	เพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้กบับุคลากร	หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยั

ราชภัฎล�าปางและบุคลากรหน่วยงานภายนอก

	 	 2.3	จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย	(LPRU	News)	,	Line,	Facebook

 ♦	 กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ

คณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากร	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ได้รับทราบผ่านช่องทางดังนี้	

	 	 1	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับคณาจารย์	นักศึกษา	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ณ	เคาร์เตอร์ 

	 	 	 ประชาสัมพันธ์	ชั้น	1	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี	อาคารโอฬาร	โรจน์หิรัญ

	 	 2.	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์	 054-237399	 และโทรสาร	 054-237389	 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

	 	 3.	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	ชั้น	1	หน้าอาคารโอฬาร	โรจน์หิรัญ

	 	 4.	 ติดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ณ	บริเวณเครื่องลงเวลาปฏิบัติงาน	ชั้น	1	หน้าอาคารโอฬาร	 

	 	 	 โรจน์หิรัญ

	 	 5.	 ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	ณ	เคาร์เตอร์ลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหาร	ชั้น	1	หน้าอาคารโอฬาร	โรจน์หิรัญ

	 	 6.	 จัดท�าข้อความประชาสัมพันธ์ใส่ตู้ล็อกเกอร์รับเรื่องของหน่วยงานภายใน	ณ	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

	 	 7.	 จัดท�าบันทึกข้อความเวียนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกถึงหน่วยงานภายใน 

	 	 	 มหาวิทยาลัย	โดยรับบันทึกข้อความที่งานประชาสัมพันธ์	ชั้น	1	กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี	อาคารโอฬาร	 

	 	 	 โรจน์หิรัญ

	 	 8.	 จัดท�าวารสาร	LPRU	NEWs	ประจ�าสัปดาห์	เพื่อเผยแพร่และให้ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปง	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/news62/lpru_news-(07-01)-02-08-10-61.pdf

	 	 9.	 จัดท�ากฤตภาคข่าว	 และเผยแพร่ข้อมูลผ่าน	 www.lpru.ac.th	 หมวดกฤตภาคข่าวออนไลน์	 มหาวิทยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	https://www.lpru.ac.th/webboard/index.php?board=48.0	ตัวอย่างเช่น	5367.0

	 	 10.	จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูล	การประชาสัมพันธ์เรื่องคณาจารย์	บุคลากร	ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 

	 	 	 เดินทางไปราชการ	ผ่านเว็บไซต์	www.lpru.ac.th	หมวด	ค�าสั่งไปราชการ	Online	

	 	 	 https://www.lpru.ac.th/webboard/index.php	และตัวอย่างเช่น	

	 	 	 https://www.lpru.ac.th/webboard/index.php?board=30.0

	 	 11.	การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ผ่านจอ	LED	ณ	บริเวณหน้าอาคารอาลัมพาง	

	 	 12.	การให้บริการประกาศเสียงตามสาย	ทุกวันราชการ	2	ช่วง	คือ	ช่วงที่	1	เวลา	07.30-08.00	น.	และช่วงที่	2	 

	 	 	 เวลา	12.30น.	เป็นต้นไป	ตลอดจนการประกาศเสียงตามสายในกรณีฉุกเฉิน

	 	 13.	การให้บรกิารจัดท�า	Spot	การประชาสมัพนัธ์กจิกรรมภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

	 	 14.	จัดท�าวีดิทัศน์แนะน�ามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	
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	 	 15.	รับผิดชอบและเป็นผู้ดูแล	เพจ	Facebook	:	งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

	 	 	 https://www.facebook.com/prlpru2015/	เพือ่การประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูข่าวสารของมหาวทิยาลยั 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	

	 	 16.	ร่วมรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ผ่านเว็บไซต์	

	 	 	 https://www.lpru.ac.th/	และเพจ	Facebook	:	Lampang	rajabhatuniversity	

	 	 	 https://www.facebook.com/LampangRajabhatUniversity	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 ตลอดจน 

	 	 	 ตอบค�าถามในเพจ	Facebook	:	งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

	 	 	 https://www.facebook.com/prlpru2015/

	 	 17.	ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน	กลุ่ม	Line	ดังนี้	กลุ่มสโมสรอาจารย์และข้าราชการ,	กลุ่มสโมสร	จนท.มรภ.ลป.,	 

	 	 	 กลุ่ม	 รปภ.LPRU,	 กลุ่มพัสดุ	 ราชภัฏล�าปาง,กลุ่มระบบ	 3	 มิติ	 ล�าปาง,	 กลุ่มหอพักบุคลากร,	 กลุ่ม	 ITA,	 

	 	 	 กลุ่ม	PR-Rajabhat	8	แห่ง	และกลุ่มPR-Rajabhat	ทั่วประเทศ	

3. แหล่งให้บริการวิชาการ 

 	 คณะครุศาสตร์	มีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ	ดังนี้

	 	 1.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

ทุกสังกัด

	 	 2.	 ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	จ�านวน	7	โรงเรยีน	ได้แก่	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนทตุยิโพธิ	์โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนอาโอยาม่า	โรงเรยีน

ต�ารวจตระเวนชายแดนหนองแขมวทิยา	และโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเฮยีงไทยธ�ารง	โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้า

พ่อหลวงอุปถัมภ์	2	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเฉลิม	พระเกียรติ	ฯ	บ้านแกน้อย	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์

มหาจักร	9

	 	 3.	 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการ

ศึกษาแก่ครู	บุคลากรทางการศึกษา	นักเรียน	และประชาชน	ในการเสริมสร้างทักษะอนาคตและยกระดับการจัดการศึกษาผ่าน

กระบวนการให้ค�าปรึกษา	 พัฒนา	 สนับสนุน	 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางการศึกษา	 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

สร้างเครอืข่ายการเรยีนรูร่้วมกบัสถานศกึษาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรวมทัง้ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารและองค์ความรูท้ีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการศึกษาแก่สังคมและท้องถิ่น	

 	 คณะวิทยาการจัดการมีการส�ารวจความต้องการชุมชน	 จ�านวน	 14	 อ�าเภอ	 ได้แก่	 อ�าเภอเมือง	 อ�าเภอห้างฉัตร	

อ�าเภอแม่ทะ	อ�าเภอเสริมงาม	อ�าเภอเกาะคา	อ�าเภอแม่เมาะ	อ�าเภอเมืองปาน	อ�าเภอเถิน	อ�าเภอสบปราบ	อ�าเภองาว	อ�าเภอ

แจ้ห่ม	อ�าเภอแม่พริก	อ�าเภอวังเหนือ	อ�าเภอลี้	และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	

ดังนี้	

	 	 1.	โครงการบริหารจัดการตามพระราโชบายเพื่อบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ในพื้นที่	(อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 2.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่บ้านปางส้าน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 3.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่เทศบาลต�าบลป่าไผ่	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 4.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่ศรีวิชัย	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	
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	 	 5.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่บ้านก้อ	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 6.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนรากฐาน	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	(พื้นที่ต�าบลวังดิน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน)	

	 	 7.	โครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	“ฮ่วมฮีตฮอย	มากอยเมืองลี้”	

	 	 8.	โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี	(CPD

 	 คณะวิทยาศาสตร์	 ได้ท�าหน้าที่ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน	ในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู้เป็นเครือ

ข่ายที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ�า	 เป็นที่พึ่งพาของสังคมร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ในระดับชาติ	คือ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภายใต้โครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง		

	 	 1.	 อบรมการผลติขงิปลอดภยัและวธิใีช้งานโรงอบขงิพลงังานแสงอาทติย์	ณ	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	 

	 	 	 จังหวัดล�าปาง	วันที่	4	มิถุนายน	2563

	 	 2.	 อบรมการปลูกพืชแบบปลอดภัย	 และ	 การใช้ปุ๋ยไคตินไคโตซาน	 การเลี้ยงไส้เดือนดิน	 ปุ๋ยไส้เดือนดิน	 

	 	 	 การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพการปลูกขิงแบบปลอดภัย	ณ	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	 

	 	 	 จังหวัดล�าปาง	วันที่	14	มิถุนายน	2563

	 	 3.	 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดบ้านผาแดง	ณ	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	วันที่	20	 

	 	 	 สิงหาคม	2563

	 	 4.	 อบรมเทคนคิการจกัตอก	การเลอืกใช้ตอก	และการดูแลรกัษาผลติภณัฑ์	ณ	บ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	 

	 	 	 จังหวัดล�าปาง	วันที่	16	มีนาคม	2563

	 	 5.	 สร้างฝายชะลอน�้า	 หน้าส�านักสงฆ์ถ�้าผาแดง	 โดยคณะวิทยาศาสตร์และชุมชนบ้านผาแดง	ณ	 บ้านผาแดง	 

	 	 	 ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	ระหว่างวันที่	14	–	25	มีนาคม	2563

	 	 6.	 บริการวิชาการ	 ในงานมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	ณ	 วัดถ�้าบ้านผาแดง	 ต�าบลบ้านร้อง	 อ�าเภองาว	 

	 	 	 จังหวัดล�าปาง	วันที่	1	สิงหาคม	2563

 	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มีแหล่งการให้บริการวิชาการ

	 	 คือ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกอบด้วย	3	โครงการ		

	 	 3.1	โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง	และบริการวิชาการ

	 	 3.2	โครงการศูนย์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

	 	 3.3	โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานชุมชน

 	 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามีแหล่งบริการวิชาการดังนี้

	 	 3.1	 มีห้องปฏิบัติการภาษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการจัดข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลลูกข่าย

