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	 รายงานประจ�าปี	2564	ฉบับนี้	จัดท�าขึ้นเพื่อแสดงให้

เหน็ถงึความก้าวหน้าในการด�าเนนิงานตามแผนงานทีก่�าหนด

ไว้	 และได้รวบรวมผลการด�าเนินงานตามพันธกิจหลักของ

มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ตลอดปี	2564	ซึง่จะเป็นประโยชน์

ต่อมหาวทิยาลัยในการด�าเนนิงานและน�าไปปรับปรงุแก้ไข	รวมทัง้ประกอบการตดัสินใจวางแผนการด�าเนนิ

งานในปีต่อๆ	ไป	แสดงให้เหน็ถงึความมุง่มัน่และความร่วมมอืร่วมใจในการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีบ่คุลากร

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	มีการพัฒนาศักยภาพการด�าเนินงานให้บรรลุผลส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งกองนโยบาย

และแผนเป็นหน่วยงานส�าคญัหน่วยงานหนึง่และเป็นหวัใจของการพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางให้เป็น

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 โดยการ	 ศึกษา	 วิเคราะห์	 วิจัย	 ข้อมูล	

และนโยบายเพือ่การวางแผนพฒันาและการบริหารจดัการตามแผนยทุธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย	ประเมนิ

ผลการด�าเนินงาน	เพื่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	รวมไปถึงการประสานความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ	

	 ผลงานที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ	 ความทุ่มเท	 และความมุ่งม่ันของ

บคุลากรในกองนโยบายและแผน	ตลอดจนได้รบัการชีแ้นะ	และค�าแนะน�าของผูบ้รหิาร	อาจารย์	เจ้าหน้าที่	

ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องในการด�าเนนิงาน	มหาวทิยาลยัขอขอบคณุกองนโยบายและแผน	ทีไ่ด้จดัท�ารายงานประจ�า

ปีฉบับนีข้ึน้เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนงานและขยายผลการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้มหาวทิยาลยัก้าวหน้า

ต่อไปอย่างมั่นคงเป็นที่ยอมรับของสังคมและเผยแพร่ต่อสังคมสืบไป	

(รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

(รองศาสตราจารย์	ดร.กิตติศักดิ์	สมุทธารักษ์)
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	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีชื่ อ เดิมว ่ า 	“วิทยาลัยครู

ล�าปาง”	ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2514	ตั้งอยู่เลขที่	119	หมู่

ที่	9	ถนนล�าปาง	-	แม่ทะ	ต�าบลชมพู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

 พ.ศ.2515 เริ่มเปิดการเรียนการสอน

	 วิทยาลยัครลู�าปางเริม่เปิดการเรยีนการสอนเมือ่ปี	พ.ศ.2515	ใน

ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา	(ป.กศ.)

 ใน พ.ศ.2516 วิทยาลัยครูสามารถเปิดสอน ในระดับปริญญา

ตรี

	 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง(ป.กศ.สูง)มีการประกาศใช้	“พระราช

บญัญตัวิทิยาลยัคร ูพ.ศ.2518”	ส่งผลให้วทิยาลยัครสูามารถเปิดสอน	ในระดบัปริญญาตรไีด้ในปี	พ.ศ.2519	วิทยาลยั

ครลู�าปาง	จึงได้เปิดสอนในระดบัปริญญาตรี	สาขาวิชาการศกึษาต่อมาเม่ือมกีารประกาศใช้	“พระราชบญัญัตวิทิยาลยั

ครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2527”	กฏหมายก�าหนดให้วิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิตสาขาวิชาชีพอื่นนอกเหนือจากสาขา

วิชาการศึกษาใน	ปีพ.ศ.2529

	 ดังนั้นวิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาศิลปศาสตร์	และสาขาวิทยาศาสตร์	ขณะที่

สถาบันราชภัฏล�าปางยังใช้ชื่อวิทยาลัยครูล�าปางนั้น	ได้มีการประสาน	การด�าเนินงาน	ร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ	โดย

รวมกันเป็นกลุ่มวิทยาลัยครู

	 วิทยาลัยครูล�าปางซึ่งตั้งอยู่ในกลุ่มภาคเหนือตอนบน	 ได้ร่วมกับวิทยาลัยครูเชียงใหม่	 วิทยาลัยครูเชียงราย	

และวิทยาลัยครูอุตรดิตถ์	เป็นกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน	ได้พัฒนาเป็น	“สหวิทยาลัยล้านนา”	ตามข้อบังคับ

ของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู	 พ.ศ.2528	 และ

วิทยาลัยครูล�าปางได้รับเลือกให้เป็นที่ตั้งส�านักงานคณะกรรมการ

สหวิทยาลัยล้านนา

 พ.ศ.2535 พระราชทานนามวทิยาลยัครใูหม่ว่า”สถาบนั

ราชภัฏ”

	 เมือ่วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	2535	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั

ภูมิพลอดุลยเดช	ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า	“สถาบัน

ราชภัฏ”  วิทยาลัยครูล�าปางจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“สถาบันราชภัฏ

ล�าปาง”		ตามพระราชบญัญตัสิถาบนัราชภฏั	พ.ศ.2538	เป็นต้นมา	

หลงัจากมกีารประกาศใช้พระราชบญัญัตสิถาบนัราชภัฏ	พ.ศ.2538	

ส่งผลให้สถาบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน	และสามารถเปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรี

 พ.ศ.2542 สถาบันราชภัฏล�าปางได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท

	 ในปี	พ.ศ.2542	สถาบนัราชภฏัล�าปาง	ได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศกึษา	ในหลกัสตูร	ปรญิญาโท	ครศุาสตรมหา

บัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	และในปี	พ.ศ.	2543ได้เปิดสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ

ครู	จนถึงปัจจุบัน

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
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	 ในปี	 พ.ศ.	 2547	 ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา	 

สาขาหลักสูตรและการสอน	 สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา	 ต่อมาในปีพ.ศ.2548	 เปิดสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 

สาขาวชิาการจดัการ	และปี	พ.ศ.2549	เปิดสาขาวดัประเมนิและวจิยัทางการศึกษา	และหลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตร์

มหาบัณฑิต	ด้านการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันอื่นนั้น	 ในปีพ.ศ.2536	 ได้รับวิทยาลัยพลศึกษา	จังหวัดล�าปางเข้า

ร่วมโครงการสมทบในสถาบันราชภัฏล�าปาง

	 ระหว่าง	 พ.ศ.	 2534-2539	 ได้ร่วมมือกับ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท	 สาขา

การเมืองการปกครองส�าหรับนักบริหาร	 ใน	 พ.ศ.2543	 ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคล�าพูนเปิดโครงการจัดการศึกษา

ส�าหรับบุคลากรประจ�าการ	ณ	วิทยาลัยเทคนิคล�าพูน

 พ.ศ.2547 สถาบนัราชภฏัล�าปางปรบัเปลีย่นฐานะ

เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง”

	 ต ่อมาในวันที่ 	 14	 มิ ถุนายน	 พ.ศ.2547	 ได ้มี

การประกาศใช้	 “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	

พ.ศ.2547	 ท�าให้สถาบันราชภัฏล�าปางปรับเปลี่ยนฐานะ

เป็น	“มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง”(Lampang Rajabhat 

University) ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

กระทรวงศึกษาธิการ	 ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้มีการปรับแปลง

กระทรวง

	 เมือ่วนัที	่2	มถินุายน	2562	มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปาง	ได้มกีารปรบัแปลงกระทรวง	จากกระทรวงศกึษาธกิาร	

ปรับเปลี่ยนฐานะเป็นสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

	 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี	ระดับปริญญาโท	ระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต	 และระดับปริญญาเอก	 ในสาขาวิชาการศึกษา	 สาขาวิชาศิลปศาสตร์	 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	 สาขาวิชา

บรหิารธุรกิจ	สาขาวิชาการบญัช	ีและสาขาพยาบาลศาสตร์	โดยมีส่วนราชการ	คอื	คณะครุศาสตร์	คณะมนุษย์ศาสตร์

และสงัคมศาสตร์	คณะวทิยาการจดัการ		คณะวทิยาศาสตร์	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	

คณะพยาบาลศาสตร์	 และมีส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ	 ท�าหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการศึกษา	 อีก	 4	 ส่วน

ราชการ	คือ	ส�านักงานอธิการบดี	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	สถาบันวิจัยและพัฒนา	และส�านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม	

	 มหาวิทยาลยัราชภฏัล�าปางมปีณธิานและความมุง่หวงัทีจ่ะเป็น	“สถาบนัอดุมศกึษาชัน้น�าของภูมภิาค	เป็นที่

พึ่งทางปัญญาของปวงชน”	โดยมีภาระหน้าที่	ตามมาตรา	8			แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ	พ.ศ.	2547	

โดยสรุป	คือ	มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง	ด�าเนินการวิจัยเพื่อสร้าง	และพัฒนาองค์ความรู้

ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสังคม	ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม		ส่งเสริม	วิชาชีพครู	คณาจารย์	และบุคลากร

ทางการศกึษา	ท�านบุ�ารงุศาสนาและศิลปวฒันธรรม			ศกึษา	ส่งเสรมิ	สบืสานโครงการอันเนือ่งมาจากแนวพระราชด�าร	ิ

สนับสนุนการบริหาร	การจัดการสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	เพื่อให้ได้ดังค�าที่ว่า		มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	:	

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

5
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 ปรัชญา
		 มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	สร้างสรรค์ปัญญา	เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	

	 (An	Interlectual	Learning	Organization	for	Local	Sustainable	Development)

 อัตลักษณ์
	 บัณฑิตจิตอาสา	มีคุณธรรม	น�าสังคม

 ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัย
	 L	:	LEARNING	 	 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	เป็นพลเมืองดีในสังคม	และมีสมรรถนะความต้องการของผู้ใช้

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
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 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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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
การบริหารและทรัพยากรดำาเนินงาน

8
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง
นายกสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต�าแหน่ง

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

รศ.ดร.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ นายบัณฑิต  โบสถ์ทอง

ศ.ดร.ไพบูลย์  วิวัฒน์วงศ์วนา

นายประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย

9
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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

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

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

และสภามหาวิทยาลัย

รศ.ดร.พิมผกา  โพธิลังกา

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
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คณบดี 6 คณะ

ผู้อ�านวยการส�านัก/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
อาจารย์ปิยธรณ์  เร่งเร็ว

รักษาราชการแทนคณบดี

คณะพยาบาลศาสตร์

ผศ.ดร.นันทนิา ด�ารงวฒันกลู

คณบดีคณะเทคโนโลยี

การเกษตร

13
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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
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บุคลากรที่ได้รับการยกย่อง
 คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง
ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

1. อ.ดร.อดุลย์	ปัญญา	 รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ	 ประจ�า

ปี	2564

สมาคมวางแผนครอบครัว

แห่งประเทศไทย	ในพระบรม

ราชูปถัมภ์

2. อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี

อ.ดร.เยาวเรศ	ชูศิริ

รางวัลการน�าเสนอบทความดีเด่น	 ระดับ

ชาติ	 ภาคโปสเตอร์	 List	 of	 awards	

presented	 outstanding	 articles	 at	

the national level (Poster Presenta-

tion)	การประชุมวิชาการระดับชาติ	และ

นานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	6	วันที่	17	

–	18	สงิหาคม	2563	มหาวทิยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม	 The	 6th	 National	 and	

International	Academic	Conference	

“Rajabhat	Research”	17	-	18	August	

2020	เรือ่ง	การพฒันาวธิวีเิคราะห์ค่าดัชนี

น�้าตาลอย่างง่ายในข้าวท่ีผ่านการย่อยใน

หลอดทดลอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

3. อ.ดร.เอกชัย	ญาณะ รางวัลการน�าเสนอบทความดีเด่น	 ระดับ

ชาติ	 ภาคโปสเตอร์	 List	 of	 awards	

presented	 outstanding	 articles	 at	

the national level (Poster Presenta-

tion)	การประชุมวิชาการระดับชาติ	และ

นานาชาติ	“ราชภัฏวิจัย	ครั้งที่	6	วันที่	17	

–	18	สงิหาคม	2563	มหาวทิยาลยัราชภฏั

จันทรเกษม	 The	 6th	 National	 and	

International	Academic	Conference	

“Rajabhat	Research”	17	-	18	August	

2020	เรือ่ง	การพฒันาวธิวีเิคราะห์ค่าดัชนี

น�้าตาลอย่างง่ายในข้าวท่ีผ่านการย่อยใน

หลอดทดลอง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

4. ผศ.ดร.อนันต์	อุปสอด รางวัลวิจัยดีเด่น	 เรื่อง	 พุทธบูรณาการ

เสริมสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนชาวพุทธ

ล้านนา

บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหา

มกุฏราชวิทยาลัย

5. ผศ.นันทิยา	สมสรวย SILVER	MEDAL	 For	 the	 invention	

Carved	Wood	Products	in	Marbling	

Art	at	the	2021	Japan	Design,	Idea	

&	Invention	Expo

World	invention	Intellectual	

Property Associations
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ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

6. ผศ.ดร.ธนกร	สิริสุคันธา ได้รับพระราชทานรางวัลวิทยุโทรทัศน์

แห่งชาต	ิรางวลัพฆิเนศวร	ครัง้ที	่9	ประจ�า

ปี	 2564		 ประเภทบุคคลสาขาผู้ส่งเสริม

การศึกษาดีเด่น	

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ

โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย	(สว.นท)

7. อ.ฐากูร	ศิริยอด รางวัลข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการ

คัดเลือกให้น�าเสนอ	

ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)

8. อ.ดร.ปัณณทัต	กัลยา รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 3	 จาก	 400	 ผล

งาน	 การประกวดแผนการจัดการท่อง

เที่ยวทั่วประเทศ	

องค์การส่งเสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ	(องค์การมหาชน)	หรือ	

สสปน.

นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลและได้รับการยกย่อง
	 ในปีงบประมาณ	2564	มีนักศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณยกย่องในด้านวิชาการ	วิชาชีพ	คุณธรรม	จริยธรรม	

กีฬา	สุขภาพ	ศิลปและวัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

1. นายธรากร	ค�าปัน รางวลันสิติ/นกัศกึษาดเีด่นแห่งชาต	ิระดบั

ปริญญาตรี	ปี	พ.ศ.	2562	

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี

2. นางสาวฐิติชญา	สุรินทร์โท

นายณัฐวัฒน์	สุวรรณสิงห์

ได้รับรางวัลชมเชย	 การประกวดเยาวชน

ต้นแบบ	เก่งและดี	TO	BE	NUMBER	ONE	

IDOL	 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	

TO	BE	NUMBER	ONE	ผ่านสื่อออนไลน์	

ครั้งที่	3

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราช

กัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี

3. นางสาวณัฐติยา	กันใจมา

นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่ง

แวดล้อม	

เกียรติบัตรเยาวชนผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

ด้านน�้า	 การพัฒนาแนวคิดการจัดการน�้า

อย่างมีส่วนร่วม	 เป็นตัวแทนเยาวชนเข้า

ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันน�้าโลก	ประจ�าปี	

2564	ประเดน็ส�าหรบัประเทศไทย	Valu-

ing	Water	:	Valuing	IWRM	with	Youth	

Action	 ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	 พัฒนาผู้น�า

การปลี่ยนแปลง	เมื่อวันที่	6	-	8	สิงหาคม	

2564	ผ่านสื่อ	Online

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่งชาติ	(ส

ทนช.)

4. นางสาวสุทธิดา	เคียนถา	นางสาว

อุสาวสุ	รักชาติ	นักศึกษาชั้นปีที่	5	

สาขาวิชาฟิสิกส์	

รางวัล	 คะแนนสูงสุด	 ในการน�าเสนอผล

งานวิชาการระดับชาติ	 "นเรศวรวิจัยและ

นวัตกรรม"	 ครั้งที่	 17	 Resilience	 for	

Never	Normal	Era	ทางระบบออนไลน์

ในรปูแบบ	Conference	เมือ่วนัที	่29	-	30	

กรกฎาคม	2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

5. นายนฤเบศร์	แก้วเมือง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันท่องกลอนจีน	

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีน	 ภายใต้

โครงการงานสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน	

ครั้งท่ี	 18	 “เทศกาลตรุษจีน	 Chinese	

New	Year”

สาขาวิชาภาษาจีน	มหาวิทยาลัย

บูรพา

6. สิบเอกนัชมิทร์	ตันเรือน รางวัลแห่งเกียรติยศ	 TOP	 Volunteer	

Award	2021	(คุณค่าแห่งการแบ่งปันคือ

การให้ที่ไม่สิ้นสุด)

ศูนย์ให้ค�าปรึกษากิจกรรมเพื่อ

สังคม	(องค์กรสาธารณะประโยชน์	

เลขที่	2427)

7. สิบเอกนัชมิทร์	ตันเรือน รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นท่ีทรง

คุณค่า	 “เพชรรัตนชาติ”	 สาขาผู้บ�าเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติด้าน

จิตอาสา

สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ	

และสภาองค์กรวัฒนธรรมไทย	

อาเซียน

8. นายอรรถกรณ์	ศิลป์คีรีกูล

(นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	

สาขาวิชาการตลาด)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 จากการ

ประกวดนวตักรรมและการท�าสือ่ออนไลน์

สู่ตลาดจีน	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.	2564	

หัวข้อ	 "ไทยสร้างสรรค์"	 สุดยอดตัวแทน

จ�าหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วยทักษะ

การตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ไทยหลังยุคโควิด-19	 วันที่	 29	 ตุลาคม	

2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ZHONGQING	CUP-	

中清杯

9. นายนพรัตน์	สัตย์ธรรม	นักศึกษา

ชั้นปีที่	3	(สาขาวิชาการจัดการ)

รางวัล	“สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่น

แห่งปี	 และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและ

เยาวชนดีเด่น	–	 Best	 Youth	 of	 the	

Year	2021”	เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	

ประจ�าปี	2564	วนัที	่20	กนัยายน	2564	

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	โดยกรม

กิจการเด็กและเยาวชน

10. คุณอมรรัตน์	ศรีพฤกษ์	ต�าแหน่ง	

นักจัดรายการ	สถานีวิทยุ	อสมท	

จังหวัดล�าพูน	(ศิษย์เก่าสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์)	

รางวัลสื่อมวลชนประเภท	วิทยุ	โทรทัศน์	

ดีเด่น	วันที่	29	กรกฎาคม	2564

ศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์	

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง	

ภายในภาค	3	และกอ.รมน.	

จังหวัดล�าพูน	

11. คุณนันทพร	ฝั้นเครือ	ต�าแหน่ง	นัก

สื่อสารมวลชน	สถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดล�าพูน	

ส�านักประชาสัมพันธ์เขต	3	กรม

ประชาสัมพันธ์	(ศิษย์เก่าสาขาวิชา

นิเทศศาสตร์)	

รางวัลสื่อมวลชนประเภท	 โซเชียลมีเดีย	

(Social	Media)	วนัที	่29	กรกฎาคม	2564

ศูนย์ส่งเสริมปรองดองสมานฉันท์	

กองอ�านวยการรักษาความมั่นคง	

ภายในภาค	3	และกอ.รมน.	

จังหวัดล�าพูน
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ล�าดับ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงานที่ให้

12. คุณกาญจณา	ฟูปิง	นักสื่อสาร

มวลชนช�านาญการ	สวท.ล�าปาง		

(ศิษย์เก่าสาขาวิชานิเทศศาสตร์)

รางวัลสื่อมวลชนท้องถิ่น	 ประเภทวิทยุ	

โทรทัศน์ดีเด่น	วันที่	23	มิถุนายน	2564

ศูนย์เสริมสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์	กองอ�านวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค	3	และ

กอ.รมน.	จังหวัดล�าปาง	

13. นางสาวกัญติมา	ฝายเผือกสาขา

วิชาเทคโนโลยีโยธา

รางวัลเหรียญเงิน	 มวยสากลสมัครเล่น

หญิง	รุ่นน�้าหนัก	57	กิโลกรัม	การแข่งขัน

กฬีาเยาวชนและประชาชน	จงัหวดัล�าปาง	

เมื่อวันที่	15	–	17	มีนาคม	2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแแห่งชาติ	

วิทยาเขตล�าปาง
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ข้อมูลด้านนักศึกษา

 การรับนักศึกษา

	 	 การรับนักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2564	 รับสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2563	 ถึง	 มิถุนายน	 พ.ศ.

2564	โดยการทดสอบวัดแววความเป็นครู	(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)	และสอบสัมภาษณ์	(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ	หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลกี	และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับการศึกษา จ�านวนหลักสูตร จ�านวนสาขาวิชา

ปริญญาตรี 14 47

ประกาศนียบัตร 1 1

ปริญญาโท 5 7

ปริญญาเอก 1 2

รวม 21 57

 จ�านวนนักศึกษา

  จ�านวนนักศึกษาทั้งหมด 

	 	 	 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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	 	 	 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

	 	 	 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



21

	 	 	 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

  จ�านวนนักศึกษารับ ปีการศึกษา 2564

	 	 	 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

 

	 	 	 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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  จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

	 	 	 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

	 	 	 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

งบประมาณ
	 ในปีงบประมาณรายจ่าย	พ.ศ.	2564	มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง			มงีบประมาณส�าหรบัด�าเนนิงานตามภารกจิ	จ�านวน

เงินทั้งสิ้น	603,087,500	บาท	จ�าแนกได้ดังนี้	

1. จ�าแนกตามประเภทงบประมาณ
ประเภท จ�านวนเงิน

เงินงบแผ่นดิน 425,063,900

เงินรายได้ 107,505,210

	-	เงิน	บ.กศ. 68,462,500

	-	เงิน	กศ.บป. 2,995,350

	-	เงิน	กศ.บศ. 9,351,650

	-	เงินศูนย์นานาชาติ 2,720,000

	-	เงิน	ร.ร.สาธิตฯ 2,901,480

-	เงิน	ป.วิชาชีพครู 3,238,400

	-	เงินรายได้คงคลัง 9,020,830

	-	เงินรายได้อื่น	ๆ 8,815,000

รวม 532,569,110
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2. จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย
หมวดรายจ่าย จ�านวนเงิน

งบบุคลากร 63,073,130

งบด�าเนินงาน 77,810,714

งบลงทุน 93,065,136

งบเงินอุดหนุน 292,662,530

งบรายจ่ายอื่น 5,957,600

รวม 532,569,110

3. จ�าแนกตามผลิต
ผลผลิต จ�านวนเงิน

1.รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 288,096,400

2.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 94,981,300

3.ผลผลิตผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 109,710,830

4.โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 36,530,500

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3,250,080

รวม 532,569,110
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4. จ�าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์
หมวดรายจ่าย จ�านวนเงิน

การพัฒนาท้องถิ่น 31,794,780

การผลิตและพัฒนาครู 19,100,200

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 38,244,330

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 443,429,800

รวม 532,569,110



25

บุคลากร

 1. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร
ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัย

ลาศึกษาต่อ รวม
ที่สังกัด ไปช่วยราชการ

สายผู้สอน 356 - 1 357

	ข้าราชการ 58 - 58

	พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาการ 293 - 1 293

	ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 5 - - 5

สายสนับสนุน 246 - - 246

	ข้าราชการ 16 - - 16

	ลูกจ้างประจ�า 6 - - 6

	พนักงานราชการ 22 - - 22

	 พนักงานมหาวิทยาลัยต�าแหน่งประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะ,ต�าแหน่งประเภททัว่ไป

202 - - 202

รวมทั้งหมด 602 - 1 603
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2. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามหน่วยงานและประเภทบุคลากร

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 58 1 1 - 2 16 83

คณะวิทยาศาสตร์ 16 49 - 2 - 1 10 78

คณะมนุษยศาสตร์ฯ 9 80 4 1 - 2 7 105

คณะวิทยาการจัดการ 12 56 - 1 - 2 9 81

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 4 12 - 1 - 11 27

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
12 32 1 - 1 10 58

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 2 8

ส�านักงานอธิการบดี

-กองกลาง 2 4 11 54 68

-กองบริการการศึกษา 2 - - 12 14

-กองนโยบายและแผน 1 1 - 7 9

-กองพัฒนานักศึกษา 1 - - 19 21

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 - - 24 25

ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม 1 - - 5 6

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1 - - 5 7

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - 1 1 3 5

โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา
5 5

สภาคณาจารย์ 1 1

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 4

รวมทั้งหมด 58 294 5 16 6 22 202 603
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3. บุคลากรสายผู้สอน จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

คณะ
ต�าแหน่ง

รวม
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์ 38 22 3 - 62

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
46 38 9 - 89

คณะวิทยาศาสตร์ 31 29 5 - 65

คณะวิทยาการจัดการ 39 24 5 - 68

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 22 4 - 44

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6 9 1 - 16

คณะพยาบาลศาสตร์ 7 - - - 7

 รวม 185 144 27 - 356

4. จ�านวนบุคลากร จ�าแนกตามหน่วยงานและวุฒิการศึกษา

หน่วยงาน

สายผู้สอน สายสนับสนุน

รวมต�ากว่า 

ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

ต�ากว่า 

ป.ตรี

ปริญญา

ตรี

ปริญญา

โท

ปริญญา

เอก

คณะครุศาสตร์ - 1 32 31 1 14 4 - 83

คณะวิทยาศาสตร์ - - 29 36 - 10 3 - 78

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
- 1 64 28 2 6 2 - 103

คณะวิทยาการจัดการ - - 32 36 1 9 2 - 80

คณะเทคโนโลยีการเกษตร - - 5 11 2 9 1 - 28

คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม
- - 35 9 - 12 - - 56

คณะพยาบาลศาสตร์ - - 6 1 - 1 1 - 9

ส�านักงานอธิการบดี - - - - 25 74 17 - 114

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
- - - - 1 20 4 - 25

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

สถาบันวิจัยและพัฒนา - - - - - 4 2 - 6

ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย - - - - - 4 1 - 5

โครงการจดัต้ังสถาบนัภาษา - - - - - 5 - - 5

สภาคณาจารย์ - - - - - 1 - - 1

หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - 3 1 - 4

รวมทั้งหมด - 2 203 152 31 177 38 - 603
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5. ข้าราชการและลูกจ้างประจ�าที่เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ชื่อ – สกุล สังกัดหน่วยงาน ต�าแหน่งขณะเกษียณ