จ�านวน	153	เครื่องส�าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ซอฟต์แวร์	English	Discoveries	Online

	 	 3.2	มีห้องสมุดต�าราภาษาต่างประเทศเพื่อการสืบค้นส�าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ

	 	 3.3	มีสื่อมัลติมีเดีย	True	Vision	และสารสนเทศแผ่น	CD,	DVD	ภาษาต่างประเทศ

  	 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มีแหล่งให้บริการวิชาการ	จ�านวน	1	แหล่ง	คือ	ศูนย์ภูมิสารสนเทศเพื่อ

การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ประเด็นกลยุทธ์การทำานุบำารุงศลิปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นให้ยั่งยืน

	 มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางตระหนกัถงึคุณค่าและความส�าคญัของการท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรมไทย	และได้มกีารด�าเนนิ

งานภารกจิด้านน้ีตลอดมา	โดยพฒันาแหล่งเรยีนรู	้ศกึษาวจิยัและแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม	สร้างสรรค์งานศลิป์	เน้นการส่งเสรมิ	

ปลูกจิตส�านึกของนักศึกษา	บุคลากร	และประชาชนทั่วไป	ให้มีคุณธรรม	จริยธรรม	ค่านิยมความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการ

ท�านุบ�ารุง	ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้ด�ารงอยู่สืบไป	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	มีผลการด�าเนินงาน	

ดังนี้

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	ชั้นปีที่	1 นักศึกษาชั้นปีที่	1

คณะวิทยาการจัดการ	

130 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

2 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ชั้นปีที่	4 นักศึกษาชั้นปีที่	4

คณะวิทยาการจัดการ

100 ฝ่ายกิจการนักศึกษา					

และฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

3 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่

นักศึกษาตามวิธีลานนาและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	(การท�าโคมประดิษฐ์)

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		 200 ฝ่ายกิจการนักศึกษา					

และฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

4 โครงการถ่ายทอดความรู้การท�ากระทง

และโคมในเทศกาลลอยกระทง

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		 200 ฝ่ายกิจการนักศึกษา					

และฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

5 โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานด้าน

ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี	

แห่เทียนพรรษา

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ		 130 ฝ่ายกิจการนักศึกษา					

และฝ่ายท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรม

6 โครงการ	“ปาเวณีเดือนยี่เป็ง”	ร่วม

กับมหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	จัด

กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง	ณ	หนองหัว

หงอก	ครั้งที่	9		ด�าเนินการเมื่อวันที่		20	

พฤศจิกายน	2562	ณ	บริเวณเวทีด้าน

หน้าหอประชุมใหญ่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์					 300	 สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

7 โครงการ	“วิทยาศาสตร์สังคีต”	ด�าเนิน

การเมื่อวันที่	5	–	7	สิงหาคม	2563

ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา

และศิษย์เก่า	

100	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

8 โครงการ	“วันทาครู	สู่ขวัญน้อง	มองคน

ดี	ส่งเสริมคนเก่ง”	ด�าเนินการเมื่อวันที่	

30	กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องประชุมชั้น	2	

อาคาร45	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์						

200 คณะวิทยาศาสตร์					

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

9 โครงการ	“คณะวิทยาศาสตร์ร่วมใจ

สืบสานประเพณีล้านนาถวายเทียน

พรรษา”	ด�าเนินการเมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	

2563	ณ	วัดหนองห้า	ต�าบลพระบาท	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์					 48 สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

10 โครงการประดิษฐ์โคมประดับ	

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	15	–	16	พฤศจิกายน	2562

151 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

11 กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและ

ครอบครูช่าง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2563

250 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

12 โครงการท�าบุญคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	

2563

113 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

13 โครงการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ล�าปางศึกษา					 หน่วยงานภายนอก					

คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	

877 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

14 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกที่

สะท้อนเอกลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมล้าน

นาล�าปาง

คณาจารย์	และนักศึกษา					 53 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

15 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

หน่วยงานภายนอก					

คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา

45 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

16 ศูนย์เรียนรู้เอกสารและอักษรโบราณ

ล้านนา

หน่วยงานภายนอก					

คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา

356 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

17 โครงการสนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง นักศึกษา					 85 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

18 โครงการงานบุญตามรอยศรัทธา	ไหว้สา

อริยสงฆ์เจ้า	:	หลวงพ่อเกษม	เขมโก

หน่วยงานภายนอก					

บุคลากร	นักศึกษา	

10 อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

19 โครงการป๋าเวณีล่องสะเปา คณาจารย์	บุคลากร					

นักศึกษา	

1,976 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

20 โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คณาจารย์	บุคลากร					

นักศึกษา	

20 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

21 โครงการประเพณีตั้งธรรมหลวง	 หน่วยงานภายนอก					

บุคลากร	นักศึกษา

68 วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง

22 โครงการประเพณีเข้าพรรษา คณาจารย์	บุคลากร					

นักศึกษา	

1,224 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

23 โครงการกินอ้อผญ๋า นักศึกษา	 1,922 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

24 โครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลป

วัฒนธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ	

และวันส�าคัญของชาติศาสน์	กษัตริย์

หน่วยงานภายนอก					

บุคลากร	นักศึกษา

128 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“หมอนหนุนล้านนา”

นักศึกษา 169 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“จากเครื่อง

ประดับดอกไม้สู่เครื่องสักการะอย่างไทย”

นักศึกษา 165 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

27 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“ถุงย่ามเย็บมือ”

นักศึกษา 174 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“เครื่องประดับเซรามิกจากต้นทุนทาง

วัฒนธรรม”

นักศึกษา 196 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

29 โครงการอาหารคาวหวานท้องถิ่นล้านนา นักศึกษา 111 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

30 โครงการอบรมการเขียนปั๊บสา นักศึกษา 145 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

31 โครงการวัฒนธรรมสร้างสรรค์ นักศึกษา 314 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

32 กิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

200 โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา	

(งานนักศึกษานานาชาติ)

33 โครงการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ	ระดับอุดมศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	และสถาบันอื่นๆ					

400 โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา

34 กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพ	

และงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

200 โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา	(งานนักศึกษา

นานาชาติ)
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

35 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชา

พระพุทธศาสนา	บูรณาการวิชาคุณธรรม

ส�าหรับครูปฐมวัย	ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่	1

นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา

ปฐมวัย	ชั้นปีที่	1	

60	 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

36 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	

(ภาษาไทย)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

และผู้สนใจ	

60 สาขาวิชาภาษาไทย

37 โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษ	ชั้นปีที่	2	

60 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

38	 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	(บูรณ

าการรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา)	(คอมพิวเตอร์)

นักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	ชั้นปีที่	1-3	

45 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

39 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	(บูรณ

าการกับการเรียนการสอนรายวิชาหลัก

การและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยา)	

(จิตวิทยา)

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

อังกฤษและจิตวิทยา	

ชั้นปีที่	1-3	

30 สาขาวิชาจิตวิทยา

และการแนะแนว

40 กิจกรรมท�าบุญคณะครุศาสตร์	 อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ

นักศึกษา						คณะครุศาสตร์		

500 ส�านักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์

41 ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์	บุคลากรและ

นักศึกษา

60	 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

42 ไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ คณาจารย์	นักศึกษา 60 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

43 ไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์

กับอาจารย์	ประจ�าปีการศึกษา	2563	

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตัวแทนนักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1,350 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

44 สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ	ครั้งที่	10	ประจ�าปี

การศึกษา	2562	สานศิลป์	สานศาสตร์	

สานการเรียนรู้	สู่ท้องถิ่น

นักเรียน	ประชาชนทั่วไป	

อาจารย์	นักศึกษา	เจ้าหน้าที่

1,000 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

45 ไหว้ครูดนตรีและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา

สาขาวิชาดนตรี

นักศึกษา	ศิษย์เก่า	อาจารย์	

สาขาวิชาดนตรี

90 สาขาวิชาดนตรี

46 บูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา	สาขาวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับชาวต่าง

ประเทศ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสารส�าหรับชาวต่าง

ประเทศ

8 สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารส�าหรับชาวต่าง

ประเทศ
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ประเด็นกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้

 1. การดำาเนินงานของสภามหาวิทยาลัย
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางได้ด�าเนนิงานเพือ่ควบคมุ	ดแูลกจิการของมหาวทิยาลยั

ตามอ�านาจหน้าที่ในมาตรา	18	แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	โดยมีผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2563	ดังนี้

	 	 สภามหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมทั้งหมด	จ�านวน	15	ครั้ง

	 	 ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 	 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการบริหารบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย	

	 	 	 (ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2563

	 	 2.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2563

	 	 3.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2563

	 	 ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 	 1.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วย	การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน	ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	พ.ศ.	2562

	 	 2.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการยกเว้นค่าบ�ารุงการศึกษา	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.2562

	 	 3.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการวิจัยในมนุษย์	พ.ศ.	2562

	 	 ให้ความเห็นชอบค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	46	ค�าสั่ง	ดังนี้

	 	 1.	 ค�าสัง่สภามหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง	ท่ี	38/2562	เรือ่งแต่งตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากคณาจารย์ประจ�า

	 	 2.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	39/2562	เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 3.	 ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่40/2562	เรือ่งแต่งต้ังเลขานกุารและผูช่้วยเลขานกุารสภามหาวทิยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง

	 	 4.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	41/2562	เรื่องแต่งตั้งประธาน	กรรมการและเลขานุการ	และผู้ช่วย 

	 	 	 เลขานุการคณะกรรมการสภาวิชาการ(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 5.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 42/2562	 เรื่องแต่งต้ังกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 6.	 ค�าสัง่สภามหาวทิยาลัยราชภฏัล�าปาง	ที	่43/2562	เรือ่งแต่งตัง้กรรมการบรหิารงานบุคลากรของมหาวทิยาลยั	 

	 	 	 (ก.บ.ค.)	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 7.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 44/2562	 เร่ืองแต่งตั้งกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานของ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง))

	 	 8.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	45/2562	เรื่องแต่งตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 9.	 ค�าสัง่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที	่46/2562	เรือ่งแต่งตัง้กรรมการกองทนุพฒันานกัศกึษา	มหาวทิยาลยั 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 10.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่47/2562	เรือ่งแต่งตัง้กรรมการกองทนุสวสัดกิารภายในมหาวทิยาลยั 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง
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	 	 11.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 48/2562	 เรื่องแต่งต้ังเลขานุการ	 คณะกรรมการอุทธรณ์และ 

	 	 	 ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(ก.อ.ม.)	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)ตัวจริง

	 	 12.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	49/2562	เรื่อง	แต่งตั้งกรรมการกองทุนวิจัย(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 13.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	ที	่50/2562	เรือ่งแต่งตัง้เลขานกุารและผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการ 

	 	 	 ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 14.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	ที	่51/2562	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการเลอืกคณะกรรมการ 

	 	 	 สภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 15.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่52/2562	เรือ่ง	แต่งตัง้เลขานกุารและผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการ 

	 	 	 พิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)ตัวจริง

	 	 16.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ท่ี	53/2562	เรือ่ง	แต่งต้ัง	กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูด้�ารงต�าแหน่ง 

	 	 	 บริหาร(แทนต�าแหน่งที่ว่าาง)

	 	 17.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่54/2562	เรือ่ง	แต่งตัง้	กรรมการประจ�าคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

	 	 18.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	55/2562	เรื่อง	แต่งตั้ง	กรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 19.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	56/2562	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 20.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 1/2563	 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และ 

	 	 	 สังคมศาสตร์	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 21.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 2/2563	 เรื่องแต่งตั้งกรรมการประจ�าส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 22.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 3/2563	 เรื่องแต่งตั้งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	(ก.อ.ม.)(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 23.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	4/2563	เรื่องแต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม	ตรวจสอบและประเมินผล 

	 	 	 งานมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(เพิ่มเติม)

	 	 24.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ท่ี	5/2563	เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวทิยาลัย 

	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 25.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	ที	่6/2563	เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิเพือ่แต่งตัง้บุคคลให้ด�ารง 

	 	 	 ต�าแหน่งสูงขึ้น

	 	 26.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	7/2563	เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 27.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 8/2563	 เร่ืองแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 28.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	9/2563	เรื่อง	ยกเลิกค�าสั่งลงโทษ

	 	 29.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	10/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทางวิชาการ 

	 	 	 (เพิ่มเติม)

	 	 30.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	11/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะครุศาสตร์

	 	 31.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	12/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์

	 	 32.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	13/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาการจัดการ

	 	 33.	ค�าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 14/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะเทคโนโลย ี

	 	 	 อุตสาหกรรม
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	 	 34.	ค�าสัง่สภามหาวิทยาลัยราชภฏัล�าปาง	ท่ี	15/2563	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการประจ�าคณะเทคโนโลยกีารเกษตร

	 	 35.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	16/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและพัฒนา

	 	 36.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	17/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าส�านักวิทยบริการและ 

	 	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 37.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ท่ี	18/2563	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการประจ�าส�านกัศลิปะและวฒันธรรม

	 	 38.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 19/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

	 	 	 มหาวิทยาลัย

	 	 39.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่20/2563	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการสภาจากผูด้�ารงต�าแหน่งบริหาร

	 	 40.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 21/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการสภา 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

	 	 41.	ค�าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 22/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิ์การภายใน 

	 	 	 มหาวิทยาลัย

	 	 42.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	23/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินการเลือกกรรมการสภา 

	 	 	 มหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ�า

	 	 43.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 24/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคล 

	 	 	 ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น

	 	 44.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	25/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

	 	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

	 	 45.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	26/2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะมนุษยศาสตร์และ 

	 	 	 สังคมศาสตร์

	 	 46.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 27/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการบริหาร 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(เพิ่มเติม)

 2. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  =	 คณะครศุาสตร์	ได้เหน็ความส�าคญัของการพัฒนาบคุลากรจงึได้มีการจดัสรรเงนิสนบัสนนุการเข้าร่วมประชมุ	

สัมมนา	ฝึกอบรม	ฯลฯ	โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	100	นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการพัฒนาคณาจารย์

เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	 ส่งผลให้ในปีงบประมาณ	 2563	 มีอาจารย์คณะครุศาสตร์ได้รับต�าแหน่งทาง

วิชาการเพิ่มขึ้นจ�านวน	11	คน

  =	 คณะวทิยาการจดัการมแีผนกลยทุธ์เพือ่การบรหิารและพฒันาบคุลากรคณะวทิยาการจดัการ	ปี	2560-2564	 

ในปีงบประมาณ	2563		มีจ�านวนอาจารย์	ทั้งหมด	73	คน	มีพนักงานสายสนับสนุน	ทั้งหมด	12	คน	รวมบุคลากรคณะวิทยาการ

จัดการ	จ�านวน	85	คน	และได้รับการพัฒนาพัฒนาบุคลากร	ดังนี้	

	 	 	 คณะมกีารบริหาร	ส่งเสริม	การพัฒนาแผนการบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนบัสนนุ

ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	และสร้างขวัญก�าลังใจให้บุคลากรสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาตนเองต่อคน	จ�านวน	4,500	บาท	และได้มีการด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

	 	 	 แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร	คือ

	 	 	 1.	 ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์ส่งผลงานเพือ่ตพีมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีป่รากฏอยูใ่นฐานข้อมลู	 

	 	 	 	 TCI	กลุ่ม	1	กลุ่ม	2	และ	ISI/SCOPUS		จ�านวน	31	เรื่อง	จากอาจารย์ประจ�าทั้งหมด	73	คน
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	 	 	 2.	 มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ	ซึ่งในปีการศึกษา	2563	

	 	 	 	 มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	

	 	 	 	 	 1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์		วงศ์วิราช	

	 	 	 	 	 2.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิรญา			จนาศักดิ์

	 	 	 	 	 3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพยาภรณ์			ปัตถา

	 	 	 3.	 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุน	 ในต�าแหน่งหัวหน้าส�านักงานคณบดี	 ท่ีจะเกษียณอายุราชการ	 

	 	 	 	 ในวันที่	30	กันยายน	2563	โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้	การสอนงาน	ให้กับบุคลากรที่จะมารับต�าแหน่ง 

	 	 	 	 ทดแทนก่อนหน้าทีจ่ะเกษียณอายรุาชการ	1	ปี	เพือ่ให้ได้เรยีนรูร้ะบบและวธิกีารท�างานในต�าแหน่งหวัหน้า 

	 	 	 	 ส�านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ได้อย่างยั่งยืน

	 	 	 4.	 มกีารส่งเสรมิและสนบัสนนุให้พนกังานสายสนบัสนนุให้ได้รบัต�าแหน่งช�านาญการ	และมกีารวางแผนการ 

	 	 	 	 ท�างาน	ที่สามารถท�างานทดแทนกันได้	และส่งผลต่อความส�าเร็จ	และก้าวหน้าขององค์กร

	 	 	 5.	 สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน	 ในปีงบประมาณ	 2563	 มีอาจารย์ 

	 	 	 	 ที่ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายนอก	จ�านวน	10	คน	

	 	 	 6.	 มกีารสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบับคุลากรทุกระดบั	เช่น	การยกย่องชมเชย	ผูไ้ด้รบัคดัเลอืกให้	เป็นบคุลากร 

	 	 	 	 ดีเด่น	 การได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งทางวิชาการ	 ในเวทีการประชุมอาจารย์และการติดตั้งไวนิล 

	 	 	 	 ในที่สาธารณะ

	 	 	 7.	 คณะมีระบบการติดตามให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนน�าความรู้และทักษะที่ได้รับการ 

	 	 	 	 พัฒนามาใช้ในการจัดการเรยีนการสอน	การวจัิย	การบรกิารวชิาการ	และการวดัผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษา	 

	 	 	 	 ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้	 ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการ 

	 	 	 	 ด�าเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างสม�่าเสมอ

  =	 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการส่งเสริม		สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาความ

รู้และประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพ	 	 เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้	 รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมการฝึกอบรม	สัมมนา	การประชุมวิชาการหรือน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	เพื่อน�าความรู้ที่ได้รับ

กลับมาพัฒนางานตามภารกิจ

 การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมวิชาการบุคลากรสายวิชาการ
ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