รศ.ดร.วิพัฒน์	 หมั่นการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์

รศ.วันทนา	 สุวรรณอัตถ์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์

นางสมยงค์	 ไชยยาสืบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แม่บ้าน

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

	 มหาวิทยาลยัราชภัฏล�าปาง	ต้ังอยูเ่ลขที	่119	ถ.ล�าปาง-	แม่ทะ	บ้านหนองหวัหงอก	ม.9	ต.ชมพ	ูอ.เมอืง	จ.ล�าปาง		52100	

หมายเลขโทรศัพท์	054-237399	มีพื้นที่	589	ไร่	85	ตารางวา	และมีพื้นที่จ�านวน	115	ไร่	72	ตารางวา	อยู่เลขที่	8	ต.พระบาท		

อ.เมือง	จ.ล�าปางพื้นที่รวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางทั้งหมดเป็น	704	ไร่	1	งาน	57	ตารางวา	ประกอบด้วยอาคาร	ดังต่อ

ไปนี้

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	คณะมนุษยศาสตร์O 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



29

อาคาร ลักษณะอาคาร จ�านวนชั้น
พื้นที่ใช้สอย

(ตารางเมตร)
ปีที่สร้าง

อาคาร	22	อาคารดนตรีและนาฏศิลป์ อาคาร	ค.ส.ล. 3 1,200 2514

อาคาร	23	ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ อาคาร	ค.ส.ล. 4 5,672 2540

อาคาร	24	คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร	ค.ส.ล. 3 1,200 2514

อาคาร	27	หอประชุมจันทร์ผา อาคาร	ค.ส.ล. 1 1,600 2514

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

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	อาคารปฏิบัติการโปรแกรมเทคโนโลยี

การอาหาร
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�านักศิลปะวัฒนธรรม 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	อาคารเรียนคณะครุศาสตร์และคณะ

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

อาคาร	53	อาคารหอพักนกัศกึษาครศุาสตร์	(หอชาย) อาคาร	ค.ส.ล 4 4,414 2562

อาคาร	54	อาคารหอพกันกัศึกษาครศุาสตร์	(หอหญงิ) อาคาร	ค.ส.ล 4 5,666 2565
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ข้อมูลยานพาหนะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล�าดับ ประเภทรถราชการ ยี่ห้อ เลขทะเบียน ปีจดทะเบียน อายุใช้งาน ระยะกิโลเมตร

1 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0119	ลป 2544 21	ปี 190609

2 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0122	ลป 2544 21	ปี 395723

3 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0141	ลป 2523 41	ปี จอด

4 รถโดยสารส่วนบุคคล อิซูซุ 40-0169	ลป 2549 16	ปี 267380

5 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0303	ลป 2564 1	ปี 9794

6 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 40-0304	ลป 2564 1	ปี 5590

7 รถโดยสารส่วนบุคคล ฮีโน่ 80-9481	ลป 2546 19	ปี 11234

8 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4374	ลป 2553 12	ปี 574268

9 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4375	ลป 2553 	12	ปี 560066

10 รถตู้นั่ง	4	ตอน นิสสัน นข-6384ลป 2560 5	ปี 197576

11 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-1196	ลป 2544 21	ปี 589125

12 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-1635	ลป 2546 19	ปี 455178

13 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-3164	ลป 2550 15	ปี 615043

14 รถตู้นั่ง	4	ตอน โตโยต้า นข-4140	ลป 2552 13	ปี 527781

15 รถนั่ง	3	ตอน โตโยต้า กฉ-5684	ลป 2551 14	ปี 356328

16 รถนั่ง	2	ตอน	ท้ายบรรทุก นิสสัน กค-2254	ลป 2541 24	ปี ไมล์ช�ารุด

17 รถนั่ง	2	ตอน	ท้ายบรรทุก โตโยต้า กจ-7920	ลป 2550 16	ปี 501248

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

19 รถตู้นั่ง	4	ตอน ฮุนได กท-7410	ลป 2555 10	ปี 249652

20 รถเก๋ง	2	ตอน นิสสัน กท-7749	ลป 2555 10	ปี 263815

(ข้อมูล	ณ	วันที่	27	กรกฎาคม	2565)
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ประเด็นกลยุทธ์การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองกลุ่มผู้เรียนที่หลาก

หลาย

 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

	 	 การรับนักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2564	 รับสมัครระหว่างเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2563	 ถึง	 มิถุนายน	 พ.ศ.

2564	โดยการทดสอบวัดแววความเป็นครู	(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)	และสอบสัมภาษณ์	(หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต	หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑติ	หลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑติ	สาขาวชิาการจดัการธรุกจิค้าปลกี	และหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

 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 2564

	 	 	 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 2564

	 	 	 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.	2564	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านการส่งเสริม

ความแกร่งทางวิชาการในแต่ละหลักสูตร	มีการอบรมสัมมนา	ศึกษาดูงาน	และฝึกปฏิบัติงานในสถานปรกอบการ	มีการฝึกการ

ท�างานเป็นทีม	การเป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี		มีการจัดการแข่งขันกีฬาในคณะ	ระหว่างคณะ	และระหว่างสถาบัน	เพื่อความสามัคคี

และพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้เข้มแข็ง	 มีการฝึกการท�างานร่วมกับโรงเรียนและชุมชน	 โดยการออกค่ายอาสาพัฒนา	

ตลอดตนกิจกรรมอนุรักษ์เผยแพร่	และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย		ซึ่งมีโครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา	ที่ส�าคัญและโดดเด่น	ตามตัวอย่างโครงการ	ดังนี้

1. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร

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

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะ

วิชาชีพครู	"วันก้าวสู่วิชาชีพครู"	ส�าหรับ	นศ.ชั้น

ปีที่	1

นักศึกษา	ค.บ.	4	ปี	ชั้นปีที่	1	

จ�านวน	400	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

2 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู

คุณภาพ	ส�าหรับนักศึกษา	ค.บ.	4	ปี	ชั้นปีที่	2

นักศึกษา	ค.บ.	4	ปี

ชั้นปีที่	2	จ�านวน	570	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

3 การอบรมผู้ก�ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น	

(BTC.)	ส�าหรับนักศึกษาสาขาครุศาสตร์

นักศึกษา	ค.บ.	4	ปี	

ชั้นปีที่	2	นักศึกษา	

ค.บ.	5	ปี	ชั้นปีที่	3

รวม	จ�านวน	919	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูมือ

อาชีพ	(TPACK)	ส�าหรับ	นศ.ชั้นปีที่	3

นักศึกษา	ค.บ.	5	ปี

ชั้นปีที่	3	จ�านวน	560	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

5 การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสอบมาตรฐาน

สากล	(CEFR)	

นักศึกษา	ค.บ.	5	ปี	

ชั้นปีที่	3	จ�านวน	560	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ	รอบรู้ในหน้าที่ครู

ส�าหรับนักศึกษา	ค.บ.	4	ปี	ชั้นปีที่	1

นักศึกษา	ค.บ.	4	ปี	

ชั้นปีที่	1	จ�านวน	400	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

คณะครุศาสตร์

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะ

วิชาชีพครู	ส�าหรับ	นศ.ชั้นปีที่	4

นักศึกษา	ค.บ.	5	ปี

ชั้นปีที่	4	จ�านวน	560	คน

ศนูย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู

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

8 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการจัดการเรียนรู้

ส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย	ชั้น

ปีที่3	และชั้นปีที่	4

นักศึกษาสาขาการศึกษา

ปฐมวัย	ชั้นปีที่	3

และชั้นปีที่	4	จ�านวน	132

สาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะครุศาสตร์

9 การอบรมสมรรถนะการคิดวิเคราะห์เพื่อการ

สอนภาษาไทย

นักศึกษาสาขาภาษาไทย	ชั้น

ปีที่	3	และ	4	จ�านวน	120	

คน

สาขาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

10 เอกลักษณ์ไทย นักศึกษาสาขาภาษาไทย	ชั้น

ปีที่	1	–	4	

จ�านวน	220	คน

สาขาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

11 การสัมมนาและฝึกอบรมการสร้างนวัตกรรม

ทางการเรียนการสอนภาษาไทย	ในศตวรรษ

ที่	21

นักศึกษาสาขาภาษาไทย	ชั้น

ปีที่	3	และ	4

จ�านวน	120	คน

สาขาภาษาไทย

คณะครุศาสตร์

12 พัฒนาขีดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ	ฟัง

พูดอ่านเขียน

นักศึกษาภาษาอังกฤษ					

ชั้นปีที่	1	–	4	

จ�านวน	239	คน

สาขาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

13 การส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาผลิตและ

เผยแพร่นวัตกรรมในศาสตร์การสอนภาษา

อังกฤษ

นักศึกษาภาษาอังกฤษ					

ชั้นปีที่	1	–	4	

จ�านวน	239	คน

สาขาภาษาอังกฤษ

คณะครุศาสตร์

14 กิจกรรมเสริมทักษะและกระบวนการจัดการ

เรียนเพื่อความเป็นมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์					

ชั้นปีที่	3	–	5	

จ�านวน	64	คน

สาขาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

15 การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและ

การแนะแนว	ชั้นปีที่	1	–	3	

จ�านวน	60	คน

สาขาจติวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทักษะชีวิตและ

อาชีพ	ในศตวรรษที่	21

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและ

การแนะแนว	ชั้นปีที่	1	–	3	

จ�านวน	60	คน

สาขาจติวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

127 การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ส�าหรับ

นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาภาษาอังกฤษและ

จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว	(บูรณา

การกับรายวิชา)

นักศึกษาสาขาจิตวิทยา

และการแนะแนว	ชั้นปีที่	4						

จ�านวน	51	คน

สาขาจติวทิยาและการแนะแนว

คณะครุศาสตร์

18 อบรมทักษะชีวิตส�าหรับนักศึกษาชั้นปีที่	1 นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

ชั้นปีที่	1	จ�านวน	250	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

19 พัฒนาทักษะชีวิตแก่นักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา

นักศึกษาสาขาวิชา

สังคมศึกษา

จ�านวน	435	คน

สาขาวิชาสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
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20 โครงการ	“การพัฒนาตนเอง	พัฒนางานสู่โลก

อาชีพนักบัญชี”

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี					

อาจารย์	เจ้าหน้าที่	บุคลากร					

จ�านวน	100	คน

สาขาวิชาการบัญชี

คณะวิทยาการจัดการ

21 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ทักษะใน

ศตวรรษที่	21						

นักศึกษาชั้นปีที่	1-4	

สาขาวิชาการท่องเที่ยวฯ	

จ�านวน	53	คน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

และธุรกิจบริการ

คณะวิทยาการจัดการ

22 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

จ�านวน	136	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23 โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	เมื่อ

วันที่	14,28	พฤศจิกายน	19	และ	20	ธันวาคม	

2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

จ�านวน	141	คน

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา	คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม	ประจ�าปีการศึกษา	2564	เมื่อวัน

ที่	7	กรกฎาคม	2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม					จ�านวน	65	

คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26 โครงการ	“ชีวิตใหม่..สู่รั้วกาซะลอง”	

ด�าเนินการในวันที่	14	กรกฎาคม	2564	

ณ	ห้องประชุม	23101	อาคาร	23	ชั้น	1	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

คณาจารย์และนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์

จ�านวน	148	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

27 จัดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษส�าหรับ

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน	CEFR	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	1,500	คน

โครงการจัดตั้ง

สถาบันภาษา

28 จัดอบรมพื้นฐานภาษาในภูมิภาคอาเซียนและ

ภาษาต่างประเทศอื่นๆ	ส�าหรับนักศึกษา

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	200	คน

โครงการจัดตั้ง

สถาบันภาษา

29 จัดอบรมภาษาอังกฤษส�าหรับนักศึกษาด้วย

โปรแกรมส�าเร็จรูป	English	Discoveries	

Online

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	2,000	คน

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา

30 จัดอบรมคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรเทคโนโลยี	

สารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและ	

ทันสมัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ					

ล�าปาง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	

จ�านวน	610	คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์
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31 ทบทวนและสอบวัดทักษะด้านเทคโนโลยี	

สารสนเทศตามมาตรฐานส�าหรับนักศึกษา					

ชั้นปี	ที่	4-5	(สอบวัดผลทักษะด้านเทคโนโลยี	

สารสนเทศตามมาตรฐานส�าหรับนักศึกษา					

ชั้นปี	ที่	4-5)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	448	คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

32 ทบทวนและสอบวัดทักษะด้านเทคโนโลยี	

สารสนเทศตามมาตรฐานส�าหรับนักศึกษา					

ชั้นปี	ที่	4-5	(ทบทวนก่อนสอบวัดผลทักษะด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐาน					ส�าหรับ	

นักศึกษาชั้นปีที่	4-5)

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	136	คน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

33 กิจกรรมอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	204	คน

ศูนย์วิทยบริการ

34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากแหล่งเรียนรู้จริง					

(กิจกรรมทัศนศึกษา	ณ	ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย						

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง	

นักเรียนโรงเรียนสาธิต					

จ�านวน	84	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

35 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	967	คน

กองพัฒนานักศึกษา

36 โครงการพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ประจ�าปีการศึกษา	

2564

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	2,609	คน

กองพัฒนานักศึกษา

37 โครงการไหว้ครู นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	830	คน

กองพัฒนานักศึกษา

38 โครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม	ชุมนุม นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	2,015	คน

กองพัฒนานักศึกษา

39 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง

นายกองค์การบริหารนักศึกษา	

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	2,374	คน

กองพัฒนานักศึกษา

40 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	1,035	คน

กองพัฒนานักศึกษา

41 โครงการส่งเสริมสุขภาพและการประกวด

บุคลิกภาพนักศึกษา	LPRU	SMART	PROJECT

-	นักศึกษาสนใจเข้าร่วม

ประกวด	จ�านวน	61	คน

-	ผูเ้ข้ารบัชมจ�านวน	1,833	คน

กองพัฒนานักศึกษา
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42 โครงการสร้างบ้านแปงเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	1,243	คน

กองพัฒนานักศึกษา

43 โครงการ	LPRU	สุขภาพดี	ชีวีมีสุข นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	200	คน

กองพัฒนานักศึกษา

44 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

สมรรถภาพนักกีฬา	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	340	คน

กองพัฒนานักศึกษา

45 การอบรมอาชีพเสริมผ ่านสื่อออนไลน ์แก ่

นักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านระบบถ่ายทอดสด

(ออนไลน์)	 “เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าและการ

ท�าเพจขายสินค้าออนไลน์”

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	5,772	คน

กองพัฒนานักศึกษา

46 โครงการค่ายอาสาพัฒนาบ�าเพ็ญประโยชน์และ

รักษาสิ่งแวดล้อม

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

จ�านวน	1,525	คน

กองพัฒนานักศึกษา

กิจกรรมส่งเสริมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 หนองหัวหงอกบันเทิง					 นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

ชั้นปีที่	1	–	4

จ�านวน	600	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

2 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม						

(กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การท�า

กระทงและโคมไฟ	ในเทศกาลลอยกระทง)

นักศึกษา	คณะวิทยาการ

จัดการ	จ�านวน	200	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ	คณะวิทยาการจัดการ

3 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมตามอัต

ลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาชั้นปีที่	1-4					

คณะวิทยาการจัดการ					

จ�านวน	500	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ	คณะวิทยาการจัดการ

4 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ชั้นปีที่	4 นักศึกษา	ชั้นปีที่	4					

คณะวิทยาการจัดการ					

จ�านวน	100	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม

พิเศษ	คณะวิทยาการจัดการ

5 กิจกรรมท�าบุญอาคารและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

จ�านวน	100	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6 ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

การเกษตร	จ�านวน	50	คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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7 โครงการ	“ส่งเสริมวฒันธรรมและภมูปัิญญา

ส�าหรับผู ้น�านักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 

(ปาเวณียี่เป็ง	ณ	หนองหัวหงอก)	”	ด�าเนิน

การเมือ่วนัที	่27	พฤศจิกายน	2563		ณ	ลาน

อเนกประสงค์ผกากรอง	คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์					

จ�านวน		300	คน

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

8 กิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

จ�านวน	100	คน

ศูนย์นักศึกษานานาชาติ

9 โครงการเทียนน้อยเข้าพรรษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต					

จ�านวน	80	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

10 กิจกรรมวันลอยกระทง นักเรียนโรงเรียนสาธิต					

จ�านวน	110	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

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

1 Education	New	Generation	Seson	6 นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

ชั้นปีที่	1	–	4

จ�านวน	1,000	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

2 การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความเป็นครูที่ดี	 นักศึกษาสาขาจิตวิทยา

และการแนะแนว	ชั้นปีที่	

1	–	4	

จ�านวน	50	คน

สาขาจิตวิทยาและการแนะแนว					

คณะครุศาสตร์

3 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	“ปั้นดินให้เป็น

ดาว”

นักศึกษาสาขาวิชา					

นิเทศศาสตร์

จ�านวน	50	คน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

4 ปัจฉิมนักศึกษา	(เตรียมความพร้อมก่อน

ส�าเร็จการศึกษา)

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

การเกษตร

จ�านวน	25	คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

5 โครงการ	“ชีวิตใหม่..สู่รั้วกาซะลอง”	

ด�าเนินการในวันที่	14	กรกฎาคม	2564	

ณ	ห้องประชุม	23101	อาคาร	23	ชั้น	1	

คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

ล�าปาง

คณาจารย์และนักศึกษา					

คณะวิทยาศาสตร์					

จ�านวน	148	คน

สโมสรนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

6 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา

อังกฤษและบุคลิกภาพส�าหรับนักศึกษา	

LPRU	Ambassador

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

จ�านวน	71	คน

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
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กิจกรรมด้านสังคมและบ�าเพ็ญประโยชน์
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มนักศึกษา/จ�านวน หน่วยงานที่สังกัด

1 จิตอาสาตามพระราโชบาย นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

จ�านวน	50	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

2 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	"เกษตร

อินทรีย์แบบพอเพียง"

นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

จ�านวน	50	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

3 ออกค่ายอาสานักศึกษาสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์	เพื่อบริการวิชาการ

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์					

จ�านวน	40	คน

สาขาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์

4 ดนตรีสัญจร นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี	

จ�านวน	20	คน

สาขาวิชาดนตรี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 บูรณาการการบริการวิชาการกับการ

เรียนการสอนและการวิจัย	สาขาวิชา

รัฐประศาสนศาสตร์

นักศึกษาสาขาวิชา					

รัฐประศาสนศาสตร์						

จ�านวน	30	คน

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์					

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 บูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ

สอนกวีนิพนธ์ร่วมสมัย	:	กัลยาณมิตรทาง

วิชาการ	ครั้งที่	13

นักศึกษาสาขาวิชาภาษา

ไทยเพื่อการสื่อสารส�าหรับ					

ชาวต่างประเทศ						

จ�านวน	25	คน

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ส�าหรับชาวต่างประเทศ

คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์

7 โครงการค่ายอาสาพัฒนาร่วมรักษาสิ่ง

แวดล้อม	สาขาวิชานิเทศศาสตร์	ปี	12

-	นักศึกษา	อาจารย์	

สาขาวิชานิเทศศาสตร์	

จ�านวน	30	คน

-	นักเรียน	และผู้ปกครอง								

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา							

จ�านวน	36	คน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

8 กิจกรรมท�าบุญอาคารและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

จ�านวน	100	คน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 โครงการ	“บูรณาการงานวิจัยร่วมกับการ

เรียนการสอนรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม”	

ด�าเนินการเมื่อวันที่	19	มกราคม	2564		

อาจารย์	และนักศึกษา						

จ�านวน	49	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

10 โครงการ	“วิทย์จิตอาสานักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์	ปลูกพืชสมุนไพรและสวน

ครัว”	ด�าเนินการในวันที่	4	สิงหาคม	

2564	

นักศึกษาและอาจารย์					

จ�านวน	80	คน

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง

11 กิจกรรมวันพ่อ ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	

จ�านวน	120	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

12 กิจกรรมวันแม่ ครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	

จ�านวน	120	คน

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

13 โครงการราชภัฏล�าปางร่วมใจ	ขับขี่

ปลอดภัย	สร้างวินัยจราจร	

นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

จ�านวน	100	คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

14 โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน นักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

จ�านวน	100	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

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

1 ส่งเสริมสุขภาพนักศึกษาคณะครุศาสตร์						

ชั้นปีที่	1-4

นักศึกษาคณะครุศาสตร์					

จ�านวน	750	คน

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะครุศาสตร์

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพและความ

สนใจนักศึกษาทางด้านกีฬาและด้าน

นันทนาการ					กิจกรรมส่งเสริมทางด้าน

กีฬาและด้านนันทนาการตามความสนใจ

ของนักศึกษา	“เตรียมร่างกายให้แข็งแรง	

เพื่อแข่งขันกีฬา”

นักศึกษาทุกชั้นปี

คณะวิทยาการจัดการ					

ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ

คณะวิทยาการจัดการ

3 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ ครู		อาจารย์	นักเรียน	

นักศึกษา	จ�านวน	180	คน

โรงเรียนสาธิตฯ

2. การจัดบริการแก่นักศึกษา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีการจัดสภาพแวดล้อม	 สื่อการเรียนการสอน	 และแหล่งการเรียนรู้อย่างพอเพียง	 เพื่อ

เป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	และยังมีการจัดบริการด้านต่าง	ๆ	ให้แก่นักศึกษา	ดังนี้

 ♦ คณะครุศาสตร์

	 	 	 มีการจัดสภาพแวดล้อม		สื่อการเรียน	และแหล่งเรียนรู้	อย่างเพียงพอต่อจ�านวนนักศึกษา	เพื่อเป็นการส่งเสริม	

และกระตุ้นให้นักศึกษา	สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง	และยังมีการจัดบริการด้านต่างๆ	ให้แก่นักศึกษา	ได้แก่

	 	 	 1.	 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค�าปรึกษาทางวิชาการ	และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกกลุ่มเรียน

	 	 	 2.	 การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์	 เว็บไซต์	 Facebook	 

	 	 	 	 ทั้งของคณะ	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	 ห้อง

สมุด	ห้องค้นคว้าข้อมูลห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา	มุมศึกษาค้นคว้า/ศูนย์การเรียนรู้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	มีการจัดการ
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ด้านกายภาพท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	 ได้แก่	 ห้องเรียน	 มุมนันทนาการ	 มุมพักผ่อน	 ห้องอาหาร	 และจัดบริการให ้

ค�าปรกึษาแก่นักศกึษา	แนะแนวด้านการใช้ชวีติและการเข้าสูอ่าชพีแก่นกัศกึษา	โดยมกีารแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รกึษา	ตารางการนดั 

พบนักศึกษา	แบบบันทึกการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา	และนักศึกษา	ตาราง	Office	Hours	ของอาจารย์	ที่ส�าคัญคณะ

มีบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์	 www.mgts-lpru.ac.th	 บอร์ดประชาสัมพันธ	์

Facebook	ของคณะวิทยาการจัดการ	Facebook	สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ	และสถานีวิทยุ	105.50	MH														

 ♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

	 	 	 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 1.	 จัดบริการน�้าดื่มแก่นักศึกษา

	 	 	 2.	 จัดบริการสถานที่จอดรถแก่นักศึกษา

	 	 	 3.	 จัดบริการห้องสมุด	เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าจากหนังสือ	ต�ารา	สื่ออิเล็กทรอนิกส์	และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

	 	 	 4.	 จัดสถานที่พักผ่อนแก่นักศึกษา

 ♦ คณะวิทยาศาสตร์ 

	 	 	 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้	

	 	 	 1.	บริการให้ค�าปรึกษาแก่นักศึกษา	โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

	 	 	 2.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับสืบค้น	จ�านวน	40	เครื่อง

		 	 	 3.	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา	จ�านวน	40	เครื่อง

 ♦ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา 

	 	 	 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 1.	 จัดอบรมภาษาอังกฤษระยะสั้นส�าหรับนักศึกษาทุกชั้นปีทุกสาขาวิชาตลอดปีการศึกษา

	 	 	 2.	 จัดอบรมจัดบริการห้องสมุดภาษาต่างประเทศตลอดปีการศึกษา

	 	 	 3.	 จัดการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	 TOEIC	 ร่วมกับเซ็นเตอร์ฟอร์โปรเพสช่ันแนลแอสเซสเม้นท	์ 

	 	 	 	 (ประเทศไทย)	 ศูนย์สอบภาคเหนือจากจังหวัดเชียงใหม่มาด�าเนินการจัดทดสอบให้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

	 	 	 	 ล�าปาง

	 	 	 4.	 จดับรกิารห้องปฏบิติัการเรยีนรูภ้าษาองักฤษจากฐานข้อมลูโปรแกรมส�าเร็จรปู	English	Discoveries	Online	 

	 	 	 	 จ�านวน	153	เครื่องตลอดปี	

	 	 	 5.	 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน

	 	 	 6.	 จัดบริการระบบสัญญาณจานดาวเทียม	True	Vision	แบบรายปี

	 	 	 7.	 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

 ♦ ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

	 	 	 มีการจัดบริการแก่นักศึกษา	ดังนี้

	 	 	 1.	 ให้บริการยืม	 -	 คืนทรัพยากรสารสนเทศ	 สื่อโสตทัศนวัสดุ	 รวมไปถึงการยืม	 -	 คืน	 หนังสือด้วยตนเอง	 

	 	 	 	 ผ่านเครื่องยืม-คืนอัตโนมัติ	

	 	 	 2.	 มีการให้บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นหา	

	 	 	 3.	 บริการอ่าน	E-book	ด้วย	IPad	

	 	 	 4.	 บริการห้องค้นคว้ากลุ่มย่อย
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	 	 	 5.	 บริการ	Internet	Zone	ศูนย์คอมพิวเตอร์	ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 	 	 6.	 ห้องบริการส�าหรับใช้งาน	Internet	wifi	และสืบค้นข้อมูล	