1 ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ ประชุมสัมมนาวิชาการรูป

แบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชน

ประเทศไทย	ครั้งที่	12

5-7	พฤศจิกายน	

2562

ณ	มหาวิทยาลัย

นเรศวร

จังหวัดพิษณุโลก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

2 ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่าง

แนวทางการจัดท�าแผน

บูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

อากาศ

28-30	ตุลาคม	

2562

ณ	วินทรี	ซิตี้	รีสอร์ท	

จังหวัดเชียงใหม่
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3 อ.พิภพ	นราแก้ว ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางด้านวิเคราะห์กัมมันตรังสี

ในสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส่วนภูมิภาค	

(ภาคเหนือ)

9	มีนาคม	2563 ณ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่จังหวัด

เชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

4 ผศ.ปัทมา	อภิชัย สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

5 อ.ณรงค์	คชภักดี อบรมเชิง	“Work	shop	on	Sim-

ple	Instrument”	

24-25	

กุมภาพันธ์2563

ณ	คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 ผศ.ดร.พนัสรวง	อดุมพุทธเิมฆากลุ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

7 ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์ ประชุมแนวทางการบริหารจัดการ

งานวิจัย	ปี	2563

2	ตุลาคม					

2562

ณ	โรงแรมรามาการ์

เด้นส์

กรุงเทพมหานคร

 พัฒนาบทความวิจัยเชิงพื้นที่ 3-4	กุมภาพันธ์	

2563

ณ	โรงแรมเซนจูรี	พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 3-4	กันยายน	

2563

ณ	โรงแรมมา

รวยการ์เด้น					

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

8 อ.ดร.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่
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9 อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนัก

วิจัยเพื่อชุมชนและสังคม	ครั้งที่	3

26-28	ตุลาคม	

2562

ณ	โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค					

กรุงเทพมหานคร

ประชุมแนวทางการบริหารจัดการ

งานวิจัย	ปี	2563

2	ตุลาคม					

2562

ณ	โรงแรมรา

มาการ์เด้นส์					

กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา

โครงการและการใช้ระบบคลินิก	

เทคโนโลยีออนไลน์	

16	มีนาคม	2563 ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ	จังหวัด

เชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

10 ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

11 อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข ประขุมจัดท�ารายวิชางานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน

15	ตุลาคม	2562 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

12 ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

13 รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญศรี ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน	Fixed	

Point	Theory	and	Optimiza-

tion	

17-18

มกราคม						

2563					

ณ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่	

สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก
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14 รศ.วันทนา	สุวรรณอัตถ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ

ประเมินผลงานทางวิชาการ	

4	พฤศจิกายน	

2562

ณ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี

พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ	

กรุงเทพฯ

ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินผลงานทางวิชาการ

28						

พฤศจิกายน	2562

ณ	มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา					จังหวัด

เชียงใหม่

ประชุมชี้แจงหลักสูตรเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู

ยุคใหม่	ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21

20-22	ธันวาคม					

2562

ณ	โรงแรม

แอมบาสเดอร์					

กรุงเทพมหานคร

ประขุมพิจารณาประเมินผลปฏิบัติ

งานและผลงานทางวิชาการ

24	มีนาคม	2563 ณ	ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา

ล�าปาง	เขต	1	จังหวัด

ล�าปาง

15 ผศ.รัชนี	คะระวาด สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก

16 ผศ.ดร.คมคาย	ไพฑูรย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ

ธนาคารออมสิน

14-15	

พฤศจิกายน	2562

ณ	โรงแรมปริ

นซ์	พาเลซ						

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก

17 อ.ดร.ศราวุธ	สุวรรณอัตถ์ ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน	Fixed	

Point	Theory	and	

Optimization	

17-18

มกราคม						

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร

เทคนิคและแนวทางการสร้าง

ข้อสอบตามแนว	PISA	

6-8	มีนาคม2563 ณ	โรงแรมแม่น�้า	

รามาดาพลาซา					

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์					

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก
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18 อ.ธัญลักษณ์	งามข�า ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน	Fixed	

Point	Theory	and	

Optimization	

17-18	มกราคม						

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่	

สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์					

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์					

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

19 อ.ดร.ชนิกา	เสนาวงค์ษา อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

ประชุมยกระดับคุณภาพโรงเรียน	

เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

28-30							

ตุลาคม	2562

ณ	โรงแรมเซนทรา

บายเซนทารา	

กรุงเทพมหานคร

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม

ในการจัดสอบวัดสมรรถนะทาง

คณิตศาสตร์	ครั้งที่	4

13		พฤศจิกายน	

2562

ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล					

กรุงเทพมหานคร

ประขุมเครือข่ายสถาบันผลิตครู

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับ

โรงเรียน	ครั้งที่	1

16-17					

พฤศจิกายน					

2562

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

การประชุม	PME44

17-18	มกราคม	

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

สัมมนาแบบเข้ม	(Intensive	

Saminar)

31	มกราคม-			2	

กุมภาพันธ์					

2563

ณ	เคียงทะเล	รีสอร์ท					

จังหวัดระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับครู

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	

(Lesson	Study)	และวิธีการแบบ

เปิด	(Open	Approach)	เพื่อยก

ระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8-9					กุมภาพันธ์					

2563

ณ	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่					

จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน

คณิตศาสตร์ศึกษา	ครั้งที่	6	

15-17	กุมภาพันธ์	

2563

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลา					

นครินทร์	วิทยาเขต

ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี
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อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร

เทคนิคและแนวทางการสร้าง

ข้อสอบตามแนว	PISA	

6-8	มีนาคม2563 ณ	โรงแรมแม่น�้า	

รามาดาพลาซา					

กรุงเทพมหานคร

ประชุม	The	2020	Virtual	of	

the	International	group	for	

the	Phycology	o	Mathemat-

ics	Education	(PME44)	

20-23	กรกฎาคม	

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

20 อ.ดร.พิมพ์ผกา	อินทะรส อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

ประขุมเครือข่ายสถาบันผลิตครู

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาให้กับ

โรงเรียน	ครั้งที่	1

16-17	

พฤศจิกายน					

2562

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เสวนาวิชาการ	เวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	ร่วมยกระดับคุณภาพการ

ศึกษา	อย่างต่อเนื่อง	ครั้งที่	3

20	มกราคม	

2563

ณ	โรงแรมเซนจูร่ี	พาร์ค

กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

การประชุม	PME44

17-18	มกราคม	

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

สัมมนาแบบเข้ม	(Intensive	

Saminar)

31	มกราคม-	

2	กุมภาพันธ์					

2563

ณ	เคียงทะเล	รีสอร์ท					

จังหวัดระยอง

อบรมเชิงปฏิบัติการส�าหรับครู

ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน	

(Lesson	Study)	และวิธีการแบบ

เปิด	(Open	Approach)	เพื่อยก

ระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

8-9	กุมภาพันธ์					

2563

ณ	คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่					

จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อมด้าน

คณิตศาสตร์ศึกษา	ครั้งที่	6	

15-17	กุมภาพันธ์	

2563

ณ	มหาวิทยาลัยสงขลา					

นครินทร์	วิทยาเขต

ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี

ประชุม	The	2020	Virtual	of	

the	International	group	for	

the	Phycology	o	

Mathematics	Education	

(PME44)	

20-23	กรกฎาคม	

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น
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21 อ.ดร.มนัสชนก	คนเฉลียว ประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน	Fixed	

Point	Theory	and	

Optimization	

17-18	มกราคม						

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่	

สัมมนาเชิงวิชาการ	“เสวนา

เส้นทางการพัฒนางานด้าน

คณิตศาสตร์

5	กันยายน	2563 ณ	โรงแรมเดอะพาร์ค	

จังหวัดพิษณุโลก

22 อ.ดร.นิภา	จันทร์อ่อน สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

23 อ.พิฐชญาณ์	กิ่งก�้า สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

24 ผศ.ดร.โศภษิฐพร	ศิลปภิรมย์สขุ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

25 อ.เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

26 อ.จตุทิพย์	ก๋ายะ	 อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

27 อ.ดร.เยาวเรศ		ชูศิริ ประชุมเชิงปฏิบัติการ	การบูรณา

การความร่วมมือเพื่อส่งเสริมงาน

ด้าน	วทน.สู่การพัฒนาพื้นที่ภาค

เหนือ

11-12					

ธันวาคม	2562

ณ	โรงแรมวินทรี	ซีตี้						

จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์					

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่
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28 อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร

เทคนิคและแนวทางการสร้าง

ข้อสอบตามแนว	PISA						

6-8	มีนาคม2563 ณ	โรงแรมแม่น�้า	

รามาดาพลาซา					

กรุงเทพมหานคร

29 อ.ดร.สมศักดิ์	ก๋าทอง อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 3-4	กันยายน	

2563

ณ	โรงแรมมา

รวยการ์เด้น					

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

30 อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ อบรมเชิงปฏิบัติการมหกรรม

ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู

15-17	ตุลาคม	

2562

ณ	อิมแพค

เมืองทองธานี

จังหวัดนนทบุรี

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

31 ผศ.สมศักดิ์	ศรีสวการย์ ประชุมเครือข่ายสภาคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่ง

ประเทศไทย

11-12					

ธันวาคม					2562

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

ประชุมเครือข่ายสภาคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฎแห่ง

ประเทศไทย

10-11	กันยายน	

2563

ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฎธนบุรี

จังหวัดสมุทรปราการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่
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32 ผศ.สมัย	ศรีสวย สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

33 ผศ.ชัยวุฒิ	โกเมศ อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร

เทคนิคและแนวทางการสร้าง

ข้อสอบตามแนว	PISA	

6-8	มีนาคม2563 ณ	โรงแรมแม่น�้า	

รามาดาพลาซา	

กรุงเทพมหานคร					

อบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา

โครงการและการใช้ระบบคลินิก

เทคโนโลยีออนไลน์	

16	มีนาคม	2563 ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์

ภาคเหนือ	จังหวัด

เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 3-4	กันยายน	

2563

ณ	โรงแรมมา

รวยการ์เด้น					

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

34 ผศ.พิกุล	แสงงาม สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

35 อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์					

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

36 ผศ.พงษ์พร			พันธ์เพ็ง ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและ

ธนาคารออมสิน

14-15	

พฤศจิกายน	2562

ณ	โรงแรมปรินซ์	

พาเลซ						

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

37 อ.ปกรณ์	สันตกิจ สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่
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38 อ.เยาวลักษณ์	งามแสนโรจน์ ประชุมสวทช.วิทย์-สัญจรภาค

เหนือ	ประจ�าปี	2563

13	กุมภาพันธ์	

2563

ณ	ศูนย์ประชุมและ

แสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ	7	

รอบ	พระชนมพรรณนา	

จังหวัดเชียงใหม่

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

39 รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนัก

วิจัยเพื่อชุมชนและสังคม	ครั้งที่	3

26-28	ตุลาคม	

2562

ณ	โรงแรมเซนจูรี่ปาร์ค					

กรุงเทพ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนา

ข้อเสนอโครงการวิจัย	คลัสเตอร์

สมุนไพรในไทย	ปีงบประมาณ	

2563

28						

พฤศจิกายน						

2562

ณ	ส�านักงานพัฒนาการ

วิจัยการเกษตร	(สกว.)					

กรุงเทพมหานคร

ประชุมชี้แจงหลักสูตรเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครู

ยุคใหม่	ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21

20-22	ธันวาคม					

2562

ณ	โรงแรม

แอมบาสเดอร์					

กรุงเทพมหานคร

เพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของ

ครูยุ่คใหม่	ส�าหรับการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	21	

31	มกราคม-	

2	กุมภาพันธ์						

2563

ณ	โรงแรมเมอร์เคียว					

จังหวัดเชียงใหม่

40 ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

25623

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่

41 อ.ดร.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม

นักศึกษาในเขตภาคเหนือ

31	มกราคม-	2	

กุมภาพันธ์	2563

ณ	จังหวัดก�าแพงเพชร

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 3-4	กันยายน	

2563

ณ	โรงแรมมา

รวยการ์เด้น					

กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	

คณะวิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	

2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	

จังหวัดแพร่
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

42 อ.ดร.วิภานุช	ใบศล อบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร
เทคนิคและแนวทางการสร้าง
ข้อสอบตามแนว	PISA	

6-8	มีนาคม2563 ณ	โรงแรมแม่น�้า	
รามาดาพลาซา					
กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ	การพัฒนา
โครงการและการใช้ระบบคลินิก
เทคโนโลยีออนไลน์	

16	มีนาคม	2563 ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ	จังหวัด
เชียงใหม่

ประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี 3-4	กันยายน	
2563

ณ	โรงแรมมา
รวยการ์เด้น					
กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	
และการจัดการความรู้	คณะ
วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	
2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	
จังหวัดแพร่

43 ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	
และการจัดการความรู้	คณะ
วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	
2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	
จังหวัดแพร่

44 อ.ดร.ณฐักฤษฎ์	ธรรมฏกวนิวงษ์ อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ
สาธารณสุขชุมชน	ปี	2562	

6-8	พศจิกายน	
2562

ณ	โรงแรมเซ็นทารา						
กรุงเทพมหานคร

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพ	Quality	Coach	

16-17						
ธันวาคม	2562

ณ	โรงแรมอมารี						
แอร์พอร์ต	ดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	
และการจัดการความรู้	คณะ
วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	
2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	
จังหวัดแพร่

45 อ.ฉัตรสุดา	มาทา วิเคราะห์ข้อมูลวิทยานิพนธ์เรื่อง	
ผลของมลพิษทางอากาศต่อภาวะ
ซึมเศร้า	และคุณภาพการนอน
หลับของผู้สูงอายุ

13-17					
มกราคม	2563

ณ	วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์					
จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย					
กรุงเทพมหานคร

ประชุมเรื่อง	“Dyspagia	:	Primer	
to	Practice”

17-18	กุมภาพันธ์	
2563

ณ	โรงพยาบาล
รามาธิบดี					
กรุงเทพมหานคร

ประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ	ครั้งที่	18

7-9	ตุลาคม	2563 ณ	โรงแรมเชียงราย
เฮอริเทจ
จังหวัดเชียงราย

46 อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน สัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวน
แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	
และการจัดการความรู้	คณะ
วิทยาศาสตร์

12-13	กันยายน	
2563

ณ	ภูมิไทย	การ์เด้น	
จังหวัดแพร่



193

  =	 บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้มีการพัฒนาความรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการและมีศักยภาพในการ

ปฏบิตังิาน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2563	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมได้สนบัสนนุงบประมาณและจดัให้มโีครงการเพือ่พฒันา

ศักยภาพของบุคลากรของคณะ	ดังต่อไปนี้

  2.1 คณะมีการส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ
	 	 	 ในปีงบประมาณ	2563	มีอาจารย์ทั้งหมด	จ�านวน	49	คน		ลาศึกษาต่อจ�านวน	1	คน	ดังนั้น	มีอาจารย์ปฏิบัติ

งาน	จ�านวน	48	คน	และอาจารย์ได้รับการพัฒนาวิชาการ	วิชาชีพ	เป็นจ�านวน	38	คน	คิดเป็นร้อยละ	79.17

ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

1. อบรมการตรวจสอบและประเมิน

โครงสร้างคอนกรีตที่ก่อสร้างแล้ว

เมื่อวันที่	9	–	10	ตุลาคม	2562	

ณ	อาคารวิศวกรรมสถานแห่ง

ประเทศไทย	จ.กรุงเทพฯ

ผศ.ดร.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์

2. อบรม	“PLC	Advance”					 ระหว่างวันที่	17	-	21	ตุลาคม	

2562	ณ	บริษัท	108	บีโซเมติก	

จ�ากัด	อ.สามโคก	จ.ปทุมธานี

ผศ.ปฐมพงศ์		พรมมาบุญ

3. อบรม	เจาะลึกรอยร้าว	ปัญหาโลกแตกใน

งานคอนกรีต	พร้อมตัวอย่างปัญหาและ

แนวทางแก้ไข

เมื่อวันที่	29	ตุลาคม	-	1	

พฤศจิกายน	2562	ณ	SCG	

Research	&	Innovation	

Center	อ�าเภอแก่งคอย	จ.สระบุรี

ผศ.ดร.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์

4. อบรม	“อนาคตของ	BIM	ในประเทศไทย”	

“นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในงานก่อสร้าง	การ

ลดต้นทุนก่อสร้างด้วยการใช้หุ่นยนต์	

และ	BIM	ของจริงท�าอย่างไร	Building	

Innovations	in	Construction”	“BIM	

application	ในยุค	5G”	และ	ข้อก�าหนด

มาตรฐาน	BIM	Standard	ของสภา

วิศวกร”	ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ	2562

เมื่อวันที่	12	-	15	พฤศจิกายน	

2562	ณ	อิมแพ็คฟอรัม

เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี

อ.ธชนม์		ก้าวสมบูรณ์

5. การสัมมนาศึกษาดูงานโครงการเทคนิค

ควบคุมและปรับแก้ชิ้นงาน	Geometry	

segment	ด้านวิศวกรรมส�ารวจแบบยั่งยืน					

เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ศุนย์การผลิตชิ้นงานพรีคาสท์

คอนกรีต	จ.สระบุรี

ผศ.ศรายุทธ		มาลัย

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ	Advanced	

LoRaWAN	MODBUS	Protocol#1

เมื่อวันที่	22	-	24	พฤศจิกายน	

2562	ณ	ห้องประชุม	2206	

อาคารทีเอสทีทาวเวอร์	ชั้น	22	

ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร						

จ.กรุงเทพฯ	

อ.ณรงค์	เครือกันทา

7. อบรมเชิงปฏิบัติการ	การเขียนแบบด้วย

โปรแกรม	Autodesk	Revit	

Architecture

เมื่อวันที่	13	-	15	ธันวาคม	2562					

ณ	มหาวิทยาลัยนอร์ท	-	เชียงใหม่	

อ.หางดง	จ.เชียงใหม่

อ.ธชนม์		ก้าวสมบูรณ์
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ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

8. อบรม	หลักสูตร	BASIC	GOT						 ระหว่างวันที่	19	-	20	ธันวาคม	

2562	ณ	ศูนย์มิตซูบิชิ	หน้า

นิคมอุตสาหกรรมล�าพูน	อ.เมือง	

จ.ล�าพูน

ผศ.ปฐมพงศ์		พรมมาบุญ

9. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการ

ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานเรือนจ�าในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ต้องขัง