	 	 	 7.	 ห้องฉายภาพยนตร์	-	ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง	

	 	 	 8.	 ห้องส�าหรับการฝึกอบรม	

	 	 	 9.	 ให้บริการการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต	

	 	 	 10.	ให้ค�าปรึกษา	แนะน�า	และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์

 ♦ กองกลาง ส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง 

	 	 	 ให้บริการด้านข้อมลูข่าวสาร		เพือ่ประชาสมัพันธ์ให้กบัคณาจารย์	นกัศกึษา	และบุคลากร	ของมหาวทิยาลยัราชภฏั

ล�าปาง	ได้รับทราบผ่านช่องทางดังนี้	

	 	 	 1.	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารกับคณาจารย์		นักศึกษา	และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ณ	เคาน์เตอร์ 

	 	 	 	 ประชาสัมพันธ์	ชั้น	1	กองกลาง		ส�านักงานอธิการบดี		อาคารโอฬาร		โรจน์หิรัญ

	 	 	 2.	 ให้บริการข้อมูลข่าวสารติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์	 054-237399	 และโทรสาร	 054-237389	 

	 	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง		

	 	 	 3.	 บอร์ดประชาสัมพันธ์	ชั้น	๑	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 

	 	 	 	 ราชภฏัล�าปง	และเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์	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.	 จดัท�ากฤตภาคข่าว	และเผยแพรข้่อมูลผ่าน	ผดิพลาด!	การอ้างองิไฮเปอร์ลิงก์ไม่ถูกต้องกฤตภาคข่าวออนไลน์	 

	 	 	 	 มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	https://www.lpru.ac.th/webboard/index.php?board=48.0	ตวัอย่างเช่น	 

	 	 	 	 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	07.30-08.00น.	และช่วงที่	2	 

	 	 	 	 เวลา	13.30น.	เป็นต้นไป		ตลอดจนการประกาศเสียงตามสายในกรณีฉุกเฉิน

	 	 	 13.	การให้บริการจัดท�า	 Spot	 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางตามที่ได้รับ 

	 	 	 	 มอบหมาย

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

	 	 	 	 facebook.com/prlpru2015/	เพ่ือการประชาสมัพนัธ์และให้ข้อมลูข่าวสารของมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	

	 	 	 16.	ร่วมรับผิดชอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ผ่านเว็บไซต์	 https:// 

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

	 	 	 	 LampangRajabhatUniversity	 ให้บริการข้อมูลข่าวสาร	 ตลอดจนตอบค�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	๘	แห่ง		และกลุ่มPR-Rajabhat	ทั่วประเทศ

3. ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา
	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มีนักศึกษาได้สร้างผลงานและได้รับรางวัลต่าง	ๆ	ดังนี้

ล�าดบั ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล

1 นายกวินภพ	คนสูง บุคคลต้นแบบ	TO	BE	NUMBER	ONE	ด้านการ

ช่วยเหลือสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดี

โครงการรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด	

TO	BE	NUMBER	ONE	

จังหวัดล�าปาง

2 นายสิทธิชัย	ธรรมสิทธิ์

นายณภัทร	เหมืองทอง

นายพิสิษฐ์	เดชละ

นายกฤษณะ	ต๊ะน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การประกวด

นวัตกรรมและการท�าสื่อการตลาดออนไลน์สู่

ตลาดจีน	ครั้งที่	2	ประจ�าปี	

พ.ศ.	2564	

สถาบันขงจื้อ	มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	

3 นายอรรถกรณ์		ศิลป์คีรีกูล

(นักศึกษา	ชั้นปีที่	3	สาขาวิชาการ

ตลาด)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จากการประกวด

นวัตกรรมและการท�าสื่อออนไลน์สู่ตลาดจีน	ครั้ง

ที่	2	ประจ�าปี	พ.ศ.2564	หัวข้อ	"ไทยสร้างสรรค์"	

สุดยอดตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าไทยสู่ตลาดจีนด้วย

ทักษะการตลาดเชิงดิจิทัลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย

หลังยุคโควิด-19	วันที่	29	ตุลาคม	2564

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่	ZHONGQING	

CUP	-	中清杯

4 นายนพรัตน์	สัตย์ธรรม

นักศึกษาชั้นปีที่	3	(สาขาวิชาการ

จัดการ)

รางวัล	“สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่ง

ปี	และผู้ท�าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนดี

เด่น	–	Best	Youth	of	the	Year	2021”	เนื่อง

ในวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจ�าปี	2564						วัน

ที่	20	กันยายน	2564	

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	

โดยกรมกิจการเด็กและ

เยาวชน

5 นางสาวกัญติมา		ฝายเผือก

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา

รางวัลเหรียญเงิน	มวยสากลสมัครเล่นหญิง	รุ่น

น�้าหนัก	57	กิโลกรัม	การแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชน	จังหวัดล�าปาง	เมื่อวันที่	15	–	17	

มีนาคม	2564

มหาวิทยาลัยการกีฬาแแห่ง

ชาติ	วิทยาเขตล�าปาง
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ล�าดบั ชื่อ - สกุล รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่ให้รางวัล

6 นางสาวสุทธิดา	เคียนถา

นางสาวอุสาวสุ	รักชาติ

รางวัลคะแนนสูงสุด	ในการน�าเสนอผลงาน

วิชาการระดับชาติ	"นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม"	3	

ครั้งที่	17	Resilience	for	Never	Normal	Era	

ทางระบบออนไลน์ในรูปแบบ	Conference	เมื่อ

วันที่	29	-	30	กรกฎาคม	2564	โดยการน�าเสนอ

ผลงานในครั้งนี้	ได้น�าเสนอในเรื่อง	เทคนิคการ

ปรับสภาพทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากการสี

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	โดยโซเดียมไฮดรอกไซด์ส�าหรับ

ผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง	ซึ่งมีจ�านวนผู้น�าเสนอ	128	

คน	และจ�านวนผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้	249	คน	

จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

7 นางสาวณัฐติยา	กันใจมา ผู้น�าเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม					เนื่องในวันน�้า

โลก	ประจ�าปี	2564	ประเด็นส�าหรับประเทศไทย	

Valuing	Water	:	Valuing	IWRM	with	Youth	

Action	ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า	พัฒนาผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	เมื่อวันที่	6	-	8	สิงหาคม	2564	ผ่าน

สื่อ	Online	ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา	2019

ส�านักงานทรัพยากรน�้าแห่ง

ชาติ	(สทนช.)

8 เด็กชายอชิระ		ตันตระกูล

นักเรียนระดับชั้น	ป.3

*รางวัล	ชนะเลิศ	เหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	รุ่น

อายุ	7-8	ปี	เพศชาย	รุ่นน�้าหนัก	18-22	กิโลกรัม	

การแข่งขัน	CMU	เทควันโด	โอเพ่น	ครั้งที่	9	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ประเด็นกลยุทธ์การวิจัยพัฒนาและแก้ปัญหาชุมชนท้องถิ่นอย่าง

มีคุณภาพ

 การวิจัย
	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	 และการวิจัยเพื่อพัฒนาท้อง

ถิน่	จงึมกีระบวนการในการส่งเสรมิให้บคุลากรของมหาวทิยาลยัท�าวจัิยท่ีบรูณาการการเรยีนการสอนและการบรกิารวชิาการ	มี

สถาบนัวจิยัและพฒันาเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบประสานกบัคณะและหน่วยงานภายนอกในการส่งเสรมิการท�าวิจยั	การหาแหล่ง

ทุน	และการสร้างเครอืข่ายการวจิยั	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	มโีครงการวจิยัทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุจากหน่วยงานภายนอก	และ

จากมหาวทิยาลยั	ซึง่ได้จดัสรรงบประมาณจากกองทนุวจิยั	เป็นทนุสนบัสนนุการวจิยัแก่คณาจารย์	เจ้าหน้าที	่และนกัศกึษา	รวม

ทั้งมีการจัดประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย	และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในหลายรูปแบบ	โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัย

แหล่งงบประมาณ
จ�านวนโครงการ

วิจัย

จ�านวนเงิน

(บาท)

1.	ภายในมหาวิทยาลัย 16 800,000

2.	ภายนอกมหาวิทยาลัย 49 43,948,724

 =	 กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.) 15 8,200,000

 =	 ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ	(วช.) 14 5,251,624

 =	 ส�านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและ

	 	 นวัตกรรมหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับ

	 	 พื้นที่	(บพท.)

6 15,200,000

 =	 หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถ

	 	 ในการแข่งขันของประเทศ	(บพข.)

5 8,000,000

 =	 อื่น	ๆ 9 7,297,100

รวม 65 44,748,724
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2. โครงการวิจัยและสร้างสรรค์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย(งบกองทุนวิจัย) จ�าแนก
ตามคณะ
 2.1 คณะครุศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืช

สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวช

ส�าอางคุณภาพสูงของชุมชนต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมือง

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

ผศ.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

20,000

(40,000)

2 การเสริมสร้างพลังอ�านาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้

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

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

ผศ.อนงค์รัตน์	รินแสงปิน

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

ผศ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

อ.วิศาธร	ทนุกิจ

20,000

(20,000)

3 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังส�าหรับผู้สูง

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

อ.ดร.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา

อ.ดร.ปณิสรา	จันทร์ปาละ

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

อ.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

อ.วิมพ์วิภา	บุญกลิ่น

ผศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์

32,000

(40,000)

4 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริม

พฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

อ.มนตา	รัตนจันทร์

อ.ดร.พิชชา	ถนอมเสียง

ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภา

กุล

อ.วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน

อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ

รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์	ปันแก้ว

36,000

(40,000)

5 การพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเกษตรกรไทยปราด

เปรื่อง	(Smart	Farmer)	ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถี

ชุมชนคนวอแก้ว	ต�าบลวอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.กาญจนา	คุมา	

ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต	ผศ.สุ

วรรณี	จันทร์ตา	ผศ.ปริตต์	สาย

สี	รศ.ดร.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

9,750

(65,000)

6 ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดี

ของชุมชนวิถีใหม่	ในสถานการณ์การระบาดของโรค	โค

วิด-19	

ผศ.สมชาย	เมืองมูล	

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา	อ.ภาค

ภูมิ	พิชวงค์	

45,000

(50,000)

 รวมทุนภายใน คณะครุศาสตร์ 162,750
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 2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเตียงพลิกป้องกันแผลกดทับส�าหรับผู้ป่วย

ติดเตียง	

1.	รศ.พฤกษา	เครือแสง

2.	อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

(เป็นผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุน

วิจัยที่ได้รับคนละ	ร้อยละ	5	

=3,500	บาท)

งบวิจัยรวมทั้งสิ้น=70,000	

บาท

7,000	

2 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพเครื่องช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย	

1.ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง

2.	อ.ชลาพันธ์	อุปกิจ

(เป็นผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุน

วิจัยที่ได้รับคนละ	ร้อยละ	10	

=7,000	บาท)

งบวิจัยรวมทั้งสิ้น=70,000	

บาท

14,000

รวมทุนภายใน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 21,000

 2.3 คณะวิทยาการจัดการ

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 แผนงานวิจัยเรื่อง	การเพิ่มสมรรถนะเกษตรกรไทยปราด

เปรื่อง	(Smart	Farmer)	ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์	วิถี

ชุมชนวอแก้ว	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต�าบลวอแก้ว	

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.จีราภรณ์	พงศ์พันธุ์พัฒนะ

(ร้อยละ	50	=	35,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.กาญจนา	คุมา

(ร้อยละ	20	=	14,000)

อาจารย์จิระประภา	ค�าราช

(ร้อยละ	10	=	7,000)

ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา

(ร้อยละ	10	=	7,000)

อาจารย์พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

(ร้อยละ	10	=	7,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	70,000	บาท

63,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

2 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การพัฒนาศักยภาพบุคคล

ต้นแบบเกษตรกรไทยปราดเปรื่อง	(Smart	Farmer)	

ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน	คนวอแก้ว	ต�าบลวอ

แก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.กาญจนา	คุมา

(ร้อยละ	50	=	32,500)

นักวิจัยร่วม

ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต

(ร้อยละ	15	=	9,750)

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

(ร้อยละ	15	=	9,750)

ผศ.ปริตต์	สายสี

(ร้อยละ	15	=	9,750)

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

(ร้อยละ	5	=	3,250)

ทุนวิจัยทั้งหมด	65,000	บาท

45,500

3 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตร

อินทรีย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงสร้างสรรค์	

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	คนวอแก้ว	ต�าบลวอแก้ว	

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์จิระประภา	ค�าราช

(ร้อยละ	50	=	32,500)

นักวิจัยร่วม

ผศ.ฐิฏิกานต์	สุริยะสาร

(ร้อยละ	10	=	6,500)

อาจารย์อุษา	โบสถ์ทอง

(ร้อยละ	10	=	6,500)

อาจารย์ดลฤดี	สุขใจ

(ร้อยละ	10	=	6,500)

อาจารย์ชัยฤกษ์	ตันติเตชา

(ร้อยละ	10	=	6,500)

อาจารย์ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

(ร้อยละ	5	=	3,250)

ผศ.กาญจนา	คุมา

(ร้อยละ	5	=	3,250)

ทุนวิจัยทั้งหมด	65,000	บาท

55,250
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

4 แผนงานวิจัยเรื่อง	การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์โดย

กระบวนการกลุ่มและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้

เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของพื้นที่ต�าบล	หัวเมือง	อ�าเภอเมืองปาน	

จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(ร้อยละ	50	=	20,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(ร้อยละ	20	=	8,000)

อาจารย์แดน	กุลรูป

(ร้อยละ	15	=	6,000)

อาจารย์สุพรรณี	ค�าวาส

(ร้อยละ	5	=	2,000)

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

(ร้อยละ	5	=	2,000)

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

(ร้อยละ	5	=	2,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	65,000	บาท

38,000

5 โครงการย่อยที่	1	เรื่อง	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผัก

ปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการ

จัดการกลุ่มส�าหรับส่งเสริมให้เกิดกิจการเพื่อสังคมใน

พื้นที่ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์สุพรรณี	ค�าวาส

(ร้อยละ	50	=	27,500)

นักวิจัยร่วม

อาจารย์แดน	กุลรูป

(ร้อยละ	15	=	8,250)

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

(ร้อยละ	10	=	5,500)

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสถาพร

(ร้อยละ	5	=	2,750)

อาจารย์อุษา	โบสถ์ทอง

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี

(ร้อยละ	5	=	2,750)

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ทุนวิจัยทั้งหมด	55,000	บาท

49,500
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

6 โครงการย่อยที่	3	เรื่อง	การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านอัต

ลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

(ร้อยละ	65	=	32,500)

นักวิจัยร่วม

อาจารย์พรนภา	บุญน�ามา

(ร้อยละ	10	=	5,000)

อาจารย์กิติวัฒน์	กิติบุตร

(ร้อยละ	5	=	2,500)

อาจารย์ภาคภูมิ	พิชวงค์

(ร้อยละ	5	=	2,500)

อาจารย์สุขี	สุขดี

(ร้อยละ	5	=	2,500)

อาจารย์ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก

(ร้อยละ	5	=	2,500)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(ร้อยละ	5	=	2,500)

ทุนวิจัยทั้งหมด	50,000	บาท

45,000

7 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอาง

ส�าหรับท�าความสะอาดและบ�ารุงผิวจากสารสกัดพืช

สมุนไพรในท้องถิ่นของชุมชนต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมือง

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

(ร้อยละ	50	=	20,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

(ร้อยละ	25	=	10,000)

ผศ.หฤทัย	ไทยสุชาติ

(ร้อยละ	20	=	8,000)

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

(ร้อยละ	5	=	2,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	40,000	บาท

2,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

8 โครงการย่อยที่	2	เรื่อง	แนวทางการยกระดับการแปรรูป

จากถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอ

เมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

(ร้อยละ	50	=	27,500)

นักวิจัยร่วม

อาจารย์สุขี	สุขดี

(ร้อยละ	10	=	5,500)

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

(ร้อยละ	10	=	5,500)

อาจารย์พิภพ	นราแก้ว

(ร้อยละ	5	=	2,750)

อาจารย์เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว

(ร้อยละ	5	=	2,750)

อาจารย์อุษา	โบสถ์ทอง

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ผศ.วีระ	พันอินทร์

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ผศ.ส�าเริง	นราแก้ว

(ร้อยละ	5	=	2,750)

รศ.พรชนก	ทองลาด

(ร้อยละ	5	=	2,750)

ทุนวิจัยทั้งหมด	55,000	บาท

5,500

รวมทุนภายใน คณะวิทยาการจัดการ 303,750

 2.4 คณะวิทยาศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 โครงการย่อยที่	1	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ

เตียงพลิกป้องกันแผลกดทับส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

อ.สมพร	ติ๊บขัด

อ.ประสงค์	หน่อแก้ว

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์

ผศ.อนุกิจ	เสาร์แก้ว

อ.วินัย	ต๊ะแสง

รศ.พฤกษา	เครือแสง

อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

3,500

(จากจ�านวนเต็ม	

70,000)

2 แผนงานวิจัยเรื่อง	ศักยภาพของสมุนไพรและการยก

ระดับการใช้พืชสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

20,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

3 โครงการย่อยที่	1	การประเมินศักยภาพด้านความหลาก

หลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนน�าไปผลิตเป็นผลิต

ภัณฑ์เวชาส�าอางคุณภาพสูงของชุมชนต�าบลบ้านแลง	

อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

18,000

(จากจ�านวนเต็ม	

40,000

4 โครงการย่อยที่	2	การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอางส�าหรับ

ท�าความสะอาดและบ�ารุงผิวจากสารสกัดพืชสมุนไพร

ในท้องถิ่นของชุมชน	ต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองล�าปาง	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

รศ.ดร.ไพทูรย์	อินต๊ะขัน

18,000

(จากจ�านวนเต็ม	

40,000

5 โครงการย่อยที่	1	การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม

พฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน	ต�าบลน�้าโจ้	อ�าเภอ

แม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา

อ.ปณิสรา	จันทร์ปาละ

อ.ฉัตรสุดา	มาทา*

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

อ.วิมพ์วิภา	บุญกลิ่น

ผศ.อัมเรศ	เนตรสิทธิ์

4,000

(จากจ�านวนเต็ม	

40,000

6 โครงการย่อยที่	2	รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคน

สองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ	ต�าบลน�้า

โจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.มนตา	รัตนจันทร์

อ.พิชชา	ถนอมเสียง

ผศ.ปณตนนท์	เถียรประภากุล

อ.วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร

อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน*

อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ

รศ.กนิษฐ์กานต์	ปันแก้ว

2,000

(จากจ�านวนเต็ม	

40,000

7 แผนงานวิจัยเรื่อง	การเพิ่มสมรรถนะเกษตรกรไทยปราด

เปรื่อง	(Smart	Farmer)	ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์วิถี

ชุมชนวอแก้ว	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน	ต�าบลวอแก้ว	

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.จีราภรณ์	พงษ์พันธุ์พัฒนะ

ผศ.กาญจนา	คุมา

อ.จิระประภา	ค�าราช

ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

7,000

(จากจ�านวนเต็ม	

70,000

8 โครงการย่อยที่	2	การยกระดับผลิตภัณฑ์โดย

กระบวนการกลุ่มและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้

เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่

อ.จิระประภา	ค�าราช

ผศ.ฐิฎิกานต์	สุริยะสาร

อ.อุษา	โบสถ์ทอง

อ.ดลฤดี	สุขใจ

อ.ชัยพฤษ์	ตันติเดชา

อ.ดร.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

ผศ.กาญจนา	คุมา

9,750

(จากจ�านวนเต็ม	

65,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

9 แผนงานวิจัยเรื่อง	การสร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์โดย

กระบวนการกลุ่มและการแปรรูปด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้

เพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่	และเพิ่มชีดความสามารถ

ในการแข่งขันของพื้นที่	ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมืองปาน	

จังหวัดล�าปาง

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

อ.แดน	กุลรูป

อ.สุพรรณี	ค�าวาส

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

2,000

(จากจ�านวนเต็ม	

40,000

10 โครงการย่อยที่	2	แนวทางการยกระดับการแปรรูปจาก

ถ่านไม้ไผ่และถ่านเมล็ดกาแฟ	ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมือง

ปาน	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

อ.สุขี	สุขดี

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

อ.พิภพ	นราแก้ว

อ.เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว

อ.อุษา	โบสถ์ทอง

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์

ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว

รศ.พรชนก	ทองลาด

49,500

(จากจ�านวนเต็ม	

55,000

11 โครงการย่อยที่	3	การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านอัต

ลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

อ.พรนภา	บุญน�ามา

อ.กิติวัฒน์	กิติบุตร

อ.ภาคภูมิ	พิชวงศ์

อ.สุขี	สุขดี

อ.ณัฐมา	เหล่ากุลดิลก

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

2,500

(จากจ�านวนเต็ม	

50,000

รวมทุนภายใน	คณะวิทยาศาสตร์ 176,250

 2.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืช

สมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวช

ส�าอางคุณภาพสูงของชุมชนต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมือง

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ชนันกาญจน์		สุวรรณเรือง

ผศ.พรอนันต์		บุญก่อน

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

2,000

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�าอางส�าหรับท�าความสะอาด

และบ�ารุงผิวจากสารสกัดพืชสมุนไพรในท้องถิ่นของ

ชุมชนต�าบลบ้านแลง	อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

ผศ.หฤทัย	ไทยสุชาติ

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

20,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

3 การพัฒนาศักยภาพบุคคลต้นแบบเกษตรกรไทยปราด

เปรื่อง	(Smart	Farmer)	ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์4วิถี

ชุมชนคนวอแก้ว		ต�าบลวอแก้ว		อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.กาญจนา		คุมา

ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

ผศ.ปริตต์			สายสี

รศ.ไพฑูรย์		อินต๊ะขัน

9,750

4 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสารพิษด้วยนวัตกรรม

พร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่มส�าหรับส่งเสริมให้

เกิดกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมือง

ปาน	จังหวัดล�าปาง

อาจารย์สุพรรณี	ค�าวาส

อาจารย์แดน	กุลรูป

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสถาพร

อาจารย์อุษา	โบสถ์ทอง

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

2,750

5 การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่าน	อัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอ

เมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

อาจารย์พรนภา	บุญน�ามา

อาจารย์กิติวัฒน์		กิติบุตร

อาจารย์ภาคภูมิ		พิชวงค์

อาจารย์สุขี	สุขดี

อาจารย์ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

2,500

รวมทุนภายใน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 37,000

 2.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 แผนการวิจัยเรื่อง	การปรับปรุงและ	เพิ่มประสิทธิภาพ

เตียงพลิกป้องกันแผล	กดทับ	ส�าหรับผู้ป่วยติดเตียงและ

เครื่องช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร*

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

อ.นิวัติ	กิจไพศาลสกุล		

60,000.00

2 โครงการย่อย	1	การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเตียง

พลิกป้องกันแผลกดทับส�าหรับผู้ป่วยติดเตียง										

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์*

อ.สมพร	ติ๊บขัด*

อ.ประสงค์	หน่อแก้ว*

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์*

ผศ.อนุกิจ	เสาร์แก้ว

อ.วินัย	ต๊ะแสง*

รศ.พฤกษา	เครือแสง

อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

70,000.00
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

3 โครงการย่อย	2	ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง

ช่วยพยุงการเคลื่อนไหวร่างกาย										

อ.นิวัติ	กิจไพศาลสกุล*

อ.อดิศร	ถมยา*

ผศ.เอกรัฐ	อินต๊ะวงศา*

ผศ.ว่าที่รต.ปฐมพงศ์	พรม

มาบุญ*

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

อ.ศิญาพัฒน์	เสนจันทร์ฒิไชย*

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง

อ.ชลาพันธ์	อุปกิจ

70,000.00

4 โครงการย่อย	1	การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผักปลอดสาร

พิษด้วยนวัตกรรมพร้อมใช้และกระบวนการจัดการกลุ่ม

ส�าหรับส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อสังคมไปพื้นที่ต�าบลหัว

เมือง	อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง				

อ.สุพรรณี	ค�าวาส

นายแดน	กุลรูป

ผศ.สนธิญา	สุวรรณราช

ผศ.จตุรภัทร	วงศ์สิริสภาพร

อ.อุษา	โบสถ์ทอง

ผศ.นราทิป	วงษ์ปัน*

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี

รศ.ไพบูลย์	อินต๊ะขัน

55,000.00

รวมทุนภายใน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 315,000.00

3.  โครงการวจิยัและสร้างสรรค์ได้รบัจดัสรรงบประมาณจากแหล่งทนุภายนอก จ�าแนกตามคณะ
 3.1 คณะครุศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์ส�าหรับนักเรียนโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

อ.ดร.เกศนีย์	อิ่นอ้าย

อ.ดร.สุธิดา	พลช�านิ

526,400	

(526,400)

2 การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนใน

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ผศ.ปรารถนา	โกวิทยางกูร

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

526,400	

(526,400)

3 พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับ

มัธยมศึกษาในสถานการณ์	การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัส	โคโรน่า	2019”

ผศ.ดร.วิยดา	เหล่มตระกูล

ผศ.ดร.เกสรี	ลัดเลีย

ผศ.เศรษฐวิชญ์	ชโนวรรณ

อ.ดร.พงศ์วัชร	ฟองกันทา

อ.วิทเอก	สว่างจิตร

40,000

(50,000)

4 พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ด้วยการบริการสังคม	

อ.ดร.ดวงพร	อุ่นจิตต์ 300,000	

(600,000)
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

5 การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อประเมินและส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กชาติพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

นางศรีไพร	โนจา

น.ส.วันเพ็ญ	อินต๊ะขัติย์

720,000

6 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง

นางดวงใจ	พุทธวงศ์

น.ส.ศิรญา	จนาศักดิ์

นายขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

นายนราธิป	วงษ์ปัน

นายสมชาย	เมืองมูล

นางเนตรดาว	โทธรัตน์

นางกาญจนา	คุมา

นางสาวสธุรีา	ทิพย์ววิฒัน์พจนา

นางจิระประภา	ค�าราช

นางสาวธนพร	หมูค�า

นางสาวชัดนารี	มีสุขโข

นางสาวปัทมา	อภิชัย

นางสาวไพบูลย์	หมุยมาศ

นางนันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

นางสาวจ�าเนียร	มีส�าลี

นายธนวรกฤต	โอฬารธนพร

น.ส.วิยดา	เหล่มตระกูล

น.ส.สุภาภรณ์	มาชัยวงศ์

นายวิศท์	เศรษฐกร

นายณัฐกฤษณ์	ธรรมกวินวงศ์

(1,155,000)	