เมื่อวันที่	14	-	15	มกราคม	2563					

ณ	กัซซัน	พาโนราม่า	กอล์ฟคลับ	

อ.บ้านธิ				จ.ล�าพูน

อ.ธชนม์		ก้าวสมบูรณ์

10 กิจกรรมการพัฒนาก�าลังคนและเสริม

สร้างศักยภาพการขับเคลื่อนพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและ

มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ

เมื่อวันที่	20	-	21	มกราคม	

2563	และ	ระหว่างวันที่	18	-	19	

กุมภาพันธ์	256	ณ	อาคารอ�านวย

การอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ	

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์

11. การพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้	 เมื่อวันที่	22	มกราคม	2563	

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	

อ.แวอีเลียส		บินโซดาโอ๊ะ

ผศ.ศิริมา		เอมวงษ์

อ.ดร.ปัญญา		พลรักษ์

รศ.ดร.อนิรุจน์	มะโนธรรม

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร															

12. อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การตรวจสอบ

และทดสอบระบบไฟฟ้าอาคารเพื่อการ

บ�ารุงรักษาและความปลอดภัย	รุ่นที่	54

เมื่อวันที่	1	-	2	กุมภาพันธ์	2563		

ณ	อาคาร	วสท.	ซอยรามค�าแหง	

39	จ.กรุงเทพฯ

อ.วรพล		คณิตปัญญาเจริญ

13. อบรม	Industry	Transformation	ก้าวสู่

ยุคอุตสาหกรรม	4.0	ด้วยโซลูชั่น	e-Fac-

tory	

เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2563

ห้องประชุมโอฬารรัตน์	ชั้น	1

อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ

ผศ.มัตติกา		บุญมา

ผศ.นราธิป		วงษ์ปัน

อ.วีรชัย		สว่างทุกข์

14. กิจกรรมเรียนรู้ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผล

งานศิลปะกับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงใหม่	

เมื่อวันที่	24	–	25	กุมภาพันธ์	

2563	ณ	พิพิธภัณฑ์ศิลปะ

เชียงใหม่	(เชียงใหม่อาร์ตมิวเซียม)	

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี

15. ประชุมจัดท�ารายละเอียดผังการสร้าง

ข้อสอบสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎี

และความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	ตาม

มาตรฐานวิชาชีพครู	(Test	Blueprint)

ระหว่างวันที่	24	–	26		กุมภาพันธ์	

2563	ณ	โรงแรมตรังกรุงเทพ	

จ.กรุงเทพฯ

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร

16. อบรมการออกแบบสายอากาศอุปกรณ์	

IOT	เพื่อเชื่อมสิ่งต่าง	ๆ	รอบตัว	เข้ากับ

อินเตอร์เน็ต

เมื่อวันที่	29	กุมภาพันธ์	2563		

ณ	KLIQUEX	SAMYAN	

CO-WORKING	SPACE	อาคาร

แอมพาร์ค	ชั้น	3	เขตปทุมวัน	

จ.กรุงเทพฯ	

อ.ณรงค์	เครือกันทา
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ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

17. การฝึกยกระดับฝีมือ	สาขาของประยุกต์

การใช้งาน	PLC	ของหุ่นยนต์ในงาน

อุตสาหกรรม	เมื่อ	

วันที่	29	กุมภาพันธ์	2563,	1,	7	–	

8	มีนาคม	2563	สถานพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	10	ล�าปาง

อ.วีรชัย		สว่างทุกข์

18. การใช้งานระบบประชุมและการจัดการ

เรียนการสอนทางไกลแบบออนไลน์	

เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2563

อบรมในรูปแบบออนไลน์

ผศ.นราธิป		วงษ์ปัน

อ.เมธาวัตน์		กาวิลเครือ

19. การเรียนรู้การใช้งาน	Microsoft	Teams	

for	Education	

เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2563

อบรมในรูปแบบออนไลน์					

ผศ.นราธิป		วงษ์ปัน

ผศ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์

20. อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร	(OP) 17	กรกฎาคม	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.จักรกฤษณ์		ฮั่นยะลา

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

21. ฝึกอบรมหลักสูตร	“การเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและ

นวัตกรรมในมิติใหม่”	รุ่นที่	1	ครั้งที่	2	

เมื่อวันที่	15-17	สิงหาคม	2563		

ณ	โรงแรมดิ	อิมพีเรียล	โฮเทล	

แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	

พิษณุโลก	จ.พิษณุโลก	

อ.ณรงค์	เครือกันทา

22. อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การใช้โปรแกรม

ออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ส�าหรับงานด้าน

ระบบสมองกลฝังตัว	Arduino	รุ่นที่	3

ระหว่างวันที่	18	–	21	สิงหาคม	

2563	ณ	ห้องสัมมนา	7508			

ชั้น	5	อาคารเฉลิมพระเกียรติ	

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและ

ควบคุม	คณะวิศวกรรมศาสตร์						

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	

กรุงเทพมหานคร

อ.ณรงค์	เครือกันทา
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ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

23. สัมมนาเรื่อง	หลักเกณฑ์	วิธีการ	ประเด็น

ปัญหา	และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ

เขียนผลงานทางวิชาการ	

เมื่อวันที่	9	กันยายน	2563		

อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ธชนม์		ก้าวสมบูรณ์
ผศ.ศรายุทธ		มาลัย
ผศ.ศิริมา		เอมวงษ์
รศ.ดร.อนิรุจน์		มะโนธรรม
อ.กนกกัญญา		รวมไมตรี
ผศ.จักรกฤษณ์		ฮั่นยะลา
อ.ญาดามณี		เขื่อนใจ
อ.ณรงค์		เครือกันทา
ผศ.ณัฐสินี		ตั้งศิริไพบูลย์
อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ
ผศ.ธนวรกฤต		โอฬารธนพร
ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์
รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง
อ.นิวัติ		กิตไพศาลสกุล
ผศ.ปฐมพงศ์		พรมมาบุญ
อ.ประสงค์		หน่อแก้ว
ผศ.ดร.ปิญชาน์	ต่อกิติกุล
ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น
ผศ.มัตติกา		บุญมา
อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ
ผศ.ดร.รวิภา	ยงประยูร
อ.วรพล		คณิตปัญญาเจริญ
อ.วราภรณ์		ทุมชาติ
ผศ.วัฒนา		มกรโรจน์ฤทธิ์
อ.วีรชัย		สว่างทุกข์
อ.ศักดิ์ชัย		ศรีมากรณ์
อ.ศิญาพัฒน์	เสนจันทร์ฒิไชย
ผศ.ศุภวุฒิ		ผากา
ผศ.สกล		จิโนสวัสดิ์
ผศ.ดร.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์					
อ.สมพร		ติ๊บขัด
ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ
อ.สันติ		วงศ์ใหญ่
อ.อดิศร		ถมยา
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  2.2 คณะมีการจัดส่งบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรมพัฒนาวิชาการ / วิชาชีพ / ไปราชการ
	 	 	 ในปีงบประมาณ	2561	มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด	จ�านวน	12	คน	ได้รับการพัฒนาวิชาการ	/	วิชาชีพ	

เป็นจ�านวน	12	คน	คิดเป็นร้อยละ	100.00

ล�าดับ

ที่
ห้วข้อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ชื่อ – สกุล

1. อบรมการทบทวน	และสรุปการวิเคราะห์

ค่างานเพื่อการก�าหนดระดับต�าแหน่งของ

สายสนับสนุน

18	พฤศจิกายน	2562	

ณ	ห้อง	eLearning	ชั้น	2	อาคาร

ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

น.ส.พัชรินทร์	ใบจันทร์

นางอนุสรา	เป็งอินตา

นายถิรวิทย์	เป็งอินตา

น.ส.นันทวิกา	สุทธิพันธ์

2. หลักสูตรภูมิปัญญาผ้ามัดย้อม	รุ่นที่	1	 เมื่อวันที่	25	-	26	มกราคม	2563	

ณ	ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

นางบุญศรี	ศรีแปงวงศ์	

3. กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์และทักษะ

การสื่อสารในการประกอบอาชีพอิสระ	

รุ่นที่	1

เมื่อวันที่	15	กุมภาพันธ์	2563	

ณ	ห้องประชุมคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	

นางบุญศรี	ศรีแปงวงศ์	

4. มาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์	(e-CPP)	A1	หลักสูตร

เตรียมความพร้อม	(Preparation	

Course)	รุ่นที่	3/2563

เมื่อวันที่	19	มีนาคม	–	19	

พฤษภาคม	2563	อบรมในรูปแบบ

ออนไลน์

น.ส.รุ่งระวี	ปวนปันวงค์

5. อบรมเชิงปฏิบัติการ	“หลักสูตรการใช้งาน	

Google	Classroom	เพื่อการเรียนการ

สอนในศตวรรษที่	21”

เมื่อวันที่	6	พฤษภาคม	2563

ณ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

นายไชยวัฒน์	อุดมธาดา

6. อบรมเชิงปฏิบัติการ	"การใช้งาน	Micro-

soft	Teams	เพื่อการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่	21”

เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2563	

ณ	ชั้น	1	อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางบุญศรี	ศรีแปงวงศ์

นายถิรวิทย์	เป็งอินตา

นายไชยวัฒน์	อุดมธาดา	

7. อบรมการเขียนโครงร่างองค์กร	(OP) 17	กรกฎาคม	2563

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางวรัชญานันท์	เมธีวัชรโยธิน

นางอนุสรา	เป็งอินตา
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ล�าดับ

ที่
ห้วข้อกิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ปี สถานที่ ชื่อ – สกุล

8. การอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน

คู่มือปฏิบัติงาน

22	สิงหาคม	2563

รีสอร์ท	ไร่สุวรรณการ์เด้น	

จังหวัดล�าปาง

นางวรัชญานันท์	เมธีวัชรโยธิน

นายจรัญ	อุ่นม่อน

น.ส.พัชรินทร์	ใบจันทร์

นางบุญศรี	ศรีแปงวงศ์

นางอนุสรา	เป็งอินตา

น.ส.นันทวิกา	สุทธิพันธ์

น.ส.รุ่งระวี	ปวนปันวงค์

น.ส.กมลชนก	ถาแก้ว

นายถิรวิทย์	เป็งอินตา

นายกิตติ	ขุนเทา

นายกฤษดา	ชัยเรือง

นายไชยวัฒน์	อุดมธาดา

 3. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
	 	 คณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ได้ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีสอดคล้องกับข้อบังคับ	คุรุสภาว่า

ด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพ	พ.ศ.	2556	และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางว่าด้วยจรรยาบรรณคณาจารย์และบุคลากร	พ.ศ.	