7,700,000

7 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด

ล�าปางยุคล้านนา

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

อ.ตุลาภรณ์	แสนปรน

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

นายวีรศักดิ์	ของเดิม

150,000	

(1,500,000)



59

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

8 การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและ

พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดย

ความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและ

หน่วยงานภาคี

น.ส.จีรภา	ดามัง

อ.วิทเอก	สว่างจิตร

อ.ดร.สัญชัย	เกียรติทรงชัย

ผศ.ดร.สจุติกลัยา	มฤครฐัอนิแปลง

รศ.ดร.ธันวดี	ศรีธาวิรัตน์

ผศ.ดร.ศุภางค์	นันตา

อ.ดร.นรา	พงษ์พานิช

อ.ดร.ทวพิฒัน์	วจิติรปัญญารกัษ์

ดร.วีระชัย	ค�าธร

อ.ดร.กิตติ	เมืองตุ้ม

อ.ดร.เกวลี	รังสีสุทธาภรณ์

ผศ.ดร.ดุษฎี	บุญธรรม

อ.ประพันธ์	แจ้งเอี่ยม

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

รศ.ณัฎฐนันธ์	สุวรรณวงก์

อ.ดร.ศิวาพร	พยัคฆนันท์

อ.ดร.วิเชียร	มันแหล่

อ.คงขวัญ	ศรีสอาด

อ.ดร.เมธารัตน์	จันตะนี

38,921.05	

(1,479,000)

9 การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิง

สร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น	ปี

ที่	2

อ.ดร.สัญชัย	เกียรติทรงชัย

อ.วิทเอก	สว่างจิตร

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา

มฤครัฐอินแปลง

รศ.ดร.ธันวดี	ศรีธาวิรัตน์

อ.ดร.เสถียรภัคณ์	มุขดี

ผศ.ดร.ศุภางค์	นันตา

อ.ดร.นรา	พงษ์พานิช

อ.ดร.ทวพิฒัน์	วจิติรปัญญารกัษ์

ดร.วีระชัย	ค�าธร

น.ส.จีรภา	ดานัง

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

รศ.ณัฎฐนันธ์	สุวรรณวงก์

อ.ดร.ศิวาพร	พยัคฆนันท์

อ.ดร.วิเชียร	มันแหล่

อ.คงขวัญ	ศรีสอาด

อ.ดร.เมธารัตน์	จันตะนี

1,250,000	

(20,000,000)

รวมทุนภายนอก คณะครุศาสตร์ 4,706721.05
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 3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 แผนงานเรื่อง	การจัดการความรู้ปัญหาการรับรองสถานะ

ของบุคคลตามกฎหมายในเขตต�าบลร่องเคาะ	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

รศ.พฤกษา	เครือแสง -

2 โครงการวิจัยย่อยที่	1	การส�ารวจปัญหาการพิสูจน์

สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตต�าบลร่อง

เคาะ	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการ

อ.เกียรติสุดา	โสดามรรค

ผู้ร่วมวิจัย

อ.อัคจร	แม๊ะบ้าน	

76,600

3 โครงการวิจัยย่อยที่	2	การจัดการปัญหาการพิสูจน์

สถานะและสิทธิของบุคคลตามกฏหมายเขตต�าบลร่อง

เคาะ	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการ

1.อ.มณีรัตน์	จันทร์หนิ้ว

ผู้ร่วมวิจัย

2.อ.ฐาปนี	ชุมพลวงศ์	

78,600

4 การพัฒนากลไกและมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน

กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไร้สัญชาติ	ผ่านกระบวนการ

คลินิกกฎหมายชุมชนบ้านวังใหม่	ต�าบลร่องเคาะ	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการ

1.อ.อัคจร	แม๊ะบ้าน

ผู้ร่วมวิจัย

2.ผศ.จาตุรนต์	วรรณนวล

3.ผศ.พฤกษา	เครือแสง

4.อ.มณีรัตน์	จันทร์หนิ้ว

5.อ.เกียรติสุดา	โสดามรรค

6.อ.ฐาปนี	ชุมพลวงศ์

(นักวิจัย	6	คน)

559,300

5 การจัดการความรู้ในการด�ารงอยู่ของภาษากลุ่มชาติพันธุ์

ในการด�ารงอยู่ของภาษากลุ่มชาติพันธุ์ในศตวรรษที่	21	

ของจังหวัดล�าปาง	

หัวหน้าโครงการ

1.ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง

(ร้อยละ	50)	=225,900

ผู้ร่วมวิจัย

2.ผศ.บัณศิกาญจ	ตั้งภากรณ์

(ร้อยละ	20)	=90,360

3.ผศ.นิตยา	มูลปินใจ

(ร้อยละ	20)	=90,360

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	451,800

(นักวิจัย	4	คน)

406,620

6 โครงการวิจัย:	การส�ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	จังหวัดล�าปาง	

จังหวัดล�าพูน	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

1.อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

(หัวหน้าโครงการวิจัย	สัดส่วน

ทุนวิจัยที่ได้รับร้อยละ	40

=26,880	บาท)

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	67,200	

(นักวิจัย	7	คน)	

26,880
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

7 องค์ความรู้สู่ชุมชน	:	การบริหารจัดการน�้าเพื่อส่งเสริม

การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านสัก	ต.บ้านเอื้อม	อ.เมือง

ล�าปาง	จ.ล�าปาง	

ผศ.ดร.พงศธร	ค�าใจหนัก

(ผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้

รับร้อยละ	10	=70,000	บาท)	

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	700,000	บาท	

(นักวิจัย	10	คน)

70,000

8 การจัดการความรู้เพื่อสร้างพื้นที่ทางวัฒนธรรมในกลุ่ม

ชาติพันธุ์เมี่ยนและลีซูที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพ

บ้านวังใหม่	ต.ร่องเคาะ	อ.วังเหนือ	จ.ล�าปาง	

หัวหน้าโครงการ

1.ผศ.สุภาวดี	ยาดี

(ร้อยละ	50)	=188,500

ผู้ร่วมวิจัย

2.อ.อัคจร	แม๊ะบ้าน

(ร้อยละ	5)	=18,850

3.ผศ.ณัฐนรินทร์	เมธีวุฒินันทน์

ภานณุภัทร

(ร้อยละ	)	=18,850	ธนวัฒน์

4.อ.นิศาชล	พรมดี	

(ร้อยละ	3)	=11,310

5.อ.เสาวรีย์	บุญสา

(ร้อยละ	)	=7,540

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	377,000	บาท	

(นักวิจัย	6	คน)

245,050

9 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่า

สู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัด

ล�าปาง

1.	รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน

2.	ผศ.เจษฎา	ทองสุข

(เป็นผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุน

วิจัยที่ได้รับคนละ	ร้อยละ	5	

=57,000	บาท)

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	1,140,000	บาท

114,000

10 การรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกล�าปางด้วย

คุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

1.ผศ.เจษฎา	ทองสุข

หัวหน้าโครงการวิจัย	ร้อยละ	

40	=680,000

2.	รศ.ศิริกร	อิ่นค�า

3.	ผศ.วราภรณ์	ภูมลี

4.	ผศ.ธงชัย	ปันสุข

(ผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้

รับคนละ	ร้อยละ	10

=170,000x3=510,000	บาท)

ทุนวจัิยท้ังสิน้	1,7000,000	บาท

1,190,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

11 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วย

อัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง

1.	ผศ.ปวีณา	งามประภาสม

2.	ผศ.ขัตติยา	ขัติยวรา

(ผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่

ได้รับคนละ	ร้อยละ	7=151,	

200x2=302,400	บาท)

3.	อ.ชนม์ธนัช	สุวรรณ	

(ผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้

รับ	ร้อยละ	5=108,000	บาท)	

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	2,160,000	บาท

410,400

12 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง

1.	อ.ดร.	ดวงใจ	พุทธวงศ์	2.	

ผศ.ธนพร	หมูค�า

3.	ผศ.วิศท์	เศรษฐกร

(สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้รับคนละ

ร้อยละ	5=385,000x3

=1,155,000	บาท)

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	7,700,000	บาท	

1,155,000

13 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้น

ทางยุคสมัยแห่งล้านนา

1.	รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน	(ผู้

ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่

ได้รับ	ร้อยละ	10=220,000	

บาท)

2.	ผศ.ดร.พงศธร	ค�าใจหนัก	(ผู้

ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่ได้

รับ	ร้อยละ	5=110,000	บาท)	

ทุนวิจัยทั้งสิ้น	2,200,000	บาท	

330,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

14 การยกระดับศักยภาพของชุมชนเพื่อการสื่อสาร

อัตลักษณ์เชิงสร้างสรรค์ของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

1.รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน

(หัวหน้าโครงการ	สัดส่วน

ทุนวิจัยที่ได้รับ	ร้อยละ	

21=315,000	บาท)

2.	ผศ.ดร.บัณศกิาญจ	ตัง้ภากรณ์

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั	

ร้อยละ	10=150,000	บาท)

3.อ.ปิยรัตน์	วงศ์จุมมะลิ

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	10=150,000	บาท)

4.	รศ.ศิริกร	อิ่นค�า

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)

5.	ผศ.ธงชัย	ปันสุข

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)	6.	

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)

7.ผศ.อาระดา	พุ่มไพศาลชัย

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)	

8.ผศ.เจษฎา	ทองสุข

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)	

9.ผศ.ดร.อนันต์	อุปสอด

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)	

10.อ.วารินทร์	วงษ์วรรณ

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจัิยทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	7=105,000	บาท)	ทุน

วิจัยทั้งสิ้น	1,500,000	บาท	

1,350,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

15 การพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

1.รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

(ผูร่้วมวจิยั	สดัส่วนทนุวจิยัทีไ่ด้รบั

ร้อยละ	5=85,000	บาท)	

2.อ.พงษ์วิกรานต์	มหิทธิพงศ์

(ผู้ร่วมวิจัย	สัดส่วนทุนวิจัยที่

ได้รับ	ร้อยละ	10=170,000	

บาท)	ทุนวิจัยทั้งสิ้น	

1,700,000	บาท

255,000

16 Making	Social	Space:	Gay	and	Kathoey	Groups	

as	Convenors	of	Ceremonies	and	Rituals	in	

Lampang Province

ผศ.กิ่งแก้ว	ทิศตึง 100,000

รวมทุนวิจัยภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6,367,450

 3.3 คณะวิทยาการจัดการ

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 โครงการวิจัยเรื่อง		ต้นแบบการเพิ่มศักยภาพ				การ

แข่งขันในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้าน				โลจิสติกส์

เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร	:	กรณีศึกษา

อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ของไทย

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(ร้อยละ		25		=		247,425)				

นักวิจัยร่วม

ผศ.สุขเกษม	ลางคุลเสน

(ร้อยละ		15		=		148,455)				

อาจารย์ฐากูร	ศิริยอด

(ร้อยละ		15		=		148,455)

อาจารย์นลินทิพย์	กองค�า

(ร้อยละ		15		=		148,455)

อาจารย์ชัยฤกษ์	ตันติเตชา

(ร้อยละ		15		=		148,455)

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร

(ร้อยละ		15		=		148,455)

ทุนวิจัยทั้งหมด	989,700	บาท

841,245
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

2 โครงการวิจัย:	การส�ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน

สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	จังหวัดล�าปาง	

จังหวัดล�าพูน	โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์ดวงใจ	พุทธวงศ์

(ร้อยละ		40		=		26,880)				

นักวิจัยร่วม

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(ร้อยละ		10		=		6,720)

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(ร้อยละ		10		=		6,720)

อาจารย์ณรงค์			คชภัคดี

(ร้อยละ		10		=		6,720)

นางธัญญพัทธ์			ทิพย์ศุภวงศ์

(ร้อยละ		10		=		6,720)

นายลิขิต		ศิริ

(ร้อยละ		10		=		6,720)

นายลิขิต		ศิริ

(ร้อยละ		10		=		6,720)

นางสาวสุภัค	โนกุล

(ร้อยละ		10		=		6,720)

ทุนวิจัยทั้งหมด	67,200	บาท

6,720

3 โครงการวิจัย:	การส�ารวจและศึกษารูปแบบการปรับตัว

ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดล�าปางและจังหวัดล�าพูน	

ภายใต้ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรค

โควิด-19

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

(ร้อยละ		30		=		180,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(ร้อยละ		20		=	120,000)

อาจารย์ชุตินิษฐ์	ปานค�า

(ร้อยละ		20		=	120,000)

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

(ร้อยละ		10	=		60,000)

ผศ.กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

(ร้อยละ		10		=		60,000)

อาจารย์อัจฉราภรณ์	วรรณะ

มะกอก

(ร้อยละ		10		=		60,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	600,000	บาท

540,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

4 โครงการวิจัย:		ระบบสื่อสารปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่ง

เสริมสุขภาวะที่ดีของชุมชนวิถีใหม่	ในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคโควิด-19

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

(ร้อยละ		80		=		40,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา

(ร้อยละ		10		=		5,000)

อาจารย์ภาคภูมิ		พิชวงค์

(ร้อยละ		10		=		5,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	50,000	บาท

5,000

5 โครงการย่อยที่		4	การยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกประเภทของที่ระลึกเพื่อการตลาดดิจิทัลด้วย

อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ล�าปางนครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.กนกกัญญา		รวมไมตรี

(ร้อยละ		50		=		393,000)

นักวิจัยร่วม

อาจารย์ณชิา	นภาพร	จงกะสกิิจ

(ร้อยละ		20		=		157,200)

อาจารย์วินัย	ต๊ะแสง

(ร้อยละ		20		=		157,200)

อาจารย์	ดร.ณัฐวุฒิ	ปัญญา

(ร้อยละ		10		=		3,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	786,000	บาท

78,600
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

6 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่า

สู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัด

ล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(ร้อยละ		50		=		570,000)

นักวิจัยร่วม

อ.เจษฎา		ทองสุข

(ร้อยละ		5		=		57,000)				

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(ร้อยละ		5		=		57,000)				

อ.นุสรา		แสงอร่าม

(ร้อยละ		5		=		57,000)

ผศ.ธมลวัฒน์		หิรัญชาติอนันต์

(ร้อยละ		5		=		57,000)

ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(ร้อยละ		5		=		57,000)

รศ.วิไลลักษณ์		พรมเสน

(ร้อยละ		5		=		57,000)

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(ร้อยละ		5		=		57,000)

อ.ปัณณทัต		กัลยา

(ร้อยละ		5		=		57,000)

นายอุดมสิน		หาญเมธี

(ร้อยละ		5		=		57,000)

นายศุภณกร		ทิมมาศย์

(ร้อยละ		5		=		57,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,140,000	บาท

228,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

7 การรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกล�าปางด้วย

คุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.เจษฎา		ทองสุข

(ร้อยละ		40		=		680,000)

นักวิจัยร่วม

รศ.ศิริกร		อิ่นค�า

(ร้อยละ		10		=		170,000)

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(ร้อยละ		10		=		170,000)

ผศ.ธมลวัฒน์			หิรัญชาติอนันต์

(ร้อยละ		10		=		170,000)

อ.กนกกัญญา		รวมไมตรี

(ร้อยละ		10		=		170,000)

ผศ.วราภรณ์		ภูมลี

(ร้อยละ		10		=		170,000)

ผศ.ธงชัย	ปันสุข

(ร้อยละ		10		=		170,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,700,000	บาท

170,000

8 การสร้างอัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัด

ล�าปางยุคล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.ธวัชชัย		ท�าทอง

(ร้อยละ		50		=		750,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

(ร้อยละ		10		=		150,000)

อ.ตุลาภรณ์		แสนปรน

(ร้อยละ		10		=		150,000)

อ.ภาณุวัฒน์		สกุลสืบ

(ร้อยละ		10		=		150,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(ร้อยละ		10		=		150,000)

นายวีรศักดิ์		ของเดิม

(ร้อยละ		10		=		150,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,500,000	บาท

900,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

9 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิกระดับครัวเรือนด้วย

อัตลักษณ์ใหม่จากทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ธมลวัฒน์		หิรัญชาติอนันต์

(ร้อยละ		37		=		799,200)				

นักวิจัยร่วม

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(ร้อยละ		7		=		151,200)

ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(ร้อยละ		7		=		151,200)

ผศ.ปวีณา		งามประภาสม

(ร้อยละ		7		=		151,200)

ผศ.ขัตติยา		ขัติยวรา

(ร้อยละ		7		=		151,200)

ผศ.อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

(ร้อยละ		5		=		108,000)

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์

(ร้อยละ		5		=		108,000)

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

(ร้อยละ		5		=		108,000)

อ.วินัย		ต๊ะแสง

(ร้อยละ		5		=		108,000)

อ.กนกกัญญา		รวมไมตรี

(ร้อยละ		5		=		108,000)

อ.ชนม์ธนัช		สุวรรณ

(ร้อยละ		5		=		108,000)

นายศุภณกร		ทิมมาศย์

(ร้อยละ		5		=		108,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

2,160,000	บาท

108,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

10 การศึกษาแนวทางในการท�าการตลาดส�าหรับการรักษา

คุณค่าสู่การยกระดับผลิตภัณฑ์เซรามิกระดับครัวเรือน

จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.นุสรา		แสงอร่าม

(ร้อยละ		30		=		300,000)

นักวิจัยร่วม

อ.ณัฐวุฒิ		ปัญญา

(ร้อยละ		15		=		150,000)

อ.วีรพร		สุพจน์ธรรมจารี

(ร้อยละ		15		=		150,000)

อ.วิจิตรา		แซ่ตั้ง

(ร้อยละ		15		=		150,000)

อ.พรนภา		บุญน�ามา

(ร้อยละ		15		=		150,000)

อ.ชิดชนก		วงศ์เครือ

(ร้อยละ		5		=		50,000)

อ.กัญญารัตน์			ไชยสงคราม

(ร้อยละ		5		=		50,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,000,000	บาท

1,000,000

11 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.ดวงใจ		พุทธวงศ์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

นักวิจัยร่วม

ผศ.ธนพร		หมูค�า

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.วิศท์		เศรษฐกร

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.ศิรญา		จนาศักดิ์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.กาญจนา	คุมา

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.สุธีรา		ทิพย์วิวัฒน์พจนา

(ร้อยละ		5		=		385,000)

2,310,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

อ.จิระประภา		ค�าราช

(ร้อยละ		5		=		385,000)

อ.ชัดนารี		มีสุขโข

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.ปัทมา		อภิชัย

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.ณัฐกฤษฎ์		ธรรมกวินวงศ์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

อ.ไพบูลย์		หมุ่ยมาศ

(ร้อยละ		5		=		385,000)

อ.จักรชัยวัฒน์		กาวีวงศ์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.วิยดา		เหล่มตระกูล

(ร้อยละ		5		=		385,000)

อ.สุภาภรณ์			มาชัยวงศ์

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ผศ.นราธิป		วงษ์ปัน

(ร้อยละ		5		=		385,000)

นายประวิทย์			ย่านเจริญกิจ

(ร้อยละ		5		=		385,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

7,700,000	บาท
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

12 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้น

ทางยุคสมัยแห่งล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ณัฐนันท์		ฐิติยาปราโมทย์

(ร้อยละ		28		=		616,000)

นักวิจัยร่วม

อ.ปัณณทัต		กัลยา

(ร้อยละ		15		=		330,000)

ผศ.พงศธร		ค�าใจหนัก

(ร้อยละ		5		=		110,000)

รศ.ธิติมา		คุณยศยิ่ง

(ร้อยละ		10		=		220,000)

รศ.วิไลลักษณ์		พรมเสน

(ร้อยละ		10		=		220,000)

ผศ.สรวิศ		มูลอินต๊ะ

(ร้อยละ		5		=		110,000)

ผศ.สุขเกษม		ลางคุลเสน

(ร้อยละ		5		=		110,000)

ผศ.ฐิฎิกานต์		สุริยะสาร

(ร้อยละ		5		=		110,000)

อ.ณัฐวุฒิ		ปัญญา

(ร้อยละ		5		=		110,000)

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(ร้อยละ		5		=		110,000)

อ.นุสรา		แสงอร่าม

(ร้อยละ		5		=		110,000)

นายนิรุฒ	มณีพันธ์

(ร้อยละ		1		=		22,000)

นายชูชีพ		สุขสว่าง

(ร้อยละ		1		=		22,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	

2,200,000	บาท				

1,496,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

13 การพัฒนาเส้นทางและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

อ.ปัณณทัต		กัลยา

(ร้อยละ		38		=		646,000)

นักวิจัยร่วม

รศ.พรสวรรค์		มณีทอง

(ร้อยละ		5		=		85,000)

อ.พงษ์วิกรานต์		มหิทธิพงศ์

(ร้อยละ		10		=		170,000)

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

(ร้อยละ		5		=		85,000)

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

(ร้อยละ		10		=		170,000)

อ.กนกอร	ศิริฐิติ

(ร้อยละ		10		=		170,000)

อ.สยุมภู		อุนยะพันธ์

(ร้อยละ		5		=		85,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(ร้อยละ		5		=		85,000)

อ.ปิยะ	วัฒถพาณิชย์

(ร้อยละ		10		=		170,000)

นางสาวอรทัย	สุวรรณเทศ

(ร้อยละ		1		=		17,000)

นายวันวิสข์		เนียมปาน

(ร้อยละ		1		=		17,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,700,000	บาท

1,326,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

14 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทางยุคสมัยแห่งล้านนา

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.สนธิญา		สุวรรณราช

(ร้อยละ		19		=		114,000)

นักวิจัยร่วม

รศ.ไพฑูรย์	อินต๊ะขัน

(ร้อยละ		8		=		48,000)

ผศ.นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์

(ร้อยละ		8		=		48,000)

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.แดน	กุลรูป

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.ฐากูร	ศิริยอด

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.สุพรรณี	ค�าวาส

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.นลินทิพย์	กองค�า

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.ชัยฤกษ์	ตันติเตชา

(ร้อยละ		8		=		48,000)

อ.อัจฉราภรณ์		วรรณมะกอก

(ร้อยละ		8		=		48,000)

นางสาวอรทัย	สุวรรณเทศ

(ร้อยละ		1		=		6,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด	600,000	บาท

594,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

15 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม

อาหารล�าปางและพื้นที่เชื่อมโยง

หัวหน้าโครงการวิจัย				

อ.ปัณณทัต		กัลยา

(ร้อยละ		31		=		620,000)

นักวิจัยร่วม

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

(ร้อยละ		15		=		300,000)

ผศ.กนกพร		เอกกะสินสกุล

(ร้อยละ			5		=		100,000)

ผศ.ฐิฏิกานต์		สุริยะสาร

(ร้อยละ			5		=		100,000)

อ.ปิยะ	วัฒถพาณิชย์

(ร้อยละ			12		=		240,000)

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

(ร้อยละ			5		=		100,000)

อ.กมลวรรณ		ทาวัน

(ร้อยละ			5		=		100,000)

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

(ร้อยละ			12		=		240,000)

ผศ.ธมลวัฒน์		หิรัญชาติอนันต์

(ร้อยละ			5		=		100,000)

อ.วินัย	ต๊ะแสง

(ร้อยละ			5		=		100,000)

ทุนวิจัยทั้งหมด

1,560,000	บาท

1,560,000

16 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการตลาดดิจิทัล	ชุมชน

ท้องถิ่นในจังหวัดล�าปางและจังหวัดใกล้เคียง	หน่วยงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

หัวหน้าโครงการวิจัย

ผศ.ธนกร		สิริสุคันธา

(ร้อยละ		100		=		1,670,000)

1,670,000

17 ความพึงพอใจและการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรของชุมชน

รอบบริษัทปูนซีเมนต์ไทย	(ล�าปาง)	จ�ากัด	ประจ�าปี	2563

หัวหน้าโครงการวิจัย				

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

(ร้อยละ		100		=		300,000)

300,000

รวมทุนภายนอก คณะวิทยาการจัดการ 12,292,320
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 3.4 คณะวิทยาศาสตร์

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 แผนงานวิจัย	การยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกขนาด

เล็ก	จังหวัดล�าปาง	สู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ล�าปางนคร

หัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง

ผศ.ดร.โศภษิฐพร	ศลิปภริมย์สขุ

ผศ.มัลติกา	บุญมา

อ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น

87,000

(จากจ�านวนเต็ม	

8700,000)	

2 โครงการวิจัยย่อยที่	2	การยกระดับกระบวนการผลิตเซ

รามิกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตา

เผาของอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก	จังหวัดล�าปาง	

ผศ.ดร.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์

สุข

ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์	

ดร.วิภานุช	ใบศล

ดร.เอกชัย	ญาณะ

อ.เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว	ผศ.พงษ์

ศักดิ์	อยู่มั่น

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตน์	เนติศักดิ์

933,880

(จากจ�านวนเต็ม	

1,262,000)	

3 แผ่นวัสดุคอมโพสิตลวดนาโนซิลเวอร์/ถ่านไม้ไผ่ในการ

ก�าจัดและลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน	2.5	ไมครอน

รศ.ดร.อภิรักษ์	ชัยเสนา	

ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว	อ.ดร.

ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

700,000

4 องค์ความรู้สู่ชุมชน	:	การบริหารจัดการน�้าเพื่อส่งเสริม

การพึ่งตนเองของชุมชนบ้านสัก	ต.บ้านเอื้อม	อ.เมือง	

จ.ล�าปาง

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว

210,000

(จากจ�านวนเต็ม	

7000,000

5* การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของชุมชน

เมืองภาคเหนือ

รศ.จิราพร	เกศพิชญวัฒนา	

อ.ฉัตรสุดา	มาทา	อ.ดร.