2550	เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	และเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในวิชาชีพ	โดยมีมาตรการและ

บทลงโทษส�าหรับคณาจารย์และบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	ดังนี้

	 	 1.	 คณาจารย์ต้องใช้วชิาชพีในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความซ่ือสตัย์และไม่แสวงโดยมชิอบในกรณีทีวิ่ชาชพี

ใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้	ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

	 	 2.	 คณาจารย์ต้องมีเจตคติที่ดี	และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	มีจริยธรรม	รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้	ความสามารถ	

และทักษะในการท�างาน	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

	 	 3.	 คณาจารย์	ต้องรัก	ศรัทธา	ซื่อสัตย์สุจริต	รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ

	 	 4.	 คณาจารย์พึงด�ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์	บุคคลทั่วไปและสังคม

	 	 5.	 คณาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถช่วยเหลือ	 และปฏิบัติต่อศิษย์

อย่างมีเมตตา	และเป็นธรรม

	 	 6.	 คณาจารย์พงึปฏบิตัตินและหน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบทัง้ต่อตนเอง	สงัคมและประเทศชาตด้ิวยความเสียสละ	

อดทน	ซื่อสัตย์สุจริต	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ	และประชาชนเป็นส�าคัญ

	 	 7.	 คณาจารย์พึงหมั่นศึกษา	ค้นคว้า	ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 	 8.	 คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ถูกครอบง�าด้วย

อิทธิพล	หรือผลประโยชน์ใด

	 	 9.	 คณาจารย์ต้องเป็นนักวิจัยที่มีจริยธรรม	และพัฒนางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และสังคมโดยส่วนรวม

	 	 10.	คณาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร	สามัคคี	ส่งเสริมและเกื้อกูลกันและกัน

	 	 11.	คณาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและด�ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย

	 	 12.	คณาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น	สังคมและประเทศชาติ

	 	 13.	คณาจารย์พึงปฏิบัติ	อนุรักษ์	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และพัฒนาภูมิปัญญาไทย
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	 	 ในปี	พ.ศ.	2563	ทีผ่่านมา	คณาจารย์คณะครศุาสตร์	ไม่ได้รบัการร้องเรยีนและไม่ได้รบับทลงโทษตามจรรยาบรรณ

ที่ประกาศไว้

	 	 บคุลากรคณะวทิยาการจัดการทุกคนมคีวามรบัผดิชอบด้วยตนเองในการยดึมัน่ปฏบัิตติามกฏระเบียบข้อบังคบัของ

ทางมหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง	คณะฯ	ได้ปฏบิติัต่อบคุลากรทกุคนด้วยความเสมอภาคและให้เกยีรต	ิรวมถึงเหน็ความส�าคญัของ

การประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ	มีการด�าเนินการแจ้งข้อมูล	ข่าวสาร	กฎระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ

ของข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์	และของบุคลากรสายสนับสนุนให้ทราบและถือปฏิบัติ	และได้เผยแพร่เอกสาร

ข้อมลูไปยงัสาขาวิชาต่างๆ	เพือ่ให้อาจารย์และบคุลากรได้รบัข้อมลูดังกล่าวอย่างทัว่ถึง	และตระหนกัถึงการปฏบัิติตนตามจรรยา

บรรณอย่างเหมาะสม	มกีารให้รางวลั	การยกย่องชมเชยผูม้ผีลงานดเีด่น	รวมถงึสวสัดกิารต่างๆ	ทีจ่ดัให้กบับคุลากรในวนัส�าคัญๆ	

ตามความเหมาะสม	

	 	 คณะวทิยาศาสตร์ได้มกีารแจ้งให้คณาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพีของอาจารย์

และบุคลากรตามคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของอาจารย์และ

บุคลากร	โดยใช้ผลการปฏิบัติตนตามคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

	 	 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ได้ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้คณาจารย์และ

บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	โดยมีมาตรการ	และ	บทลงโทษส�าหรับคณาจารย์และบุคลากรที่ไม่ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	

ดังนี้

	 	 1.	 คณาจารย์ต้องใช้วชิาชพีในการปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยความซ่ือสตัย์และไม่แสวงโดย	มชิอบในกรณทีีว่ชิาชพี 

	 	 	 ใดมีจรรยาบรรณวิชาชีพก�าหนดไว้	ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย

	 	 2.	 คณาจารย์ต้องมีเจตคติที่ดี	และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม	มีจริยธรรม	รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้	ความสามารถ	 

	 	 	 และทักษะในการท�างาน	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น			

	 	 3.	 คณาจารย์	ต้องรัก	ศรัทธา	ซื่อสัตย์สุจริต	รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ				

	 	 4.	 คณาจารย์พึงด�ารงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์	บุคคลทั่วไปและสังคม

	 	 5.	 คณาจารย์พึงสอนศิษย์ให้เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรมอย่างเต็มความสามารถช่วยเหลือ	 และปฏิบัติต่อศิษย์ 

	 	 	 อย่างมีเมตตา	และเป็นธรรม

	 	 6.	 คณาจารย์พงึปฏบิติัตนและหน้าทีด้่วยความรับผดิชอบทัง้ต่อตนเอง	สงัคม	และประเทศชาตด้ิวยความเสยีสละ	 

	 	 	 อดทน	ซื่อสัตย์สุจริต	ค�านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ	และประชาชนเป็นส�าคัญ

	 	 7.	 คณาจารย์พึงหมั่นศึกษา	ค้นคว้า	ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 	 8.	 คณาจารย์ปฏิบัติหน้าที่โดยมีเสรีภาพทางวิชาการบนพื้นฐานของความถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ถูกครอบง�าด้วย 

	 	 	 อิทธิพล	หรือผลประโยชน์ใด

	 	 9.	 คณาจารย์ต้องเป็นนกัวจิยัทีม่จีรยิธรรม	และพฒันางานวจิยัทีเ่ป็นประโยชน์ต่อศาสตร์และ	สงัคมโดยส่วนรวม

	 	 10.	คณาจารย์พึงปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานเยี่ยงกัลยาณมิตร	สามัคคี	ส่งเสริมและเกื้อกูลกันและกัน

	 	 11.	คณาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและด�ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย

	 	 12.	คณาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น	สังคม	และประเทศชาติ

	 	 13.	คณาจารย์พึงปฏิบัติ	อนุรักษ์	ส่งเสริม	ศิลปวัฒนธรรม	และพัฒนาภูมิปัญญาไทย

	 	 ในปี	พ.ศ.	2563	ที่ผ่านมา	คณาจารย์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ไม่ได้รับการร้องเรียน	และไม่ได้รับบทลงโทษ

ตามจรรยาบรรณที่ประกาศไว้

 4. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
	 	 -	 คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก	 เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ 

	 	 	 ส่วนเสีย	 โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต	 บัณฑิต	 นักศึกษา	 และผู้รับบริการ	 เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานของ 

	 	 	 องค์กร
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 5. การดำาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
  	คณะวิทยาศาสตร์ได้ประกาศนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	 เพื่อให้ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากรสาย

สนับสนุน	 และนักศึกษา	 ปฏิบัติตามนโยบายโดยการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน	 โดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร

จัดการที่เหมาะสม	ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน	แรงงาน	และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

  	คณะครศุาสตร์มแีนวปฏบิติัเพือ่ให้คณาจารย์	นกัศกึษาและบุคลากรคณะครศุาสตร์	ร่วมแรงร่วมใจกนัประหยดั

พลังงานและประหยัดงบประมาณคณะครุศาสตร์ดังนี้

   การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ

	 	 	 -		 เดือนพฤศจิกายน	–	กุมภาพันธ์		ให้เปิด	13.00	-	16.00	น.

	 	 	 -		 เดือนมีนาคม	–	ตุลาคม			ให้เปิด	10.00	–	16.00	น.

	 	 	 	 เว้นแต่ช่วงเวลาใดที่มีฝนตกหรือมีอากาศเย็น	ให้ปิดเครื่องปรับอากาศ

	 	 	 -	 ให้ปิดช่วงพักกลางวัน	12.00	–	13.00	น.เว้นแต่จะมีผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่	3	คน	ขึ้นไป

	 	 	 -	 ปิดเครื่องปรับอากาศ	ทันทีหลังจากเลิกใช้งาน

	 	 	 -	 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ	ที่	25	องศาเซลเซียส

   การเปิดปิดไฟฟ้าส่องสว่าง

	 	 	 -	 ปิดเมื่อเลิกงาน

	 	 	 -	 ให้ปิดช่วงพักกลางวัน	12.00-13.00	น.เว้นแต่จะมีผู้ปฏิบัติงาน

	 	 	 -	 ช่วยปิดเมื่อพบเห็นไฟฟ้า/พัดลมในห้องน�้า/ห้องเรียน	เปิดทิ้งไว้

   การเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า 

   พัดลม

	 	 	 -	 พัดลมให้ปิดเมื่อเลิกใช้งาน	(เลิกเรียน/เลิกงาน)

	 	 	 -	 กรณีเปิดเครื่องปรับอากาศตามข้อ	1.	ให้งดเปิดพัดลม	หรือถ้าเปิดพัดลมให้งดเปิดเครื่องปรับอากาศ

   ตู้เย็น

	 	 	 -	 ตั้งตู้เย็นห่างจากฝาผนังอย่างน้อย	15	ซม.เพื่อระบายความร้อน

	 	 	 -	 ท�าความสะอาดตู้เย็นอย่างน้อยสัปดาห์ละ	1	ครั้ง

	 	 	 -	 หมั่นตรวจเช็คของแช่ในตู้เย็น	และควรน�าอาหารเครื่องดื่มที่ไม่จ�าเป็นออกจากตู้เย็น

	 	 	 -	 ไม่ควรน�าของร้อนแช่ตู้เย็นและไม่เปิดตู้เย็นไว้เป็นเวลานาน

	 	 	 -	 ละลายน�้าแข็งที่เกาะภายในตู้เย็น	เมื่อน�้าแข็งเกาะเกินมาตรฐาน

   กระติกน�้าร้อน

	 	 	 -	 เสียบปลั๊กกระติกน�้าร้อนช่วงเวลา	08.00-10.30	น.	และ	13.00-14.30	น.	

	 	 	 -	 ตรวจสอบระดับน�้า	ไม่ให้มากหรือน้อยกว่าที่ระดับก�าหนด	และไม่ใช้น�้าเย็นในการเติมกระติกน�้าร้อน						

   เครื่องคอมพิวเตอร์

	 	 	 -	 งดการใช้ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไว้เป็นภาพพื้นหลังจอคอมพิวเตอร์

	 	 	 -	 ตั้งมาตรการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ	ภายใน	10	นาที

	 	 	 -	 ให้ปิดหน้าจอคอมพวิเตอร์ระหว่างช่วงพกักลางวัน	12.00-13.00	น.	เว้นแต่ช่วงเวลาดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช้ 

	 	 	 	 เพื่อปฏิบัติงาน

	 	 	 -	 งดใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่วนตัว	เช่น	งานพิมพ์		ใช้	facebook/line	และอื่นๆ
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   เครื่องถ่ายเอกสาร

	 	 	 -	 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ�าเป็น

	 	 	 -	 การส่งข้อมูลทาง	e-mail	เพื่อลดการถ่ายเอกสารและกะดาษ

	 	 	 -	 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลให้ถ่ายเท่าที่จ�าเป็นและจ�านวนตั้งแต่	50	หน้าขึ้นไป

	 	 	 -	 ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

	 	 	 -	 กรณีไม่มีการใช้งานให้กดปุ่มพักเครื่อง

   การลดการใช้กระดาษ

	 	 	 -	 กระดาษหน้าเดียวเหลือใช้ห้ามทิ้ง

	 	 	 -	 น�ากระดาษหน้าเดียวเหลือใช้	มาใช้ใหม่กรณีจัดพิมพ์หนังสือหรือเอกสารส่ง/ใช้ในคณะ

	 	 	 -	 กระดาษที่ใช้แล้วสองหน้าให้น�ามาใส่เครื่องท�าลายเอกสาร	และรวบรวมไว้ขายต่อไป

	 	 	 -	 การส่งส�าเนาเอกสารให้ส่งทางอีเมล	เว้นแต่จ�าเป็นจึงจัดส่งเป็นเอกสารได้

	 	 	 -	 การจัดพิมพ์เอกสารเพื่อจัดส่งถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก	ให้ใช้กระดาษใหม่เท่านั้น

	 	 	 -	 เลิกการจัดซื้อกระดาษโน้ต	(ทั้งเป็นสลิป	หรือเป็นแผ่นมีแถบกาว)

	 	 	 -	 น�ากระดาษหน้าเดียวเหลือใช้	มาตัดใช้เป็นกระดาษโน้ต

   การใช้วัสดุทดแทน

	 	 	 -	 ใช้สายโทรศัพท์เก่าแทนสายเอ็น	ส�าหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย	(เล็มยอดหญ้า)

	 	 	 -	 แกลลอนน�้ายาท�าความสะอาดเก่า	ให้ส่งคืนคณะเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการจัดซื้อในครั้งต่อไป

	 	 	 -	 ใช้ปากกาแบบเปลี่ยนไส้ได้	หลีกเลี่ยงใช้ปากกาแบบหมึกหมดแล้วทิ้ง

	 	 	 -	 ใช้หมึกเครื่องพิมพ์แบบทดแทน

   การประหยัดน�้า

	 	 	 -	 ไม่เปิดน�้าทิ้งไว้เมื่อไม่ได้ใช้งาน	/	เปิดน�้าให้แรงแต่พอควร

	 	 	 -	 ใช้น�้าประปาอย่างประหยัด	หมั่นตรวจสอบและรีบแก้ไขเมื่อพบการรั่วซึมให้รีบแจ้ง

	 	 	 -	 ช่วยปิดเมื่อพบเห็นน�้าประปาเปิดทิ้งไว้

 6. การประกันคุณภาพการศึกษาใน
	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย	 ประจ�าปีการศึกษา	

2562	 อยู่ในระดับดีมาก	 คะแนนเฉลี่ย	 4.67	 คะแนน	 จากคะแนนเต็ม5	 คะแนนโดยด้านปัจจัยน�าเข้า	 มีผลการประเมินอยู่ใน

ระดับดี	คะแนนเฉลี่ย	4.33	คะแนน	ด้านกระบวนการ	มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	คะแนนเฉลี่ย	5.00	คะแนน	และด้าน

ผลผลิตและผลลัพธ์	มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี	คะแนนเฉลี่ย	4.23	คะแนน	และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามองค์ประกอบคุณภาพ	5	องค์ประกอบ	ดังนี้

องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน

1.	การผลิตบัณฑิต 4.29 ระดับดี

2.	การวิจัย 4.86 ระดับดีมาก

3.	การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก

4.	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก

5.	การบริหารจัดการ 4.88 ระดับดีมาก

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 5 องค์ประกอบ 4.67 ระดับดีมาก
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   จุดเด่น/แนวทางเสริม
	 	 1.	ผูบ้รหิารระดบัสงูมนีโยบายทีโ่ดดเด่นด้านศลิปวฒันธรรมทีต้่องการใช้ฐานความรูจ้ากภมูปัิญญาท้องถิน่มาสร้าง 

มูลค่าเพิ่ม	 เช่น	 องค์ความรู้ของหมอพื้นบ้าน	 การจัดท�าหลักสูตรระยะสั้นช่างสิบหมู่จากภูมิปัญญาฝีมือช่างศิลปะเมืองล�าปาง 

การพัฒนาสถาบันช่างศิลปะเมืองล�าปาง	และช่างชุมชน	เป็นต้น

	 	 2.	 มหาวิทยาลัยมีการจัดท�าหลักสูตรบูรณาการระหว่างคณะ	 เช่น	 การจัดท�าหลักสูตรชาวนาอัจฉริยะ	 หลักสูตร

นวัตกรรมและธุรกิจการอาหาร	เป็นต้น

	 	 3.	ผู้บริหารระดับคณะและระดับสถาบันมีความเข้าใจในการบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับภายใต้ข้อจ�ากัด
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี
Activity of the year
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โครงการส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (คณะครุศาสตร์)

โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนฐานราก (คณะครุศาสตร์)

โครงการสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (คณะครุศาสตร์)

205
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โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (คณะครุศาสตร์)

โครงการพัฒนา EF ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส�าเร็จของเด็กปฐมวัย (คณะครุศาสตร์)

งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล�าปาง’63

ระหว่างวันที่ 18-21 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดงาน “ฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 2

และเทศกาลล�าไย ครั้งที่ 4” วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษาตามวิธีลานนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(การท�าโคมประดิษฐ์) วันที่ 23 – 30 กรกฏาคม 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ เปิดฉายภาพยนตร์ “Because of…love เพราะว่า…รัก”

รอบปฐมฤกษ์ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม ตึก 45 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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กิจกรรมประโยชน์จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนศูนย์วิทยบริการ
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มร.ลป. ร่วมกิจกรรมเราท�าความดีด้วยหัวใจ

ท�าความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟนครล�าปาง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563

จิตอาสาพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 

เตรียมความพร้อมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ 

ครั้ง 37 ประจ�าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
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กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดกิจกรรม “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง”  

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจันทน์ผา และอาคารบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ร่วมบริจาคอาหารและสิ่งของสมทบในโครงการ 

“จังหวัดล�าปางร่วมบรรเทาทุกข์จากภัยโควิด-19”  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563
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