เยาวเรศ	ชูศิริ	รศ.ธิติมา	คุณยศ

ยิ่ง	อ.เบญจมาศ	ยศเสนา

388,422

(จากจ�านวนเต็ม	

2,589,480)

6 กิจกรรมย่อยที่	1	พัฒนาชุดข้อมูลพื้นฐานไม้ดอกไม้

ประดับอัตลักษณ์ประจ�าถิ่นเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์	

แผนงานการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชน

กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับด้านนวัตกรรมเกษตร	ด้วยแนวทาง

มาลัยวิทยสถาน	อว.

ผศ.ปัทมา	อภิชัย 179,400

(จากจ�านวนเต็ม	

1,794,000

7 กิจกรรมย่อยที่	2	การพัฒนาปัจจัยการผลิตในการท�า

เกษตรปลอดภัยส�าหรับ	ไม้ดอกไม้ประดับ	แผนงานการ

เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนกลุ่มไม้ดอกไม้

ประดับด้านนวัตกรรมเกษตร	ด้วยแนวทางมาลัยวิทย

สถาน	อว.

ผศ.ปัทมา	อภิชัย 78,450

(จากจ�านวนเต็ม	

2,615,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

8 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษา

เตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.อุดมเดชา	พลเยี่ยม	

อ.ดร.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

60,000

(จากจ�านวนเต็ม	

200,000)	

9 องค์ความรู้สู่ชุมชน	:	นวัตกรรมกรองน�้าด้วยนาโน

เทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน	บ้านสัก	ต.บ้าน

เอื้อม	อ.เมืองล�าปาง	จังหวัดล�าปาง

ดร.ณัฐพร	พิมพะ

ดร.สุดคนึง	สิงโต

ผศ.ดร.พงศธร	ค�าใจหนัก

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี

70,000

(จากจ�านวนเต็ม	

700,000)	

10 การตรวจเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ

จากอนุภาคฝุ่นของผู้ปฏิบัติงานในเหมืองถ่านหิน	จังหวัด

ล�าปาง

ผศ.ดร.ว่าน	วิริยา

ผศ.ดร.อาทิตย์	ยาวุฑฒิ

ดร.วรางคณา	นาคเสน

ผศ.ดร.โศภษิฐพร	ศลิปภิรมย์สขุ

ดร.รัศมีทิพย์	วิตา

390,890.3

(จากจ�านวนเต็ม	

3,908,903)	

11 การส่งเริมสร้างความเข้มแข็งของศูนย์วิจัยชุมชนต�าบลวอ

แก้ว	อ.ห้างฉัตร	จ.ล�าปาง

รศ.ดร.พิมผกา	โพธิลังกา 100,000

12* การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

ผศ.ดร.ณฐักฤษฎ์	*ธรรมกวนิวงศ์

อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

1,540,000

(จากจ�านวนเต็ม	

7,700,000)

13 การศึกษาลักษณะของบรรยากาศโลกเหนือหอดูดาวใน

ประเทศไทย	(นักวิจัยร่วม)

อ.ดลฤดี	สุขใจ

ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว

138,840

(จากจ�านวนเต็ม	

347,100

14* โครงการวิจัยเรื่อง	นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ	

และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับประชาชน	

ในอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ฉัตรสุดา	มาทา*

อ.ดร.เยาวเรศ	ชูศิริ

52,640

(จากจ�านวนเต็ม	

263,200

15* โครงการวิจัยเรื่อง	การพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ

สู่ระบบชุมชนต้นแบบแห่งการเรียนรู้ในการดูแลผู้สูงอายุ	

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

อ.ชิสาพัชร์	ชูทอง*

อ.ดร.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

114,510

(จากจ�านวนเต็ม	

381,700)

16 โครงการวิจัยเรื่อง	การพัฒนาเครื่องแปรรูปขยะ	

เศษอาหาร	ส�าหรับผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้ง

ในครัวเรือน

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ 877,400

รวมทุนภายนอก คณะวิทยาศาสตร์ 5,921,432.30



78

 3.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม

อาหารล�าปางและพื้นที่เชื่อมโยง

อ.ปัณณทัต	กัลยา

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

ผศ.ฐิติกานต์	สุริยะสาร

อ.ปิยะ	วัฒถพาณิชย์

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์

อ.วินัย	ต๊ะแสง

2,000,000

2 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

ผศ.ธนพร	หมูค�า

ผศ.วิศท์	เศรษฐกร

ผศ.ศิรญา	จนาศักดิ์

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

ผศ.กาญจนา	คุมา

ผศ.สุธีรา	ทิย์วิวัฒน์พจนา

อ.จิรประภา	ค�าราช

อ.ชัดนารี	มีสุขโข

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

ผศ.ณัฐกฤษฎ์	ธรรมกวินวงศ์

อ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

อ.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

ผศ.วิยดา	เหล่มตระกูล

อ.สุภาภรณ์	มาชัยวงศ์

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

นายประวิทย์	ย่านเจริญกิจ

7,700,000

3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมอบประเภทบัตเตอร์เค้ก

ด้วยโปรตรีจากจิ้งหรีดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคในยุคใหม่

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง

อ.ดร.มยุรี	ชมภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผศ.กัลยา	ใจรักษ์

อ.วลัยพร	สุพรรณ

อ.ชัยวิชิต	ไพรินทราภา

400,000
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

4 การพัฒนาและการประยุกต์ใช้สารสกัดจากเชียงดา

อินทรีย์เพื่อควบคุมโรคและยืดอายุการเก็บรักษามะม่วง

น�้าดอกไม้

ผศ.ดร.นิศากร	สุวรรณ

อ.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

อ.วิภานุช	ใบศล

655,600

5 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้าวสารเพื่อ

การผลิตข้าวแต๋นสู่การพัฒนานวัตกรรมต้นแบบเครื่อง

บ่มข้าวระบบอัตโนมัติ	และเครื่องนึ่งข้าวแบบรวมศูนย์ใน

ระดับโรงงานน�าร่อง

อ.ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย

อ.อดิศร	ถมยา

ผศ.ดร.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

อ.ดร.มยุรี	ชมภู

1,140,600

รวมทุนภายนอก คณะเทคโนโลยีการเกษตร 10,096,200

 3.6 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

1 โครงการวิจัยเรื่อง	การศึกษาสภาวะที่เหมาะในการ

เก็บรักษาข้าวสารเพื่อการผลิตข้าวแต๋นสู่การพัฒนา

นวัตกรรมต้นแบบเครื่องบ่มข้าวระบบอัตโนมัติและเครื่อง

นึ่งข้าวแบบรวมศูนย์ในระดับโรงงานน�าร่อง

อ.ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

อ.อดิศร	ถมยา*

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

อ.มยุรี	ชมพู

1,140,600.00

2 โครงการวิจัยเรื่อง	การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลด

ความขึ้นผลผลิตทางการเกษตรและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูง

ด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความ

ร้อนร่วม

ผศ.วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์*

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

ผศ.จักรกฤษณ์	ฮั่นยะลา*

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น*

ผศ.ว่าที่รต.ปฐมพงศ์	พรม

มาบุญ*

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ*

1,228,400.00

3 โครงการวิจัยเรื่องต้นแบบการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันใน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์เพื่อพัฒนาห่วง

โซ่อุปทานสินค้าเกษตร:กรณีศึกษาอุตสาหกรรมข้าวโพด

หวานในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย

ผศ.ณัฐนันท์	ฐิติยาปราโมทย์

ผศ.สุขเกษม	ลางคุลเสน

อ.ฐากูร	ศิริยอด

อ.นิลินทิพย์	กองค�า

อ.ชัยฤกษ์	ตันติเตชา

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร*

989,700.00

4 โครงการวิจัยเรื่อง	การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัย	มหาวิทยาลัย	ราชภัฏล�าปาง

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

อ.ณรงค์	คชภักดี

36,700.00
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

5 โครงการวิจัย	:	การส�ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถี

ใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19	จังหวัด

ล�าปาง	จังหวัดล�าพูนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง		

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

อ.ณรงค์	คชภักดี

นางธัญญพัทธ์	ทิพย์ศุภวงศ์

นายลิขิต	ศิริ

น.ส.สุภัค	โนกุล

67,200.00

6 แผนงานวิจัย	เรื่อง	การยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิก

ขนาดเล็ก	จังหวัดล�าปาง	สู่อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ล�าปาง

นครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

ผศ.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์สุข

ผศ.มัตติกา	บุญมา*

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ*

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี*

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น*

870,000.00

7 โครงการย่อยที่	2	การพัฒนาวัตถุดิบทดแทนดินขาว

เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพใน

อุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็กจังหวัดล�าปาง

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ*

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์*

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล

882,000.00

8 โครงการย่อยที่	2	การยกระดับกระบวนการผลิตเซรามิก

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการเพิ่มศักยภาพเตาเผา

ของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ขนาดเล็กจังหวัดล�าปาง				

ผศ.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์สุข

ผศ.วีรนุช	คฤหนนนท์

อ.วิภานุช	ใบศล

อ.เอกชัย	ญาณะ

อ.เชาววุฒิ	สิงห์แก้ว

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น*

ผศ.วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์*

1,262,000.00

9 โครงการย่อยที่	3	การยกระดับกระบวนการควบคุม

คุณภาพผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยระบบการตรวจสอบ

ย้อนกลับได้และระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน

อุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก	จังหวัดล�าปาง

ผศ.มัตติกา	บุญมา*

ผศ.วราคม	วงศ์ชัย*

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร*

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์*

ผศ.จักรกฤษณ์	ฮั่นยะลา*

691,000.00

10 โครงการย่อยที่	4	การยกระดับรูปแบบผลิตภัณฑ์

เซรามิกประเภทของที่ระลึกเพื่อการตลาดดิจิทัลด้วย

อัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ล�าปางนครหัตถศิลป์ถิ่นอุตสาหกรรม

สร้างสรรค์

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี*

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ*

อ.วินัย	ต๊ะแสง*

อ.ดร.ณัฐวุฒิ	ปัญญา

786,000.00
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

11 การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัยในบริบทของชุมชน

เมืองภาคเหนือ	:	แผนงานวิจัยไทยอารี	

รศ.จิราพร	เกศพิชญวัฒนา

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

อ.เยาวเรศ	ชูศิริ

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

อ.เบญจมาศ	ยศเสนา

2,589,480.00

12 โครงการน�าร่อง	"การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ขนมอบ

ประเภทบัตเตอร์เค้กด้วยโปรตีนจากจิ้งหรีดเพื่อตอบ

สนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคใหม่		

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

อ.มยุรี	ชมพู

ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา

ผศ.กัลยา	ใจรักษ์

อ.วลัยพร	สุพรรณ

อ.ชัยวิชิต	ไพรินทราภา

40,000.00

13 การออกแบบและการพัฒนาวัสดุเชิงประกอบส�าหรับผลิต

เครื่องระดับจากเศษผงหนัง

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล*		 40,000.00

14 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้น

ทางยุคสมัยแห่งล้านนา																			

ผศ.ณัฐนันท์	ฐิติยาปราโมทย์

อ.ปัณณทัต	กัลยา

ผศ.พงศธร	ค�าใจหนัก

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ*

ผศ.สุขเกษม	ลางคุลเสน

ผศ.ฐิฎิกานต์	สุริยะสาร

อ.ณัฐวุฒิ	ปัญญา

ผศ.สนธิญา	สุวรรณา

อ.นุสรา	แสงอร่าม

นายนิรุฒ	มณีพันธ์

นายชูชีพ	สุขสว่าง

2,200,000.00

15 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์วัฒนธรรม

อาหารล�าปาง														

อ.ปัณณทัต	กัลยา

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล

ผศ.ฐิฎิกานต์	สุริยะสาร

อ.ปิยะ	วัฒถพาณิชย์

อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร

อ.กมลวรรณ	ทาวัน

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์*

อ.วินัย	ต๊ะแสง*

2,000,000.00
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

16 การจัดการทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อรักษาคุณค่า

สู่การยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจของเซรามิกจังหวัด

ล�าปาง														

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

อ.เจษฎา	ทองสุข

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

อ.นุสรา	แสงอร่าม

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์*

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ*

รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน

ผศ.ณัฐนันท์	ฐิติยาปราโมทย์

อ.ปัณณทัต	กัลยา

นายอุดมสิน	หาญเมธี

นายศุภณกร	ทิมมาศย์

1,140,000.00

17 การรักษาคุณค่าสู่การยกระดับมูลค่าเซรามิกล�าปางด้วย

คุณค่าใหม่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่น								

อ.เจษฎา	ทองสุข

รศ.ศิริกร	อิ่นค�า

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์*

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี*

ผศ.วราภรณ์	ภูมลี

ผศ.ธงชัย	ปันสุข

1,700,000.00

18 การพัฒนาผู้ประกอบการเซรามิก	ระดับครัวเรือนด้วย

อตัลกัษณ์ใหม่จากทนุทางวฒันธรรมจงัหวดัล�าปาง																

ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์*

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง*

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ*

ผศ.ปวีณา	งามประภาสม

ผศ.ขัตติยา	ขัติยวรา

ผศ.อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์*

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน*

อ.วินัย	ต๊ะแสง*

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี*

อ.ชนม์ธนัช	สุวรรณ

นายศุภณกร	ทิมมาศย์

2,160,000.00
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ล�าดับ
 ชื่องานวิจัย/

งานสร้างสรรค์
ผู้วิจัย งบประมาณ(บาท)

19 การพัฒนาระบบสนับสนุนการท�างานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไข

ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นย�าพื้นที่

จังหวัดล�าปาง																																

อ.ดวงใจ	พุทธวงศ์

ผศ.ธนพร	หมูค�า

ผศ.วิศท์	เศรษฐกร

ผศ.ศิรญา	จนาศักดิ์

ผศ.ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

ผศ.กาญจนา	คุมา

ผศ.สุธีรา	ทิย์วิวัฒน์พจนา

อ.จิรประภา	ค�าราช

อ.ชัดนารี	มีสุขโข

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

ผศ.ณัฐกฤษฎ์	ธรรมกวินวงศ์

อ.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

อ.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์

ผศ.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

ผศ.วิยดา	เหล่มตระกูล

อ.สุภาภรณ์	มาชัยวงศ์

ผศ.สมชาย	เมืองมูล

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

นายประวิทย์	ย่านเจริญกิจ

7,700,000.00

รวมทุนภายนอก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,323,080

4. การน�าเสนอผลงานวิจัย
 4.1 คณะวิทยาศาสตร์

ล�าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ/     งานสร้างสรรค์

1 อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน การสกัดโปรมีเลนจากเปลือกสัปปะรดเหลือทิ้งเพื่อประยุกต์ใช้เป็นสาร

เคลือบผิวที่บริโภคได้และยืดอายุการเก็บรักษาฝรั่งตัดแบ่งชิ้นพันธุ์กิมจู

2 อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน ฤทธิ์การต้นอนุมูลอิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพของผักพื้นบ้านภาคเหนือบาง

ชนิด

3 ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์

ผศ.ปัทมา	อภิชัย

การออกแบบและพัฒนาเตาแก๊สซิฟายเออร์เชื้อเพลิงชีวมวลส�าหรับใช้ใน

การตีมีดของกลุ่มตีมีดจังหวัดล�าปาง	

4 ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว

ผศ.ปัทมา	อภิชัย					

การสังเคราะห์	และหาลักษณะ	เฉพาะของฟิล์มบางไททาเนียมได้ออกไซด์ที่

โดยวิธีการสปาร์คส�าหรับประยุกต์ใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟซ์ไกด์

5 อ.ณรงค์	คชภักดี

อ.ดร.เยาวเรศ	ชูศิริ

การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ค่าดัชนีน�้าตาลอย่างง่ายในข้าวที่ผ่านการย่อยใน

หลอดทดลอง
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ล�าดับ ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงานวิชาการ/     งานสร้างสรรค์

6 รศ.สุรกานต์	พยัคฆบุตร					

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข					

ความหลากหลายของโพรโทซัวในแม่น�้าวังช่วงที่ไหนผ่านเขตเทศบาลนคร

ล�าปาง

7 ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ การพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานอาทิตย์แบบน๊อคดาวน์ส�าหรับตะเกียบไม้ไผ่

สด	

8 ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนและการกระจายความร้อนโดยใช้หิน

ภูเขาไฟเป็นตัวกลางส�าหรับเตาปิ้งย่างเชื้อเพลิงแก๊ส	LPG

9 ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ

ราปนเปื้อนกระเทียมตัดแต่งในต�าบลกล้วยแพะ	อ�าเภอเมืองล�าปาง	จังหวัด

ล�าปาง

10 รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล

ผศ.ดร.พันสรวง	อุดมพุทธิเมฆากุล

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล										

Extraction,Isolation	and	Biological	activities	of	Phanera	nokhon-

phanomensis

11 อ.ดร.นิภา	จันทร์อ่อน					 Effects	of	Intervention	of	Technology	and	Mathematical	Model-

ing	to	Mathematics	Content	Course	on	Pedagogical	Technology	

Knowledge	(PTK)	of	Pre-service	Mathematics	Teachers	

12 อ.ฉัตรสุดา	มาทา Prevalence	of	Depressive	Symptom	and	Sleep	Quality	of	Local	

Elderly	Resident	near	Lignite	Power	Plant,	Mae	Moh	Subdistrict,	

Lampang Province

5. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และ/หรือน�าไปใช้ประโยชน์ในระดับชาติและนานาชาติ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่       
 5.1 คณะครุศาสตร์

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ความรอบรู้ด้านสุขภาพและ

พฤติกรรมด้านสุขภาพของ

นักเรียนประถมศึกษาใน

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ดร.จรีรัตน์		สุวรรณ์

อ.ณัฐชยา	ปันทกา

อ.สุชารัตน์		วงศ์ษา

การประชุมวิชาการและน�า

เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	ครั้งที่	

1	“วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนา

ท้องถิ่น”

24-25	

มิถุนายน	

2564

822	-	

830
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ

การบริหารของหัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ

ประสิทธิภาพการสอนใน

โรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา	เขต	35					

อ.ดร.ดวงพร	อุ่นจิตต์ วารสารวิชาการ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ		ศรีสะเกษ						

ปีที่	15			

ฉบับที่	1	

มกราคม	

–	เมษายน	

2564					

1-17

กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ	

เพื่อสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน

ขจรศักดิ์	วงศ์วิราช

อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

สมชาย	เมืองมูล

วารสารวิทยาลัย	นครราชสีมา	

(สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)

ปีที่	15	ฉบับ

ที่	1	มกราคม	

–	เมษายน	

2564					

108	-	

118

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริม

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ

ของผู้สูงอายุ	ต�าบลวอแก้ว						

อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภากลุ

อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ

อ.เกษตร	วงศ์อุปราช

อ.ฉัตรสุดา	มาทา

วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง

ปีที่	10	

ฉบับที่	2	

พฤษภาคม	

–	สิงหาคม	

2564					

54	-	66

กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะที่

จ�าเป็นส�าหรับครูในระดับการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	เพื่อรองรับ

การศึกษายุค	4.0

ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถยีรประภากลุ

อ.ดร.ชรญัรกัษ์	ปัญญามูลวงษา

อ.อภิรดี		จีนคร้าม

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่	21	

ฉบับที่	3					

กรกฎาคม	

–	กันยายน	

2564

1-10

การพัฒนาหลักสูตรการเตรียม

ความพร้อมด้านสุขภาพกาย

ส�าหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัย

ชรายุค	4.0					

ผศ.ดร.ปริญญภาษ	สีทอง

อ.ดร.สุธาสินี	ยันตรวัฒนา

วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร์

ปีที่	16	ฉบับ

ที่	1	มกราคม	

–	เมษายน	

2564

43-58

การพัฒนารูปแบบการเรียน

การสอนเพื่อเสริมสร้างความ

สามารถในการแก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์	ส�าหรับนักศึกษาครู	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ.ดร.ปณิสรา	จันทร์ปาละ

มนสิช	สิทธิสมบูรณ์

วารสารศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่	23	ฉบับ

ที่	1มกราคม	

–	มีนาคม	

2564				

204	-	

213

การส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม

แนวคดิจติวทิยาเชิงบวกส�าหรับ

ผู้สูงอายุ	โดยใช้ครอบครัวและ

ชุมชนเป็นฐาน	ในเขตเทศบาล

เมือง	เขลางค์นคร	อ.เมือง

ล�าปาง	จ.ล�าปาง

รศ.ดร.อัมเรศ		เนตาสิทธิ์

ผศ.อนงค์รัตน์		รินแสงปิน

วารสารวิชาการเครือข่าย

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคเหนือ

ปีที่	11	ฉบับ

ที่	1	มกราคม	

–	มิถุนายน	

2564

17	-	33
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

หลักสูตรฐานสมรรถนะกับการ

เรียนการสอนภาษาอังกฤษใน

ศตวรรษที่	21

อ.พรชนนี		ภูมิไชยา วารสารวิชาการและวิจัย

สังคมศาสตร์

ปีที่	16	

ฉบับที่	2	

พฤษภาคม	

–	สิงหาคม	

2564

1-14

แนวทางการจัดกิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษตามกรอบ

มาตรฐานสากลที่ใช้วัดระดับ

ความเชี่ยวชาญทางภาษา	

(CEFR)	

อ.กิตติมา	สิงห์สนธิ์ วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา

ปีที่	16	ฉบับ

ที่	3	ก.ย.-

ส.ค.	2564

415-

423

การพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ของนักศึกษาพิการ	

ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษา

พิการ

รศ.ดร.อัมเรศ		เนตาสิทธิ์

นางอิสสริยภรณ์	วงนิชพิพัฒน์

วารสารวิทยาลัยราชสุดา ปีที่	17	ฉบับ

ที่	2	

64	-	78

Development of learning 

media	application	to	en-

chance	skill	of	rice-cracker	

cost	reduction	in	manu-

facturing

รศ.ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	บัวกนก

อ.ปรมินทร์		วงษ์ค�าสิงห์

อ.สุวรรณี	เครือพึ่ง

Psychology	and	Education Vol.58	No.5					

(2021)

3216-

3224

การพัฒนาระบบการจัดการ

เพื่อการขับเคลื่อนผลงานวิจัย

ไปสู่การพัฒนาจังหวัดล�าปาง

รศ.ดร.ธนวิทย์		บุตรอุดม

ผศ.ดร.วิศท์		เศรษฐกร

ผศ.ดร.วิยดา		เหล่มตระกูล

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจ

และการเมือง

ปีที่	10	ฉบับ

ที่	2

185-

204

 5.2 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ศักยภาพและอัตราการป้อน

เศษอาหารต่อการผลิตก๊าซ

ชีวภาพในระบบการหมัก

แบบ	2	ขั้นตอนร่วมกับการ

หมุนเวียนน�้าหมัก

รศ.ดร.พิมผกา	โพธิลังกา Rajabhat	Journal	of	Sci-

ences,Humanities	&	Social	

Science

Vol.21	No.1					

มกราคม	–	

มิถุนายน	

2563

หน้า	

191-

204					

Synthesis	and	Evaluation	

of	Molecularly	Imprinted	

Polymer as a Selective 

Material	for	Vanillin	

ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน					

Suan	Sunandha	Science	

and	Technology	Journal					

SSSTJ

Vol.07	No.1					

7	มกราคม	

2563

หน้า	

1-6
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้เทคนิค	Predict-Observe 

-Explain	(POE)	เพื่อส่ง

เสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และทักษะกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการ	

ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	1

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

อ.ชิสาพัชร์	ชูทอง

วารสารวิชาการหลักสูตรและ

การสอน	มหาวิทยาลัยราชภัฎ

สกลนคร	ปีที่	12					

กันยายน	

–	ธันวาคม	

2563

หน้า	

93-106

ความสัมพันธ์ระหว่างความ

ฉลาดทางสุขภาพ	พฤติกรรม

สุขภาพ	และการเข้าถึงระบบ

ประกันสุขภาพถ้วนหน้าในผู้

ดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค

เรื้องรังหลายโรค

อ.ชิสาพัชร์	ชูทอง วารสารกองการพยาบาล					 มกราคม	

–	เมษายน	

2563

หน้า	

61-75

การศึกษาผลของไคติน	กาก

สัปปะรดเหลือทิ้ง	มูลไส้เดือน	

และปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโต

และผลผลิตของข้าวโพดหวาน

อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ					 แก่นเกษตร	ปีที่	48 ฉบับพิเศษ	

1	(2563)					

27-28	

มกราคม	

2563

หน้า	

1133-

1142

ผลของไคติน	ไคโตซาน	น�้า

หมักชีวภาพจากเศษปลา	และ

มูลไส้เดือนดินต่อการเจริญ

เติบโตและผลผลิตของผักกาด

หอมที่ปลูกแบบในดินและแบบ

ไฮโดรโพนิกส์

อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ					 แก่นเกษตร	ปีที่	48 ฉบับพิเศษ	

1	(2563)					

27-28	

มกราคม	

2563

หน้า	

1123-

1132

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

และทักษะด้านสารสนเทศ	สื่อ	

และเทคโนโลยี	ของนักศึกษา

ครูวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้	โดยใช้

กิจกรรมการสร้างเคลื่อนที่แบบ

หยุดและอินโฟกราฟิก

อ.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน					 วารสารพัฒนาการเรียนการ

สอน	มหาวิทยาลัยรังสิต	ปี

ที่	14

ฉบับที่	2					

กรกฎาคม	

–	ธันวาคม	

2563

ผลของน�้าอิเล็กโทรไลด์ต่อการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเชื้อรา

ก่อโรค	

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร	ปี

ที่	51

ฉบับที่	1

สิงหาคม-

พฤศจิกายน

2563

หน้า	

354-

358
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การสร้างมาตรการร่วมเพื่อ

พัฒนาสู่ต�าบลปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมลดโรคมะเร็ง	โรค

ความดันโลหิตสูง	โรคหัวใจ

และหลอดเลือด	ของต�าบลแม่

ลาน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน					

อ.ดร.ณัฐกฤษฎ์	ธรรมกวินวงศ์					 วารสารพยาบาลทหารบก					

ปีที่	21

ฉบับที่	2						

พฤษภาคม	

–สิงหาคม	

2563

หน้า	

111-

119

A	Comparative	Study	on	

Antioxidation	and	Antibac-

terial	Activities	Triphala	

Herb	Extracts	from	Chae	

Son,	Lampang,	Thailand

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

ผศ.ดร.พันสรวง	อุดมพุทธิ

เมฆากุล

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ					

Journal	of	Phamaceutical	

Research	International					

Vol.31	No.6					

23	January	

2020

P1–14					

HPLC	Determination	

of	the	Gallic	Acid	and	

Chebulinic	Acid	Contents	

of Phyllanthus emblica 

Linn.,	Terminalia	bellirica	

Roxb.,	Terminalia	chebula	

Retz.	And	Thiphala	

Products	from	Chae	Son	

district,	Lampang,	Thailand

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล					

ผศ.ดร.พันสรวง	อุดมพุทธิ

เมฆากุล

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน					

American	Journal	of	Food	

Sciences	and	Technology					

Vol.8	No.3					

27	April	

2020

P87-98					

Chemical	Composition	

and	Biological	Activities	

of	Croton	delpyi,	Croton	

decalvatus	and	Croton	

caudatus

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล

ผศ.ดร.พันสรวง	อุดมพุทธิ

เมฆากุล					

The	Natural	Products	

Journal		2020					

Vol.10					

12	May	

2020

P1–10

New	ent-kaurane-type	

diterpenoid	with	cytotoxic	

activity	from	Croton	me-

kongensis

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล					 Journal	of	Asian	Products	

Research						

Doi:10.108

0/1028602

0.2020.181

5714

14	

September 

2020

P1-8

New	Chemical	Constit-

uents from the Leaves 

and	Twigs	of	Holoptelea	

integrifolia

รศ.ดร.วิลาศ	พุ่มพิมล

อ.สุขี	สุขดี

Journal	of	Natural	

Remedies							

Vol.20	

No.4	18	

September 

2020

P	240-

248
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

The	Crude	Tannin	Extraction 

From	Wood	Scrap	Wastes	

for Prolonging the Shelf 

life	of	Litchi	Fruits

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

International	Journal	of	

GEOMATE					

Vol.18	

Issue.67					

7	February	

2020

P208-

213

Extraction	of	Pectin	from	

Peanut	Shell	Waste	with	

Heating	in	Combination	

with	Ultrasonic-Assisted	

Extraction	

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

อ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

International	Journal	of	

GEOMATE					

Vol.18	

Issue.68

7	February	

2020

P9-14

Combined	Effects	of	Acid-

ic	Electrolyzed	Water	and	

Ultrasound		Treatments	

to	Decontaminate	Fresh	

Tumeric

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน					 International	Journal	of	

GEOMATE					

Vol.19	

Issue.72					

13	March	

2020

P211-

216															

Evaluation	of	the	thermal	

efficiency	and	a	cost	

analysis	of	a	new	rice	

husk	gas	cookstove	for	

the rural areas of 

Northern	Thailand

ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ Energy	Sources,Part	A:	

Recovery,Utilization,and	

Environmental	Effects					

Doi:10.10

80/15567

036.2020

.1806959					

12	August	

2020					

Effect	of	quenchants	

on	mocrostructures	and	

mechanical properties of 

steel	grade	AISI	5160										

ผศ.ปัทมา	อภิชัย Journal	of	Matals,	

Materials	and	Minerals						

Vol.30	No.3						

16	June	

2020

P15-23

Simple	Natural	Material	

Based	Microfluidic	

Platforms	with	a	

Smartphone Detection 

Employing	Natural	

Reagent	for	Acidity	Assay	

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี Journal	of	Flow	Injection	

Analysis     

Vol.37	No.1						

23	March	

2020

P1-4
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Simple	cost-effective	

sequential	injection	lab	at	

valve	with	remote	

control employing 

everyday	communication	

technology	with	a	

webcam	camera	detector	

for	the	determination	of	

iron	and	phosphate	as	

model	analytes

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี Journal	of	Natural	Sciences Vol.10	No.3						

25	March	

2020

P1-13					

A	use	of	an	Everyday	

Life	Camera	with	Image	

Processing as Alternative 

Detection	for	a	Flame	

Photometer

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี Malaysian	Journal	of	Ana-

lytical Sciences     

Vol.24	No.6						

10	Decem-

ber	2020

P918-

926

A	Simple		Extract	of	

Leucaena Leucephala 

(Lam.)	de	Wit	Leaf	

Containing	Mimosine	as	a	

natural	Color	Reagent	for	

Iron Detemination

อ.ดร.ณรงค์	คชภักดี Microchemical	Journal					 	Doi:10.

1016/

j.microc.

2020.

105860

11

December

2020

P1-4

Preparation	of	Mg-Si	and	

Nitrogen-Doped	Graphene	

Nanocomposites	for	Use	

as	Lithium-Ion	Anode

อ.ดร.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์ Solid	State	Phenomena Vol.302						

14	April	

2020

P19-26

Nanostructure	and	

Electrochemical	

Performance	of	SiGe/

Nitrogen-doped	Grapheme	

Nanocomposite	for	Use	

as	Anode	Materials	for	

Lithium-iron	Batteries		

อ.ดร.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์

ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

Microscopy	and	

Microanalysis	society	of	

Thailand					

Vol.33	No.2						

28	Decem-

ber	2020

P6-10															
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Rice	straw-g-polyacrylic	

acidnano-	zeolite	NaX	

superabsorbent 

nanocomposities	with	

controlled	release	of	

fertilizer nutrients

ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว

รศ.ดร.อภิรักษ์	ชัยเสนา

อ.ดร.ธีราภรณ์	พรหมอนันต์					

Journal	of	Materials	and	

Environmental	Science					

Vol.11	

Issue.11						

11	

November	

2020

P1767-

1780

The	General	Intermixed	

Iteration	for	Equilibrium	

Problems	and	Variational	

Inequality	Problems	in	

Hilbert	Spaces

ผศ.ดร.ศราวุธ	สุวรรณอัตถ์ Thai	Journal	of	Mathe-

matics      

Vol.18	No.3						

18	

November	

2020

P1497-

1518

Some	Best	Proximity	Point	

Result	for	MJ-Rational	

Cyclic	Contractions	in	

S-Metric	Space

รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญศรี Communications	in	

Mathematics	and	

Applications     

Vol.11	No.4						

5	

November	

2020

P587-

600

 5.3 คณะวิทยาการจัดการ
ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใช้

บริการระบบช�าระเงิน	QR	

Code	ของลูกค้าธนาคาร

ออมสิน	สาขาเม-ญ่า	จังหวัด

เชียงใหม่

กิตติคุณ	ขุมค�า

ธนกร	สิริสุคันธา					

การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	7	การจัดการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม	มหาวิทยาลัย	

ราชภัฏมหาสารคาม

4	มี.ค.	64 242-

250

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการรถ

โดยสารประจ�าทางบริษัทนคร

ชัยแอร์ในเขตอ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าปาง

นิชนันท์	ปัญญาถุง					

ปาริชาติ		ค�าอ้าย

ปิยะพร	แก้วเป็ง

พอใจ		สิงหเนตร					

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยระดับ

ชาติ	คณะบัญชีและการจัดการ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21	ส.ค.	64 107-

113

แนวทางการส่งเสริมอาชีพจาก

ความต้องการของประชาชน	:	

กรณีศึกษาชุมชนต�าบลบ่อแฮ้ว	

จังหวัดล�าปาง

อัจฉรา		เมฆสุวรรณ

กนกพร		ศรีวิชัย

นลินทิพย์	กองค�า

ขจรศักดิ์		วงค์วิราช

เนตรดาว		โทธรัตน์

การประชุมวิชาการและน�า

เสนอผลงานระดับชาติ	

Engagement	Thailand	

ครั้งที่	7

2-3	ก.ย.	64 121-

127
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การเชื่อมโยงทุนทางสังคมของ

ชุมชนสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ	:	กรณีศึกษา

ชุมชนต�าบลริมปิง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าพูน

ขจรศักดิ์		วงค์วิราช

อัจฉรา		เมฆสุวรรณ

เนตรดาว		โทธรัตน์

กาญจนา			รัตนธีรวิเชียร

การประชุมวิชาการและน�า

เสนอผลงานระดับชาติ	

Engagement	Thailand	

ครั้งที่	7

2-3	ก.ย.	64 155-

165

อัตลักษณ์อาหารพื้นบ้านภูมิ					

ปัญญาท้องถิ่นของชาติพันธุ์

ลาหู่เหลือง	บ้านแม่แจ๋ม	

อ�าเภอเมืองปาน	จังหวัดล�าปาง

ชุตินิษฐ์	ปานค�า

ปองปรารถน์	สุนทรเภสัช

เอกสิทธิ์	ไชยปิน

โครงการประชุมวิชาการ

พะเยาครั้งที่	10	(University	

Impact	Rankongs)	 

ณ	อาคาร	99	ปี	พระอุบาลี

คุณูปมาจารย์		มหาวิทยาลัย

พะเยา

27	ม.ค.	64 3260-

3270

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

บริการที่มีผลต่อผู้บริโภคใน

การเลือกใช้บริการตลาดสด

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

มลธิชา			สอดสี

รัชนีกร		ถาอิ่นแก้ว

ปฏิภาณ		แสงเมืองเปียง

อัจฉรา		เมฆสุวรรณ

วารสารการประชุมสัมมนาทาง

วิชาการเพื่อน�าเสนอผลงาน

วิจัยระดับชาติ	

e-Proceeding	National	

Research	Conference	

2021	:	NRC	2021	Business	

Beyond	the	Pandemic						

คณะการบัญชีและการจัดการ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21	ส.ค.	64 219-

225

ความพึงพอใจของผู้บริโภค

ในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น					

แกร็บฟู๊ด

สมบูรณ์			ก่อแก้ว

ธนากานต์		ตั้งตรง

รัชชานนท์		แก้วค�า

ขจรศักดิ์		วงค์วิราช					

การประชุมวิชาการ	ด้าน

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

ระดับชาติ	ครั้งที่	3	“กระบวน

ทัศน์ใหม่ของมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้อง

ถิ่น”

2-3	ส.ค.	64 395-

404

การวัดศักยภาพในการขนส่ง

สินค้าระหว่างประเทศ	กรณี

ศึกษาธุรกิจส่งออกผลไม้					

ปัญจพร		จันทะวงษ์

สุวภัทร		รักเสรี

จุฑามาศ		จินตนา

จ�าเริญ		เขื่อนแก้ว

พิชัย		เหลี่ยวเรืองรัตน์

รายงานสืบเนื่องการประชุม

วิชาการ	และน�าเสนอผลงาน

ทางวิศวกรรม	นวัตกรรม	และ

การจัดการอุตสาหกรรมอย่าง

ยั่งยืน	ครั้งที่	10	ประจ�าปี	

2564

29	ก.ย.	64 133-

140
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การเตรียมความพร้อมก่อน

วัยสูงอายุของเกษตรกรต�าบล					

น�้าโจ้	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

พอใจ		สิงหเนตร

สุเทพ		ทองค�า

อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

บัณฑิต		บุษบา					

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครั้งที่	10	และนานาชาติ	

ครั้งที่	3	วิทยาการจัดการ

วิชาการ	2021	“นวัตกรรมการ

วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก”	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

22	ก.พ.	64 1136-

1141

การสื่อสารในการขับเคลื่อน

พี่เลี้ยงงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จังหวัดล�าปาง

ชุตินิษฐ์	ปานค�า

อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครั้งที่	10	และนานาชาติ	

ครั้งที่	3	วิทยาการจัดการ

วิชาการ	2021	“นวัตกรรมการ

วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก”	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม					

22	ก.พ.	64 627-

636

การศึกษากรอบแนวคิดการ

รู้จักแบรนด์ของผู้เข้าร่วมงาน

วิ่ง	มาราธอน

วิจิตรา	แซ่ตั้ง การประชุมวิชาการระดับชาติ	

ครั้งที่	10						และนานาชาติ	

ครั้งที่	3	วิทยาการจัดการ

วิชาการ	2021	“นวัตกรรมการ

วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก”	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

22	ก.พ.	64 1142	-	

1153

การศึกษาแนวทางการพัฒนา

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดเยื่อ

ไผ่	และแปรรูปบ้านกอรวก	

ต�าบลจางเหนือ	อ�าเภอแม่เมาะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.กนกพร		เอกกะสินสกุล

กิติวัฒน์	กิติบุตร

ภาคภูมิ	พิชวงค์

ผศ.เบญจวรรณ	เลาลลิต

การประชุมวิชาการระดับ

ชาติ	ครั้งที่	10	และนานาชาติ	

ครั้งที่	3	วิทยาการจัดการ

วิชาการ	2021	“นวัตกรรมการ

วิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจ

ฐานราก”	คณะวิทยาการ

จัดการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

22	ก.พ.	64 1577	-	

1586

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

กลุ่มเกษตรกรด้วยนวัตกรรม

ด้านเกษตรอินทรีย์	ในต�าบล	

วอแก้ว	อ�าเภอห้างฉัตร	จังหวัด

ล�าปาง

ฐิฏิกานต์		สุริยะสาร

พรชนก				ทองลาด

เบญจวรรณ			เลาลลิต				

วารสารการพัฒนาชุมชนและ

คุณภาพชีวิต	ปีที่	9	ฉบับที่	3

ก.ย.-ธ.ค.	64 377	-	

389
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

กลไกการจัดการกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนไข่เค็มพอกดินภูเขาไฟ

เพื่อสร้างศักยภาพในการ

แข่งขัน

ขจรศักดิ์	วงค์วิราช

อัจฉรา	เมฆสุวรรณ

อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน

สมชาย		เมืองมูล

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา						

(สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)	ปีที่	15						

ฉบับที่	1

ม.ค.-เม.ย.	

64

108-

118

โมเดลสมการโครงสร้าง

ลักษณะนิสัยที่ประสบผลส�าเร็จ

ความกล้าหาญทางจริยธรรมที่

มีต่อการบริหารความไว้วางใจ

ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตใน

ประเทศไทย

พรชนก		ทองลาด

ณัฐนันท์	ฐิติยาปราโมทย์

สุขเกษม		ลางคุลเสน

สุพรรณี		ค�าวาส

ปริยนุช		ปัญญา

จีราภรณ์		พงศ์พันธุ์พัฒนะ

ฐิฏิกานต์		สุริยะสาร

บัณฑิต		บุษบา

วารสารบริหารธุรกิจ	นิด้า	เล่ม

ที่	28	

พ.ค.	64 86-104

The	Development	of	the	

Consumer	Brand	En-

gagement	Scale	Through	

Social	Media	Advertising

Weeraporn	Supotthamjaree

Preeda		Srinaruewan

NIDA	BUSINESS	JOURNAL,	

Vol	28							

May	2021 105-

128

Digtal	Transformation	of	

Accounting	Firms	:	The	

Perspective	of	Employees	

from	Quality	Accounting	

Firms	in	Thailand

Suthira	Thipwiwatpotjana					 Human	Behavior,	

Development	and	

Society,	Vol	22		No	1	

April	2021 53-62

การสื่อสารกฎหมายคุ้มครอง

เด็กบนโลกออนไลน์จากการก

ระท�าของผู้ปกครอง

ปองปรารถน์		สุนทรเภสัช วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจ

บัณฑิตย์	ปีที่	15	ฉบับที่	1	

ม.ค.-มิ.ย.	64 99-127

กิจกรรมพื้นบ้านแบบมีส่วน

ร่วมของชุมชนบ้านใหม่เหล่า

ยาว	ต�าบลวิเชตนคร	อ�าเภอ

แจ้ห่ม	จังหวัดล�าปาง	เพื่อ

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม	

ผ่านวิถีการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์

นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์

บุญฑวรรณ		วิงวอน

หัสยาพร		อินทยศ

วารสามหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 39-50
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การพัฒนาระบบและกลไกการ

ขับเคลื่อนการจัดการมาตรฐาน

คุณภาพทุเรียนหลง-หลิน

ลับแล	จังหวัดอุตรดิตถ์	:	กรณี

ศึกษาต�าบลด่านนาขาม

ภาศิริ	เขตปิยรัตน์

ธนกร	สิริสุคันธา

สินีนาถ	วิกรมประสิทธิ์

สุกัญญา	สุจาค�า

วิสุทธิ์	สุขบ�ารุง

กมลวรรณ	มั่งคั่ง

ปิยพงศ์	เขตปิยรัตน์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 76-88

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

เลือกซื้อประกันสุขภาพของ

ประชาชนในเขตจังหวัดล�าปาง

ศิริขวัญ	วาวแวว

นภาวรรณ	เนตรประดิษฐ์

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 121-

131

การศึกษาทัศนคติของผู้บริโภค

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุ

ภัณฑ์น�้าพริกเผาล�าไย	เพื่อ

พัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์	ของ

วิสาหกิจชุมชน	กลุ่มน�้าพริก

เผาผลไม้ตามฤดูกาลบ้านเวียง

สวรรค์

อนุรักษ์	อาทิตย์กวิน วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 154-

165

การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลของ

นักศึกษานิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ปองปรารถน์		สุนทรเภสัช วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 51-62

การพยากรณ์มูลค่าการซื้อ

สินค้าออนไลน์ในประเทศไทย

สุคนธ์ทิพย์	สุภาจันทร์

จารุวรรณ		ลิมป์ไพบูลย์

ฐานันดร์			โต๊ะถม

วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร	

ปีที่	12	ฉบับที่	2						

ก.ค.-ธ.ค.	64 39-50

ปัจจัยส่วนประสมทางการ

ตลาดที่ส่งผลต่อการเลือกใช้

บริการขนส่งภาคเอกชนและ

ไปรษณีย์ไทยในจังหวัดล�าปาง

สุคนธ์ทิพย์		สุภาจันทร์					

ศรัณยา		สินพาณี

วารสารวิชาการและวิจัย	

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือ	ปีที่	11	ฉบับที่	3

ก.ย.-ธ.ค.	64 92-108

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล					

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิ

สารสนเทศโดยชุมชน:	บ้าน

แม่แจ๋ม	อ�าเภอเมืองปาน	

บ้านจ�าปุย	อ�าเภอแม่เมาะ	

และบ้านโป่งน�้าร้อน	อ�าเภอ

เสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

สุคนธ์ทิพย์		สุภาจันทร์

พิมาย		วงค์ทา

วีรศักดิ์		ฟองเงิน

รัชฎาภรณ์		ทองแป้น

ชนม์ธนัช		สุวรรณ

วารสารสังคมศาสตร์เพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม	ปีที่	5						

ฉบับที่	4	

ต.ค.-ธ.ค.	64 175-

184
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ความคิดเห็นของชุมชนต่อ

บทบาทพระสงฆ์ในการมีส่วน

ร่วมด้านการส่งเสริมสูขภาพ

ผู้สูงอายุอ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

ธนกร		สิริสุคันธา วารสารวิทยาลัยสงฆ์นคร

ล�าปาง	ปีที่	10	ฉบับที่	1

ม.ค.-เม.ย.	

64

46-61

คุณภาพบริการและการตัดสิน

ใจซื้อที่มีต่อความภักดีของ

ลูกค้าร้านวัสดุก่อสร้างในเขต

อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

นุสรา	อินแถลง

และธนกร	สิริสุคันธา

วารสารบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ราชมงคลล้านนา	

ปีที่	9	ฉบับที่	1	

ม.ค.-มิ.ย.	64 11-18

หลักสูตรฝึกอบรม	การรับรู้

ความสามารถของตนเองและ

แรงจูงใจที่มีผลต่อสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของผู้รับการฝึก

อบรมในสถาบันพัฒนาฝีมือ

แรงงาน	10	ล�าปาง

โชษิตา	ไพโรจน์

ธนกร	สิริสุคันธา

วารสารบริหารธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้.	ปีที่	3	

ฉบับที่	1	

ม.ค.-มิ.ย.	64 17-40

บทบาทธรรมนูญกลไกขับ

เคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ให้เกิดความเข้มแข็ง	:	กรณี

กลุ่มฮักน�้าจาง	บ้านนากว้าว

กิ่ว	ต�าบลบ้านกิ่ว	อ�าเภอแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง					

บุญฑวรรณ		วิงวอน

สุพจน์		ค�ามะนิด

โหว	เชิงเหว่ย

โจว	ลู่					จิง	หลิว

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ	ปี

ที่	14	ฉบับที่	1	

ม.ค.-มิ.ย.	64 81-97

รูปแบบกิจกรรมพื้นบ้าน

แบบมีส่วนร่วมของชุมชนคน

ล�าปางเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน

วัฒนธรรมผ่านวิถีการท่องเที่ยว

เชิงสร้างสรรค์	:	บ้านสบลืน

นภาวรรณ		เนตรประดิษฐ์

บุญฑวรรณ		วิงวอน

หัสยาพร		อินทยศ

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชพฤกษ์	ปีที่	7	ฉบับที่	2	

พ.ค.-ส.ค.	64 47-63

A	Gastronomy	Tourism	

Man	Management	as	a	

Participatory	Community	

Development Innovation 

and	Approaches

Pannathat	Kalaya วารสารกระแสวัฒนธรรม						

ปีที่	22	ฉบับที่	41

ม.ค.-มิ.ย.	64 81-95

กลไกการจัดการกลุ่ม					

วิสาหกิจชุมชนไข่เค็มพอกดิน

ภูเขาไฟเพื่อสร้างศักยภาพใน

การแข่งขัน

ขจรศักดิ์		วงศ์วิราช

อัจฉรา		เมฆสุวรรณ

อนุรักษ์		อาทิตย์กวิน

สมชาย		เมืองมูล

วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

(สาขามนุษยศาสตร์	และ

สังคมศาสตร์)	ปีที่	15	ฉบับที่	1

ม.ค.-เม.ย.	

64

108-

118
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

อิทธิพลของการพัฒนาทุน

มนุษย์ต่อความได้เปรียบในการ

แข่งขันและความส�าเร็จในการ

ด�าเนินงานของธุรกิจโรงแรมใน

เมืองรองเขตภาคเหนือตอนบน

ภัทรธิดา		วัฒนาพรรณกิตติ วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี	ปีที่	

15	ฉบับที่	2

พ.ค.-ส.ค.	64 1-15

แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการ

บัญชีและวิชาชีพบัญชี

สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา

นันทะ	บุตรน้อย

วารสาร	ธุรกิจปริทัศน์	ปีที่	13	

ฉบับที่	1					

ม.ค.-มิ.ย.	64 274-

288

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อความ

ภักดีผ่านบทบาทเชื่อมโยงของ

คุณภาพความสัมพันธ์และ

ประสบการณ์ลูกค้าในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์

นันทนาฏ		อุพงค์

บุญฑวรรณ		วิงวอน

พิชาภพ		พันธุ์แพ					

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ	

ปีที่	10	เล่ม	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 123-

141

A	Causal	Relationship	

Model	of	Factors	Influ-

encing the Performance 

of	Small	and	Medium	

Enterprises	in	Thailand

Pattratida	Wattanapunkitti วารสารศิลปการจัดการ	ปีที่	5	

ฉบับที่	3						

ก.ย.-ธ.ค.	64 986-

1004

การตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์

มือสองของสมาชิก	Facebook	

Group	ขายรถมือสองล�าปาง

ธนากิต		ค�าราช

นภาวรรณ		เนตรประดิษฐ์					

วารสารวิทยาการจัดการสมัย

ใหม่	ปีที่	14	ฉบับที่	1					

ม.ค.-มิ.ย.	64 17-28

คุณค่าที่รับรู้	คุณภาพการ

บริการและความหลากหลาย

ของกิจการการท่องเที่ยวที่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ท่องเที่ยวในเทศกาลหิมะ

และน�้าแข็งของนักท่องเที่ยว

ชาวจีนเมืองฉางชุน	มณฑล

จี๋หลิน	ประเทศสาธารณรัฐ					

ประชาชนจีน

ณัฐนันท์	ฐิติยาปราโมทย์					 วารสารวิทยาการจัดการสมัย

ใหม่	ปีที่	14	ฉบับที่	1					

ม.ค.-มิ.ย.	64 29-42

ประสิทธิภาพการบริการที่

ส่งผลต่อการเติบโตของร้าน						

7-ELEVEN	ในยุคดิจิทัล

สรัญญา	บัลลังก์ วารสารศิลปการจัดการ

ปีที่	5	ฉบับที่	2											

พ.ค.-ส.ค.	64 399-

413

แนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการ

บัญชีและวิชาชีพบัญชี

สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา					

นันทะ	บุตรน้อย

วารสาร	ธุรกิจปริทัศน์

ปีที่	13	ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 274-

288
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การสร้างสรรค์การตลาดดิจิทัล

เชิงกลยุทธ์:	หลักฐานเชิง

ประจักษ์จากธุรกิจท่องเที่ยวใน

ประเทศไทย

ณัฐวุฒิ		ปัญญา วารสารการจัดการธุรกิจ	

มหาวิทยาลัยบูรพา	ปีที่	10	

ฉบับที่	1

ม.ค.-มิ.ย.	64 20-44

 5.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ปัจจัยที่ท�าให้เกิดการแก้วร้าว

ของเนื้อดินปั้น	กรณีศึกษางาน

ปั้นดอกไม้	ส�าหรับตกแต่งชิ้น

งานเซรามิกรูปแบบตะกร้าสาน	

โรงงานจ�าปาเซรามิก	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดล�าปาง

ผศ.ศิริมา		เอมวงษ์

อ.ปัญญา	พลรักษ์

อ.แวอีเลียส	บินโซดาโอะ						

วารสารวิชาการคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ					

ล�าปาง	ปีที่	13	ฉบับที่	2						

กรกฎาคม	

-	ธันวาคม	

2563

การออกแบบกังหันน�้าแรง

เสียดทานต�่ารูปแบบ	

ผสมส�าหรับระบบผลิตไฟฟ้า	

พลังงานน�้า	กรณีศึกษา	:	

บ้านห้วยดง	อ�าเภอเมืองปาน						

จังหวัดล�าปาง

ผศ.วศิน์วิโรตม์		เนติศักดิ์

ผศ.พงษ์ศักดิ์		อยู่มั่น												

วารสารวิชาการคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ					

ล�าปาง	ปีที่	13	ฉบับที่	2						

กรกฎาคม	

-	ธันวาคม	

2563

การประเมินก๊าซเรือนกระจก

และแนวทาง	การลดก๊าซเรือน

กระจก	ของเทศบาลต�าบลแม่ทะ	

จังหวัดล�าปาง

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร

อ.สันติ		วงศ์ใหญ่

ผศ.นราธิป		วงษ์ปัน

อ.สุรัตน์		เศษโพธิ์

วารสารวิชาการคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ					

ล�าปาง	ปีที่	13	ฉบับที่	2	

กรกฎาคม	

-	ธันวาคม	

2563

Improvement of thermal 

performance of mortars 

by using heat storage 

aggregate	made	with	

industrial	by-product	to	

reduce	cooling	load

Thanongsak	Nochaiya

Apiyada	Sangnak

Attakorn	Thongtha

Watcharapong	Wongkeo

Pincha	Torkittikul*

WILEY	International	

Journal	of	ENERGY	

RESEARCH	Int	J	Energy	

Res.	2021;1-11

21	March	

2021																								

Strength	development	

and	thermal	conductivity	

of	POF	A	lightweight

geopolymer concrete 

incorporating	FA	and	PA

Satakhun	Detphan

Chattarika	Phiangphimai

Akaraphol	Wachum

Sakonwan	Hanjitsuwan*

Tanakorn	Phoongernkham

Prinya	Chindaprasirt

Engineering	and	Applied	

Science	Research	

Published	by	the	Faculty	

of	Engineering,	Khon	Kaen	

University,	Thailand

14	May	20

21																																				
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

การประเมินสมรรถภาพทาง

กายเพื่อสุขภาวะใน	กลุ่ม

ผู้ปฏิบัติงานโครงการพระ

ราชด�าริบ้านทุ่งจี้	อ�าเภอเมือง

ปาน	จังหวัดล�าปาง						

รศ.อนิรุจน์		มะโนธรรม

ผศ.ศิริมา		เอมวงษ์

อ.ปัญญา		พลรักษ์

อ.สรา		อาภรณ์						

วารสารวิชาการอุตสาหกรรม

ศึกษา	(ISSN:	1905-9450)	

คณะศึกษาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรี	

นครินทรวิโรฒ	ปีที่	15	ฉบับที่	

2	กรกฎาคม	–	ธันวาคม	2564

ก.ค.	-	ธ.ค.	

64																								

Working	Conditions	and	

Urinalysis	Dipstick	

Testing	among	Female	

Rice	Farmers	:	

A	Preliminary	Cross-

Sectional	Study

Sora Arphorn

Aniruth	Manothum*

Kotchakorn	Santiwung

Kanograt	Pangunta

Kunio	Hara

Tomohiri	Ishimaru

International	Journal	of						

Environmental	Research	

and						Public	Health	

2021,18,8942

14	May	

2021

ปัจจัยอันตรายและอาคารผิด

ปกติทางระบบกระดูกและ

กล้ามเนื้อในการท�าดอกไม้

ประดิษฐ์						ของกลุ่มผู้รับ

งานไปท�าที่บ้าน	บ้านดอนไฟ						

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง

รศ.ดร.อนิรุจน์		มะโนธรรม วารสารวิจัย	มหาวิทยาลัย					

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	

13(1)	:	125-135	(2564)						

กรกฎาคม	

–	ธันวาคม	

2564

Synergistic	effect	of	fly	

ash	and	glass	cullet	

additive	on	properties	of	

fire	clay	bricks

Prinya	Chindaprasirt					

Anuwat	Srisuwan

Chiawchan	Saengthong					

Siwat	Lawanwadeekul*					

Nonthaphong	Phonphank

Journal	of	Building	

Engineering	44	(2021)

Accepted							

July	2021

 5.5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

 Association of 

adipocytokine	IL-1A	and	

IL-6	genes	with	

intramuscular fat content 

and	fatty	acid	composition	

in pigs

อ.ดร.วรรักษณ์		หน่อสีดา Meat	Science	179	(2021)	

108554						

published	

online:	26	

October 

2021

1-7
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Association of osteopontin 

gene	with	intramuscular	

fat	content	and	fatty	acid	

composition traits in pigs

อ.ดร.วรรักษณ์	หน่อสีดา Veterinary Integrative 

Sciences	2021;	19(2):						

published	

online:	

30	March	

2021

197	-	

208

การประเมินคุณภาพน�้านมโค

ดิบและการตรวจระบุเชื้อ	

E.	coli	ด้วยเทคนิค	

Loop-Mediated	Isothermal 

Amplification	(LAMP)	

ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	

ล�าพูน	และล�าปาง					

อ.ดร.วรรักษณ์		หน่อสีดา การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์

แห่งชาติ	แก่นเกษตร	ปีที่	48						

ฉบับพิเศษ	2

2564	vol	

supplement

2021

23	–	25	

มิ.ย.	2564

833	-	

844

Association	of	a	non-syn-

onymous	SNP	of	IL17RA	

gene	with	litter	size	traits	

in	Large	White	and	Land-

race pigs

อ.ดร.วรรักษณ์		หน่อสีดา Veterinary Integrative 

Sciences      

published	

online:	16	

June	2021

391	-	

405

Association	of	IL-4	and	

IL-4R	Polymorphisms	with	

Litter	Size	Traits	in	Pigs

อ.ดร.วรรักษณ์หน่อสีดา Animals	2021,	11,	1154.					 Published:	

17	April	

2021

1	-	14

Effect	of	leukemia	inhibi-

tory factor polymorphism 

on	litter	size	traits	in	Thai	

commercial	pig	breeds					

อ.ดร.วรรักษณ์หน่อสีดา Veterinary Integrative 

Sciences	2021;	19(2):						

published	

online:	

8	March	

2021

185	-	

196.

Effect	of	porcine	IL-6	

polymorphism on litter 

size traits in commercial 

pig	breeds

อ.ดร.วรรักษณ์		หน่อสีดา Veterinary Integrative 

Sciences	2021;	19(2):						

published	

online:	21	

April	2021

237-

246.
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิต	ของ

ข้าวพันธุ์	กข6	ภายใต้วิธีการ

ปลูกแบบปักด�าและหว่าน

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ดร.นันทินา	ด�ารงวัฒนากูล

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์

วารสารแก่นเกษตร						 Received:	

date;	July	

9,	2020	

Accepted:

date;	

December 

9,	2020	

Published:	

date;	

August	5,	

2021							

830	

-841

การเจริญเติบโตและผลผลิต

ของเห็ดขอนขาว	(Lentinus	

squarrosulus	Mont.)	ที่

เพาะเลี้ยงในวัสดุก้อนเชื้อต่าง

ชนิดกัน	Growth	and	Yield	

of	Khon-Khao	Mushroom	

(Lentinus	squarrosulus	

Mont.)	Cultured	in	

Different	Spawn	Materials

ผศ.สุวรรณี		จันทร์ตา วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	ปีที่	23	

ฉบับที่	

3	เดือน

กันยายน-

ธันวาคม	

2564

90	-96

กระบวนการพัฒนาข้าวอัต

ลักษณ์ล�าปางโดยการสร้าง

เสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร	

(ชาวนาอัจฉริยะ)	ผ่านการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

นันทินา	ด�า	รงวัฒนกูล

พรชนก	ทองลาด

ศิรญา	จนาศักดิ์

จ�าเนียร	มีส�าลี

ปิยะรัตน์	ทองธานี

จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์

กรรณิการ์	สายเทพ

กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

วารสารปัญญาภิวัฒน์	ปีที่	13	 ฉบับที่	3	

กันยายน	

-	ธันวาคม	

2564

255	-	

269

Anti-Syncytium	(MC99+

1A2)	and	Anti-Bacterial	

Activities	from	Twigs	and	

Stems	of	Ficus	dubia

อ.ดร.ศรัญญา		วัฒนานนท์ Journal	of	Pharmaceutical	

Research	International

Received:	9	

April	2021;						

Accept-

ed:	25	

May	2021					

Published	

3	june	

2021

84-91



102

ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อการ

เจริญเติบโตและผลผลิต	ของ

ข้าวพันธุ์	กข6	ภายใต้วิธีการ

ปลูกแบบปักด�าและหว่าน

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ดร.นันทินา	ด�ารงวัฒนากูล

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์					

วารสารแก่นเกษตร					 5	สิงหาคม		

2564

830	

-841

	การผลิตซอสปรุงรสจากผัก อ.ดร.มยุรี	ชมภู

ผศ.ดร.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร	

มหาวิทยาลัยสยาม	ปีที่	16	

ฉบับที่	2	

กรกฎาคม	

–	ธันวาคม	

2564

109	-	

117

กระบวนการพัฒนาข้าวอัต

ลักษณ์ล�า	ปางโดยการสร้าง

เสริมพลังการเรียนรู้เกษตรกร	

(ชาวนาอัจฉริยะ)	ผ่านการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

นันทินา	ด�า	รงวัฒนกูล

พรชนก	ทองลาด

ศิรญา	จนาศักดิ์

จ�าเนียร	มีส�าลี

ปิยะรัตน์	ทองธานี

จักรชัยวัฒน์	กาวีวงศ์

กรรณิการ์	สายเทพ

กาญจนา	รัตนธีรวิเชียร

วารสารปัญญาภิวัฒน์	ปีที่	13	 ฉบับที่	3	

กันยายน	

-	ธันวาคม	

2564

255	-	

269

Effect	of	using	riceberry	

flour	and	xanthan	gum	on	

physical	properties	and	

estimated	glycemic	index	

of	steamed	rice	cakes:					

optimization	by	D-optimal	

mixture	design	approach

Natcha	Laokuldilok1						

Siriluck	Surin2	Nanthina	

Damrongwattanakool

J	Food	Sci	Technol					 (20	เม.ย.64)
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Validation	of	mathematical

model	with	phosphate	

activation effect by batch 

(R)-phenylacetylcarbinol					

biotransformation process 

utilizing	Candida	tropicalis	

pyruvate	decarboxylase	in	

phosphate buffer

Julaluk	Khemacheewakul

1,2,

Siraphat	Taesuwan1,2,	

Rojarej	Nunta1,3,

Charin	Techapun1,2,					

Yuthana	Phimolsiripol

1,2,4,

Pornchai	Rachtanapun

1,2,4,

Kittisak	Jantanasakulwong

1,2,4,

Kritsadaporn	Porninta1,2,	

Sumeth	Sommanee1,2,	

Chatchadaporn	Mahakun-

tha1,2,

Thanongsak	Chaiyaso1,2,

Phisit	Seesuriyachan1,2,

Alissara	Reungsang5,6,7,

Ngoc	Thao	Ngan	Trinh8,

Sutee	Wangtueai9,	

Sarana	Rose	Sommano10	

&	Noppol	Leksawasdi1,2,

4*

Scientific	Reports					 Received:	

9	April	

2021;	

Accepted:	

25	May	

2021					

Published	

online	3	

june	2021

1-11

Quality	Evaluation	of	

Butter	Cake	Prepared	by	

Substitution	of	Wheat	

Flour	with	Green	Soybean	

(Glycine	Max	L.)	Okara

Huynh	Nguyen	Doan	Mai,	

Khanh	Phan	Thi	Lan,	

Charin	Techapun,	Noppol	

Leksawasdi,	Siraphat	Tae-

suwan,	Nattharika	Han-

prom,	Norramon	Som-

pakdee,	Rojarej	Nunta	&	

Julaluk	Khemacheewakul

Journal	of	Culinary	Sci-

ence	&	Technology

1	-	14
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Changes	in	Physico-

Chemical	and	

Microbiological	

Properties	in	Thai	Cocoa	

Bean	Fermentation

อ.ดร.ทิพรัตน์		ติฆะปัญญา Walailuk	journal											 Received:	

25	

February	

2021,						

Revised:	30	

April	2021,	

Accepted:	

5	May	

2021

1–	13

 5.6 คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Folklore	and	COVID-19	

Protection:	Case	Study	

of	Thai	Spiritual	Guardian	

for	the	City	Gate	by	Pong	

Sanuk	Nuea	Temple	Faith	

Group,	Lampang	Province,	

Thailand.

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ รายงานการประชุม	The	14th	

International	Humanities	

and	Social	Sciences	Net-

work	Conference:	Moving	

from	Disruption	to	Resil-

ience:	The	Dynamics	of	

Humanities	and	Social	Sci-

ences,	15-16	July,	2021:	

16

กรกฎาคม

2564

139-

143

Teachers	Preparedness	

For	Emergency	Remote	

Education	During	the	

COVID-19	Pandemic:	A	

case	Study	from	a	provin-

cial	Thai	University.	

รศ.ดร.ชุติกานต์	รักธรรม รายงานสืบเนื่องจากการ

ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ระดับชาติครัง้

ที่	14	และระดับนานาชาติครั้ง

ที่	1	17-18	มิถุนายน	2564	

17-18

มิถุนายน

2564

1302-

1317

ชุมชนกับการเตรียมพร้อม

รับภัยพิบัติแผ่นดินไหว	กรณี

ศึกษา	บ้านมาย	ต�าบลวัง

เงิน	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง.	วารสารสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ผศ.ขัตติยา	ขัติยวรา,

ราชศักดิ์	สุวรรณนัจศิริ,

และชวนพบ	เอี่ยวสานุรักษ์

วารสารสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,	

ปีที่	24	(1),	35-48.

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2564

ผลกระทบโควิด	19	ต่ออาชีพ

นักดนตรีกลางคืนในจังหวัด

เชียงใหม่และล�าปาง	

อ.ทยากร	สุวรรณภูมิ	และ

อ.ปราการ	ใจดี

วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(1),1-12.

มกราคม-

เมษายน	

2564
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

มิติใหม่ของการพัฒนาทักษะ

พื้นฐานเปียโนส�าหรับผู้เรียนใน

ยุคปัจจุบัน

อาจารย์พงษ์วกิรานต์	มหทิธพิงศ์

และผศ.ศรชัย	เต็งรัตน์ล้อม

วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(1),13-24.

มกราคม-

เมษายน	

2564

อนุภาคไสยศาสตร์และบทบาท

ของอนุภาคไสยศาสตร์ที่มีต่อ

การสร้างตัวละครเอก	

เรื่อง	การิน	ปริศนาคดีอาถรรพ์

อ.ภาณุวัฒน์	สกุลสืบ	 วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(1),110-125.

มกราคม-

เมษายน	

2564

การพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาจีนโดยใช้บทบาทสมมุติ

ในวิชาการฟังและการพูด

ภาษาจีน	1	ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

อาจารย์สุพรรณิการ์	วงค์สุตา วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(2),59-70.

พฤษภาคม-

สิงหาคม	

2564

ปัญหาและแนวทางในการ

พัฒนาคู่มือล่ามทางการแพทย์

ขั้นพื้นฐาน	เพื่อช่วยเหลือผู้

ป่วยนักท่องเที่ยวชาวจีน	

อ.ดร.สุกัญญา	แซ่โก วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(2),80-93.

พฤษภาคม-

สิงหาคม	

2564

การมีส่วนร่วมทางการเมือง

ของประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองเขลางค์นคร	อ�าเภอเมือง

ล�าปาง	จังหวัดล�าปาง	

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส,

ผศ.อัมฤตา	สารธิวงศ์	และ

ผศ.อัญธิชารุ่งแสง

วารสารวิชาการวิทยาลัย

บริหารศาสตร์	ปีที่	4	(1),1-18.

มกราคม	

-	มีนาคม	

2564

การศึกษาวิเคราะห์ความ

กตัญญูกตเวที	ในพระพุทธ

ศาสนาเถรวาท	

ผศ.อ�านาจ	สงวนกลาง ธรรมธาราวารสาร	วิชาการ

ทางพระพุทธศาสนา	ปีที่	

7(1),101-130.

มกราคม-

มิถุนายน	

2564	

แนวทางเชิงนโยบายในการ

บริหารจัดการพื้นที่อย่างมีส่วน

ร่วมของต�าบลเสริมขวา	อ�าเภอ

เสริมงาม	จังหวัดล�าปาง	

อ.มณีรัตน์	จันทร์หนิ้ว	และ	

รศ.พฤกษา	เครือแสง

วารสารกฎหมายสุโขทัยธร

รมาธิราช	ปีที่32	(1)	129-148.	

มกราคม-

มิถุนายน	

2564

การวิเคราะห์ลักษณะของตัว

ละครเอกหญิงที่มีการเดินทาง

ทางจิตวิญญาณในนวนิยาย

แนวศาสนาของทมยันตี

ผศดร.สุประวีณ์	แสงอรุณ

เฉลิมสุข,

รศ.ดร.Truong	Thi	Hang,	

ประจักษ์	สายแสง	และ

รศ.บุญเหลือ	ใจมโน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	(1),	143-153.	

มกราคม	-	

มิถุนายน	

2564	

การพัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อ

การท�างานส�าหรับพนักงาน

นวดแผนไทย	

อ.สิริรัตน์	วาวแวว วารสารบัณฑิตแสงโคมค�า	

ปีที่	6(2),268-285.

พฤษภาคม-

สิงหาคม	

2564	
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ระบบการบริหารจัดการก�าลัง

คนคุณภาพในภาคราชการไทย	

(Talent	Management	Sys-

tem	of	Thai	Government	

Sector)	

อ.เทวฤทธิ์	วิญญา	,

ผศ.รัชดาพร	หวลอารมณ์

และผศ.ดร.วิศท์	เศรษฐกร	

วารสารด้านการบริหารรัฐกิจ

และการเมือง	

มหาวิทยาลัยบูรพา	ปีที่	10	(1)	

มกราคม-

มิถุนายน	

2564

การเสริมสร้างสุนทรียภาพเพื่อ

สร้างคุณค่าในตนของผู้สูงอายุ

ผศ.ฤทัย	พานิช	และ

รศ.พรสวรรค์	มณีทอง

วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(3),28-39

กันยายน	

–ธันวาคม	

2564

ความเป็นพลเมืองกับการ

พัฒนาประชาธิปไตยในชุมชน:	

ศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนใน

เขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง	และ

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส

วารสารมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ปริทัศน์	ปีที่	9	

(3),56-66

กันยายน	

–ธันวาคม	

2564

การบริหารจัดการขยะโดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล

ต�าบลป่าตันนาครัว	อ�าเภอ

แม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	

รศ.วิไลลักษณ์	พรมเสน	,

ผศ.ดร.พงศธร	ค�าใจหนัก	และ	

อ.อัคจร	แม๊ะบ้าน

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	ปีที่	10	(2)	.104-114

กรกฎาคม	

–	ธันวาคม	

2564

วิถีที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน

ชาวลาหู่	ชุมชนป่าคาสันติสุข	

บ้านแม่แจ๋ม	อ.เมืองปาน	

จ.ล�าปาง

ผศ.สุประวณ์ี	แสงอรณุเฉลิมสขุ วารสารราชภัฏเพชรบูรณสาร	

ปีที่	23	(2),	75-86

กรกฎาคม-

ธันวาคม	

2564

วรรณกรรมเพลงกล่อม

เด็กจังหวัดล�าปาง:	การ

วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงและความคงอยู่

อรทัย	สุขจ๊ะ,

ผศ.ขนิษฐา	ใจมโน,

รศ.สนม	ครุฑเมือง	และ

รศ.บุญเหลือ	ใจมนโน

(ผลงานนักศึกษา	ป.เอก)

วารสารวิจัยทางการศึกษา	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ปีที่	16	(1),	150-163.

มกราคม-

มิถุนายน	

2564

วัจนกรรมค�าลงท้ายในภาษา

ถิ่นเหนือตามปัจจัยทางเพศ

นิตยา	มูลปิจใจ,

ผศ.ขนิษฐา	ใจมโน	,

ผศ.ฤทัย	พานิช	

และศรีวิไล	พลมณี	

(ผลงานนักศึกษา	ป.เอก)

วารสารวิจัยทางการศึกษา	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

ปีที่	16(1),	164-177.

มกราคม-

มิถุนายน	

2564

การด�ารงอยู่ของอัตลักษณ์

ชาติพันธุ์ไทใหญ่ในจังหวัด

แม่ฮ่องสอน

จันทกานต์	สิทธิราช,

ผศ.ธนพร	หมูค�า	,

ศรีวิไล	พลมณี

และประเทือง	ทินรัตน์

(ผลงานนักศึกษา	ป.เอก)

วารสารรามค�าแหง	ฉบับ

มนุษยศาสตร์	ปีที่	40	(1),	

23-48.

มกราคม-

มิถุนายน	

2564
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

ภาพแทนวัฒนธรรมจีนผ่าน

เครื่องแต่งกายที่ปรากฏใน

นวนิยาย	เรื่อง	"กี่เพ้า"	ของ	

พงศกร

หวง	หยวนหยวน	และ	ผศ.ธน

พร	หมูค�า.

(ผลงานนักศึกษา	ป.เอก)	

วารสารรามค�าแหง	

ฉบับมนุษยศาสตร์.	

(กรกฎาคม-ธันวาคม),	

ปีที่	40(2),	1-20.

กรกฎาคม-

ธันวาคม	

2564

การบริหารราชการแบบมีส่วน

ร่วม:	จากแนวคิดสู่การพัฒนา

ภาครัฐในยุคประเทศไทย	4.0

ผศ.ณัฐพงษ์	คันธรส,

ผศ.อัมฤตา	สารธิงค์,

ผศ.อัญธิชา	รุ่งแสง	และ

อ.ฐาปนี	ชุมพลวงศ์

วารสารวิชาการ	สถาบัน

เทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ	

(สาขามนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์)	(กรกฎาคม-

ธันวาคม)	ปีที่	7(2),130-144.

กรกฎาคม-

ธันวาคม	

2564

บ้านและ(ความ)สวย:	ความ

งามของชันชั้นกลางกับความ

เปลี่ยนแปลงการจัดการพื้นที่

บริเวณบ้าน	ทศวรรษ	2520-

2540

รศ.ดร.ภิญญพนัธุ	์พจนะลาวณัย์

และสายชล	สัตยานุรักษ์

วารสารสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยนเรศวร	ปีที่	17	

(1),31-70

มกราคม-

มิถุนายน	

2564

การพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพ

ประชาชนในระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ในเขตเทศบาลเมือง

ล�าพูน	

อ.วารินทร์	วงษ์วรรณ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร	

ปีที่	41(2),68-78

มีนาคม-

เมษายน	

2564

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของแรงงานนอกระบบ

ภาคการเกษตรในเขตชุมชน

ต�าบล	เสริมขวา	อ�าเภอ

เสริมงาม	จังหวัดล�าปาง

อ.ฐาปนี	ชุมพลวงศ์,	อ.นริศ

รา	ภาษิตวิไลธรรม	และอ.กิ่ง

แก้ว	ทิศตึง	

วารสารมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัย

ธนบุรี	ปีที่	15	(3),97-107

กันยายน-

ธันวาคม	

2564

อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ผ่านเรื่อง

เล่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

โดยชุมชน,	สักทอง	:	

สุประวีณ์	แสงอรุณเฉลิมสุข,

เอื้อมพร	ฟูเต็มวงค์,

พชรวลี	กนิษฐเสน	และ

ชัดนารี	มีสุขโข.

วารสารมนุษยศาสตร์	และ

สังคมศาสตร์	(สทมส.),	27(4),	

53-64

กันยายน-

ธันวาคม	

2564

การประกอบสร้างอัต

ลักษณ์ทางวัฒนธรรมชาใน

วรรณกรรมพื้นบ้านชาวหุย

หยาง	จิ้น,

ผศ.ธนพร	หมูค�า,

รศ.บุญเหลือ	ใจมโน

และภูริวรรณ	วรานุสาสน์.

(ผลงานนักศึกษา	ป.เอก)

วารสารศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	9(2),

63-82

กรกฎาคม-

ธันวาคม	

2564
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ชื่อบทความ /

งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ชื่อผู้เขียน ชื่อวารสาร

ชื่อเล่มที่

วันเดือนปี
เลขหน้า

Comparing	Collaborative	

Writing	Activity	in	EFL	

Classroom:	Face-to-Face	

Collaborative	Writing	ver-

sus	Online	Collaborative	

Writing	Using	Google	Docs	

(การศึกษาเชิงเปรียบเทียบการ

เขียนแบบร่วมมือด้วยวิธีการ

เขียนแบบประชันหน้ากันแบบ

ใช้เอกสารออนไลน์ของผู้เรียน

ภาษาอังกฤษ)

อ.จิตรลดา	มูลมา Asian	journal	of	Education	

and	Training	(September)	

P.204-215	(ฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติ	ERIC)

27	กันยายน	

2564

English	as	an	interna-

tional Language teaching 

and	Perceptions	:	A	case	

Study	of	Thai	tertiary	

English	Language	Teachers

อ.ดร.เกวลิน	จันทรเดช International	Journal	

of	Progressive	Educa-

tion	.Volume	17	Issue	6	

(December)	P.93-114	(ฐาน

ข้อมูลระดับนานาชาติ	ERIC)

ธันวาคม	

2564

Good	Governance	of	

the	Provincial	Adminis-

trarive Organization in 

Thailand:	A	Case	Study	in	

Phrae	Province,	Thailand.	

PSYCHOLOGY	AND	EDU-

CATION	(2021)	58(5)	ISSN	

1553-6939.	

ผศ.ดร.วิศท์	เศรษฐกร Scopus,	Scimago	Journal&	

Country	Rank	(SJR)

26	เมษายน	

2564

6. การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย
 6.1  คณะครุศาสตร์

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและ
ได้ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	วันที่	15	
กรกฎาคม	2564

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร
อ.กิตติมา	สิงห์สนธิ์
อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ
อ.นภาลัย	ศรีวิชัย

4
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

2 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	วันที่	30	กรกฎาคม	
2564

ผศ.สมชาย	เมืองมูล
ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา
อ.ดร.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา
อ.ดร.ณัฎฐ์	รัตนศิริณิชกุล

4

3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและ
ได้ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	วันที่	20	
สิงหาคม	2564

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร
อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ

2

4 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	วันที่	26	–	27	สิงหาคม	
2564

ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร	ผศ.สมชาย	
เมืองมูล
ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา
อ.ดร.เกศนีย์	อิ่นอ้าย

4

5 Design	Thinking	และวิธีคิดในการท�างานวิจัยเชิง
พาณิชย์	วันที่	6	–	7	กันยายน	2564	

ผศ.ดร.วิยดา	เหล่มตระกูล
ผศ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง
ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร
ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภากุล
รศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์
ผศ.เศรษฐวิชญ์	ชโนวรรณ
ผศ.ดร.เกษทิพย์	ศิริชัยศิลป์
อ.อภิรดี	จีนคร้าม
อ.ดร.ปณิสรา	จันทร์ปาละ
อ.ดร.วิไลวรรณ	เข้มขัน
อ.ดร.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา
อ.ดร.ณัฎฐ์	รัตนศิริณิชกุล
อ.สุวรรณี	เครือพึ่ง
อ.ปรมินทร์	วงษ์ค�าสิงห์

14

6 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	วันที่	10	กันยายน	
2564

ผศ.ดร.วิยดา	เหล่มตระกูล
ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร
ผศ.เบญจมาศ	พุทธิมา
อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ
อ.ดร.ชรัญรักษ์	ปัญญามูลวงษา

5
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

7 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	วันที่	7	ตุลาคม	2564

ผศ.ดร.วิยดา	เหล่มตระกูล
ผศ.ชนันกาญจน์	สุวรรณเรือง
ผศ.อนงค์รัตน์	รินแสงปิน
ผศ.ดร.ปรารถนา	โกวิทยางกูร
ผศ.ดร.กิตติยา	ปลอดแก้ว
ผศ.ดารุณี	นิพัทธ์ศานต์
ผศ.ดร.ปณตนนท์	เถียรประภากุล
รศ.ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์
ผศ.บุษราคัม	อินทสุก
ผศ.มะยุรีย์	พิทยาเสนีย์
ผศ.ดร.ปริญญภาษ	สีทอง
ผศ.ดร.ฤๅชุตา	เนตรจัด
อ.ดร.ดวงพร	อุ่นจิตต์
อ.วิทเอก	สว่างจิตร
อ.รติรส	ก้อนเงิน
อ.ดร.พงศ์วัชร	ฟองกันทา
อ.ดร.พงศ์ทวี	ทัศวา
อ.อภิรดี	จีนคร้าม
อ.ดร.สุจิตรา	ปันดี
อ.วิศาธร	ทนุกิจ
อ.พรชนนี	ภูมิไชยา
อ.ณฤติยา	เพ็งศรี
อ.ดร.ปณิสรา	จันทร์ปาละ
อ.วิไลวรรณ	กลิ่นถาวร
อ.สมบัติ	ค�ามูลแก้ว
อ.ดร.วิไลวรรณ	เข้มขัน
อ.กิตติมา	สิงห์สนธิ์
อ.ดร.เยาวทิวา	นามคุณ
อ.นภาลัย	ศรีวิชัย

29

 6.2  คณะวิทยาศาสตร์
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนของ

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	อบรมเชิงปฏิบัติการ	ใน

หัวข้อ	“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์’64”	ด�าเนินการวันที่	4	สิงหาคม	2564	

ในรูปแบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom

บุคลากรสายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์	 39
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

2 โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	ใน

หัวข้อ

1)	เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

และได้ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	ด�าเนิน

การวันที่	15	กรกฎาคม	2564

2)	การพัฒนทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตี

พิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ด�าเนินการวันที่	30	

กรกฎาคม	2564

3)	เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน

และได้ผลงานทางวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	

ด�าเนินการวันที่	20	สิงหาคม	2564

4)	การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	ด�าเนินการวันที่	26-27	

สิงหาคม	2564

5)	Design	Thinking	และวิธีคิดในการท�างานวิจัยเชิง

พาณิชย์	ด�าเนินการวันที่	6-7	กันยายน	2564

6)	การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	ด�าเนินการวัน

ที่	10	กันยายน	2564

บุคลากรสายวิชาการ	คณะวิทยาศาสตร์ 34

 6.3  คณะวิทยาการจัดการ
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและ

ได้ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	วันที่	15	

กรกฎาคม	2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	 13	คน

2 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	วันที่	30	กรกฎาคม	

2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 6	คน

3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและ

ได้ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่	วันที่	20	

สิงหาคม	2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 10	คน

4 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	วันที่	26-27	สิงหาคม	

2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 7	คน

5 “Design	Thinking”	และวิธีคิดในการท�างานวิจัยเชิง

พาณิชย์	วันที่	6-7	กันยายน	2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 24	คน
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

6 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	วันที่	10	กันยายน	

2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 13	คน

7 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	วันที่	7	ตุลาคม	2564

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 21	คน

 6.4  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

1. ประชุมแลกเปลี่ยนและระดมสมองเพื่อพัฒนาโจทย์

วิจัยของจังหวัดล�าปาง	เมื่อวันที่	5	–	6	พฤศจิกายน	

2563

ผศ.ธมวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง

ผศ.สรวิศ	มูลอินต๊ะ

3

2. เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการ

ท�าวิจัย	วันที่	29	-	30	ธันวาคม	2563

ผศ.ปิญชาน์	ต่อกิตติกุล	 1

3. อบรมการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	

เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2564

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์

ผศ.ธนวรกฤต	โอฬารธนพร

ผศ.มัตติกา	บุญมา

ผศ.ไพจิตร	สุขสมบูรณ์

4

4. หลักสูตรหลักจริยธรรมในมนุษย์ส�าหรับนักวิจัย

เมื่อวันที่	27	ตุลาคม	2564

รศ.อนิรุจน์	มะโนธรรม 4

 6.5  สถาบันวิจัยและพัฒนา
ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้

ผลงานวิชาการ	ส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

112	

2 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์

เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

63	

3 ประชุมพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อหารือแนวทาง	การให้ค�า

ปรึกษาแก่นักวิจัย	(ผ่านระบบออนไลน์)

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

18	

4 “Design	Thinking”	และวิธีคิดในการท�างานวิจัยเชิง

พาณิชย์

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

124	

5 การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือบทความ

วิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

50	

6 คิด	เขียน	อย่างไร	ให้สอดคล้องกับแผน	ววน.	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

94	
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน (คน)

7 กิจกรรมโครงการกลั่นกรองข้อเสนอ	เชิงหลักการ	

(Concept	Paper)	ส�าหรับการรับค�าของบประมาณ

ด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(ววน.)	ประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

พิจารณา	

โครงการ	59	

โครงการ

8 โครงการกลั่นกรองข้อเสนอ	(Online) อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

42

9 วิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอของบ

ประมาณทุนอุดหนุนด้านวิทยาศาสตร์	วิจัยและ

นวัตกรรม	(ววน.)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2566”

อาจารย์	นักวิจัย	และบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

67
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ประเด็นกลยุทธ์บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่

ชุมชนท้องถิ่น

 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
	 การพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาเป็นประเดน็ยทุธศาสตร์หนึง่ของมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ซึง่ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	2564	มหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางได้ด�าเนินการเพือ่พฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาในเขตพืน้ทีบ่รกิาร	ให้มคีวามรูค้วาม

เข้าใจ	มีทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา	 เพื่อที่จะได้น�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน	และพัฒนาโรงเรียน	

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น	มีรายละเอียดดังนี้

ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

1 การสนับสนุนสื่อวีดีทัศน์ประกอบการเรียน

การสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับ

โรงเรียนขนาดเล็ก

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย	

35 สาขาคอมพิวเตอร์	คณะ

ครุศาสตร์

2 การยกระดับการเรียนรู้	ด้านการอ่าน	การ

เขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ครูโรงเรียนเครือข่ายในเขต

พื้นที่จังหวัดล�าปางและ

จังหวัดล�าพูน

180 ศูนย์ศึกษาพัฒนาครู

และบุคลากรทางการ

ศึกษา

3 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการ

เรียนการสอนแก่ครูโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	ประจ�าปีการศึกษา	2564

ครูและผู้ดูแลเด็ก

โรงเรียน	ตชด.

65 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

4 การอบรมเชงิปฏบิติัการทกัษะทางวชิาการแก่

ครโูรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกสามัญศึกษา	

ประจ�าปีการศึกษา	2564

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม	

แผนกสามัญ

77 โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

5 โครงการอบรมส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์	

คณะวิทยาการจัดการ	วันที่	18-19	มีนาคม	

2564	ณ	ศูนย์คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง	

คณาจารย์	คณะวิทยาการ

จัดการ	

69 คณะวิทยาการจัดการ	

6 โครงการถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์	เมื่อวันที่	1	

มีนาคม	2564

นักศึกษาสาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์

53 สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศิลป์

7 ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์	บุคลากร	และ

นักศึกษา

50	 คณะเทคโนโลยี	

การเกษตร

8 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ

สอนของอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	อบรม

เชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	“การพัฒนางาน

วิจัยด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์’64”	

ด�าเนินการวันที่	4	สิงหาคม	2564	ในรูปแบบ

ออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

บุคลากรสายวิชาการ	คณะ

วิทยาศาสตร์	

39 ผศ.ดร.พรอนนัต์	บญุก่อน
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

9 โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรหน่วยงาน

โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา

5 โครงการจัดตั้ง	สถาบัน

ภาษา

 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.	 2564	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปางมีผลการด�าเนินงาน

ด้านบริการวิชาการ	ดังต่อไปนี้

1. การจัดอบรม / สัมมนา / กิจกรรมต่าง ๆ

ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

1 การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน	และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ศึกษาค้นคว้าแก่นักเรียน

ครูและนักเรียนโรงเรียน

ตชด.เฮียงไทยธ�ารงค์

50	คน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

2 การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและจัดกิจกรรมส่ง

เสริมความรู้ด้านการศึกษาปฐมวัยแก่ครู

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ครูและนักเรียนโรงเรียน

ตชด.

20	คน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

3 ค่ายวิชาการกลุ่มสาระและแนะแนวการ

ศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

ครูและนักเรียนโรงเรียน

ตชด.

113	คน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

4 การสนับสนุนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ

สภาพแวดล้อมโรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดน

โรงเรียนต�ารวจตระวน

ชายแดน

7	แห่ง โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

5 การอบรมทักษะการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียน	

โรงเรียนพระปริยัติธรรม	แผนกสามัญศึกษา	

ประจ�าปีการศึกษา	2564

นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม

42	คน โครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริ

6 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

ให้กับคนในชุมชนฐานราก

นักเรียนและผู้ปกครอง

โรงเรียนบ้านสามขา	

โรงเรียนบ้านแม่ทะ	

โรงเรียนชุมชนบ้าน

ทุ่งโรงเรียนสบปราบ	

พิทยาคม

220	คน ฝ่ายวิจัย
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

7 พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้

กับคนในชุมชนฐานราก

ประชาชนจังหวัดล�าปาง

และจังหวัดล�าพูน

200	ครัว

เรือน

คณาจารย์คณะ

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

8 ส่งเสริมความรัก	ความสามัคคี	และวินัยของ

ชาติ

ประชาชนจังหวัดล�าปาง 30	ต�าบล คณาจารย์คณะมนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์

9 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงแก้ว	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ประชาชนในพื้นที่องค์การ

บริหารส่วนต�าบลเวียงแก้ว	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	และ

นักศึกษา	

150	คน อ.ภาคภูมิ	พิชวงค์

10 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พื้นที่ต�าบลก้อ	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	

ชุมชนพื้นที่ต�าบลก้อ	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	และ

นักศึกษา	

150	คน อ.สยุมภู	อุนยะพันธ์

11 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พื้นที่ต�าบลแม่ตืน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ชุมชนพื้นที่ต�าบลแม่ตืน	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	และ

นักศึกษา

150	คน อ.ชิดชนก	วงศ์เครือ

12 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พื้นที่ต�าบลวังดิน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ชุมชนพื้นที่ต�าบลวังดิน	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	และ

นักศึกษา

150	คน อ.ณัฐวุฒิ	ปัญญา

13 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	

เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	

พื้นที่ต�าบลนาทราย	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ชุมชนพื้นที่ต�าบลนาทราย	

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน	และ

นักศึกษา

150	คน ผศ.พอใจ	สิงหเนตร

14 โครงการบูรณาพันธกิจสัมพันธ์ในเขตพื้นที่

อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

ชุมชน	บุคลากรภาคท้อง

ถิ่น	คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	

และนักศึกษา

150	คน อ.วีรพร	สุพจน์ธรรมจารี

15 โครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อ

สร้างรายได้แก่ชุมชน	“ฮ่วมฮีตฮอย	มากอย

เมืองลี้”

ผู้บริหารจากหน่วยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน	

ผู้น�าชุมชน	ชุมชน	กลุ่ม

อาชีพ	และประชาชน

ทั่วไป	อาจารย์และ

หน้าที่	นักเรียน	นักศึกษา	

สื่อมวลชน

200	คน นางพิศวง	กองกระโทก
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

16 โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ

บัญชี	(CPD)

ผู้ท�าบัญชีและผู้สอบบัญชี	

อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี	

75	คน ผศ.สุธีรา	ทิพย์วิวัฒน์พจนา

17 โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ	ใน

การลดรายจ่าย	เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน

ด้วยเทคโนโลยี

ชาวบ้าน	อ.ทุ่งหัวช้าง	

จ.ล�าพูน

468	คน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

18 โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้

ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น

1.	การบริการวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา

แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

(1)	บริการวิชาการตามศาสตร์สาขาวิชา

เกษตรศาสตร์

(2)	บริการวิชาการตามศาสตร์สาขา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

(3)	บริการวิชาการตามศาสตร์สาขา

นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

2.	การยกระดับกลุ่มเกษตรผสมผสาน

3.	เครือข่ายเกษตรกร	safe	for	sure

4.	ศาสตร์แห่งนา	แนวทางพัฒนาสู่อาชีพที่

ยั่งยืน

เกษตรกรผู้ที่สนใจ	

เกษตรกร	2	พื้นที่	คือ	

อ.แม่ทะ+สกต.	และ	

อ.แจ้ห่ม+อ.เมืองปาน	กลุ่ม

เกษตรปลอดภัย/เกษตร

อินทรีย์ภายใต้เครือข่าย	

safe	for	sure	(กลุ่มเดิม

และกลุ่มใหม่)	ปราชญ์ด้าน

การท�านาจังหวัดล�าปาง

40	คน	

45	คน	

40	คน	

80	คน	

20	กลุ่ม	

15	คน

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา

ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา

อ.ดร.ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

อ.ดร.ทิพรัตน์	ติฆะปัญญา

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

5.	การยกระดับข้าวสายน�้าแร่แจ้ซ้อนสู่

สินค้า	GI

6.	การสร้างความรู้และการลงมือปฏิบัติสู่

การพึ่งพาตนเองของเกษตรกร

7.	การยกระดับกลุ่มผู้เลี้ยงโค

เกษตรกร	และบุคคลทั่วไป

ที่สนใจ	เกษตรกรและ

บุคคลทั่วไป	จ�านวน	(พื้นที่	

อ.แม่พริก+อ.เถิน	และ

พื้นที่อ.เมือง+อ.ห้างฉัตร)	

เกษตรกรและบุคคลทั่วไป

60	คน	

80	คน	

200	คน

ผศ.ดร.นนัทินา	ด�ารงวฒันกลู

ผศ.จ�าเนียร	มีส�าลี

ผศ.ปิยะรัตน์	ติฆะปัญญา
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

22 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

1.	ยกระดับห้องปฏิบัติการเพื่อขอรับ

รองมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ISO/IEC	

๑๗๐๒๕:๒๐๑๗

2.	การพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกและยก

ระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน

3.	งานแสดงสินค้าตลาดสร้างสรรค์ด้วย

นวัตกรรมสินค้าชุมชนจังหวัดล�าปาง	ภายใต้

ชื่องาน	เกษตรสัมพันธ์...	ปันสุขสู่ชุมชน

4.	การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	

5.	การส่งเสริมการขายและขยายตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการประชาสัมพันธ์

ห้องปฏิบัติการได้

รับรองมาตรฐาน	ISO/

IEC๑๗๐๒๕:๒๐๑๗	กลุ่มผู้

ประกอบการ	เกษตรกร	ใน

จังหวัดล�าปางและล�าพูน

ผู้น�าเกษตรกร	เกษตรกร	

กลุ่มผู้ประกอบการ	

วิสาหกิจชุมชนและ

เกษตรกร	และประชาชน

ทั่วไป

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้

ประกอบการด้านอาหาร	

สมุนไพรและเครื่องส�าอาง

เข้าร่วมโครงการ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/ผู้

ประกอบการที่มีความ

พร้อมในการผลิต

1	หน่วย	

งาน	

10	ราย	

1,000	

คน	10	

ราย	10	

ราย

อ.ดร.ณฐัฌา	เหล่ากุลดลิก

อ.ดร.	ทิพรัตน์	ติฆะปัญญา	

นางสาวลัดดา	กาจารี	อ.ดร.

ทิพรตัน์	ตฆิะปัญญา	อ.ดร.

ทิพรตัน์	ตฆิะปัญญา

23 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงปลอดภัย

เพื่อสร้างรายได้	ลดรายจ่าย	บ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

21

ครัวเรือน

อ.ดร.องัคณา	เช้ือเจด็ตน

และคณะ

24 โครงการส่งเสริมการเพาะเห็ดขอนขาว	เพื่อ

ยกระดับรายได้ของชุมชนบ้านสารภี	ต�าบล

วังทอง	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

ชาวบ้านชุมชนบ้านสารภี	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง

16	ครัว

เรือน

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

และคณะ

25 โครงการส่งเสริมกระบวนการเพาะเห็ด	เพื่อ

ลดต้นทุนและยกระดับรายได้ของกลุ่มเพาะ

เห็ดชุมชนบ้านผาแดง	ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภอ

งาว	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

13	ครัว

เรือน

ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน	

และคณะ

26 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จักสานบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

11	ครัว

เรือน

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล

และคณะ

27 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ

รายได้จากการจักสานให้กับคนในขุมชน

ฐานรากบ้านสารภี	ต�าบลวังทอง	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านสารภี	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	

21	ครัว

เรือน

อ.ดร.วิภานุช	ใบศล

และคณะ
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ล�าดบั โครงการ/กิจกรรม ผู้เข้ารับบริการ
จ�านวน

(คน)
ผู้รับผิดชอบ

28 การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยเคมีชีวภาพ	การเลี้ยง

ไส้เดือนดิน	การใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน	และ

การปลูกพืชแบบปลอดภัย

ชาวบ้านชุมชนบ้านสารภี	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	

10	ครัว

เรือน

อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ

และคณะผู้ร่วมวิจัย

29 การสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

แบบครบวงจรของกลุ่มชุมชนบ้านบ้านสารภี	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอวังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	

ชาวบ้านชุมชนบ้านสารภี	

ต�าบลวังทอง	อ�าเภอ

วังเหนือ	จังหวัดล�าปาง	

14	ครัว

เรือน

คุณศรีพรรณ	มาปลูก	และ

คณะ

30 โครงการสร้างฝายชะลอน�้าเพื่อส่งเสริมราย

ได้จากการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

112	คน	 อ.ดร.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

และคณะ

31 การพัฒนาและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง

กีฬา	(Sports	Tourism)	เพื่อยกระดับความ

เป็นอยู่บ้านผาแดง	ผาแดงเทรล	(Pha	Dang	

Trail	2021)

ชาวบ้านชุมชนบ้านผาแดง	

ต�าบลบ้านร้อง	อ�าเภองาว	

จังหวัดล�าปาง

80	คน	 อ.ดร.เอกชัย	ญาณะ

และคณะ

32 โครงการจัดท�าฐานข้อมูลการพัฒนาพื้นที่

และข้อมูลด้านศิลปะวัฒนธรรม	ประเพณี	

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดล�าปางและ

จังหวัดล�าพูน	(20	แหล่ง/ชุมชน)

20	แหล่ง/ชุมชน 100	คน อาจารย์เสาวรีย์	บุญสา 

อาจารย์ปราการ	ใจดี

ผศ.ชนนักาญจน์	สวุรรณเรอืง

ผศ.เจษฎา	ทองสุข

นายวีรศักดิ์	ของเดิม

นายอาทิตย์	สุปินะ

นางโสมลักษณ์	กูลพรม

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

1. อ.ธวัชชัย	ท�าทอง วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษาสาขา

วิชาการบัญชี

ณ	วัดพระธาตุล�าปางหลวง	

ต�าบลล�าปางหลวง	อ�าเภอ

เกาะคา	จังหวัดล�าปาง

วันที่	7	กุมภาพันธ์	2564

2. อ.อัจฉราภรณ์	วรรณมะกอก	

อ.พิมาย	วงศ์ทา	ผศ.เนตรดาว	

โทธรัตน์	

วิทยากรในหัวข้อ	กระบวนการจัดท�าแผนภาพ

ข้อมูลชุมชน

ณ	เทศบาลต�าบลอุโมงค์	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	วัน

ที่	9	มีนาคม	2564

3. อ.เกศณีย์	สัตตรัตนขจร วิทยากรการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

ที่รองรับวิถีใหม่	ในพื้นที่ต�าบลนาสัก	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

ณ	ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรพื้น

บ้านต�าบลนาสัก	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง

วันที่	22	มีนาคม	2564
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ล�าดบั ชื่อ - สกุล ชื่อเรื่อง หน่วยงานที่รับบริการ

4. อ.ธวัชชัย	ท�าทอง วิทยากรเสวนาวิชาการ	"จารึกและเอกสารโบราณ	

725	ปี	เมืองเชียงใหม่"

ณ	ห้องประชุม	1	อาคาร

รวมวิจัยและบัณฑิต

ศึกษา	สถาบันวิจัยสังคม	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จังหวัด

เชียงใหม่

วันที่	31	มีนาคม	2564

5. รศ.บุญฑวรรณ	วิงวอน วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ	"การวิเคราะห์ตลาด	

Demand-Supply	เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนและการท่องเที่ยว"ภายใต้โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจสังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ

ณ	ห้องประชุมเทศบาลต�าบล

ริมปิง	อ�าเภอเมือง	

จังหวัดล�าพูน

วันที่	8	เมษายน	2564	

6. ผศ.ทิพยาภรณ์	ปัตถา วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐกิจพอ

เพียงและการจัดท�าครัวเรือน

ณ	ขุนงาวฟาร์ม	ต�าบลบ้าน

ร้อง	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง	

วันที่	1-3	มิถุนายน	2564

7. ผศ.กนกพร	เอกกะสินสกุล	

อ.ธวัชชัย	ท�าทอง	อ.สยุมภู	อุน

ยะพันธ์	

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการค้นหาอัตลักษณ์

ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ณ	ห้องประชุมองค์การบริหาร

ต�าบลหัวเมือง	อ�าเภอเมือง

ปาน	จังหวัดล�าปาง

วันที่	3-4	มิถุนายน	2564

8. อ.จิระประภา	ค�าราช วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การบริหาร

จัดการกลุ่มและการจัดท�าบัญชีครัวเรือน

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบล

ดอนไฟ	อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัด

ล�าปาง

วันที่	16	มิถุนายน	2564	

9. อ.สยุมภู	อุนยะพันธ์ วิทยากรอบรม	“ส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม

ชุมชน”

ณ	องค์การบริหารส่วนต�าบล

บ้านปวง	อ�าเภอทุ่งหัวช้าง	

จังหวัดล�าพูน

วันที่	29	มิถุนายน	2564

10. ผศ.ฐานันดร์	โต๊ะถม	 วิทยากรหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การ

พัฒนาผลิตภัณฑ์	(กลุ่มกระเป๋าย่าม)	และช่อง

ทางการอบรมตลาดออนไลน์

ณ	ต�าบลบ้านกลาง	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดล�าพูน	วันที่	9	

กรกฎาคม	2564	

11. อ.ปิยะ	วัตถพาณิชย์ วิทยากร“อบรมเชิงปฏิบัติการ	การจักสานโคม

ล้านนาสู่อัตลักษณ์บ่อแฮ้ว”ภายใต้โครงการยก

ระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต�าบลแบบบูรณา

การต�าบลบ่อแฮ้ว

ณ	ศาลาเอนกประสงค์	หมู่	

5	บ้านน�้าโท้ง	ต�าบลบ่อแฮ้ว	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	วัน

ที่	8-10	กรกฎาคม	2564	

12. อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า วิทยากรบรรยายเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพ

ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลและมารยาทไทย	

ณ	วิทยาลัยพยาบาลบรม

ราชินี	อ�าเภอเมือง	จังหวัด

ล�าปาง

วันที่	13	กรกฎาคม	2564
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13. อ.ธวัชชัย	ท�าทอง วิทยากร	"เรื่องพิพิธภัณฑ์กับการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ที่ยั่งยืน"

ณ	พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมือง

ล�าปาง	(มิวเซียมล�าปาง)	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	วัน

ที่	15-16	กรกฎาคม	2564

14. อ.ชุตินิษฐ์	ปานค�า วิทยากรบรรยายความรู้เรื่อง	ความรู้เทคนิค

การพัฒนาบุคลิกภาพ	การแต่งกายเพื่อเสริม

บุคลิกภาพ	และการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก

ด้านการแสดงออก

ณ	ศาลาประชาคม	อ�าเภอ

แม่เมาะ	ศาลาประชาคม

บ้านสบป้าด	และห้อง

ประชาองค์การบริหาร

ส่วนต�าบล	บ้านดง	อ�าเภอ

แม่เมาะ	จังหวัดล�าปาง	วัน

ที่	16,18,19,21	กรกฎาคม	

2564

15. อ.พิมาย	วงศ์ทา

ผศ.เนตรดาว	โทธรัตน์

ผศ.ขจรศักดิ์	วงค์วิราช

รศ.บุญฑวรรณ	วิงวอน

วิทยากร	อบรม	เรื่อง	“การพัฒนาประสิทธิภาพ

การจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลต�าบล

มะเขือแจ้”

ณ	เทศบาลต�าบลมะเขือแจ้	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าพูน	วัน

ที่	17	สิงหาคม	2564	

16. ผศ.พงศ์สวัสดิ์	อ�านาจกิติกร 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

สถาบัน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	จังหวัด

อุตรดิตถ์

17. รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

	ประธานประเมินคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา	ล�าปาง

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

หลักสูตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	1	

หลักสูตร
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18. รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสุวรรณ์ 	ประธานการสอบวิทยานิพนธ์	และการสอบ

หัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์	ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	ราช

มงคลอีสาน

	กรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ของนักศึกษา

ระดับปริญญาโท	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน

	กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการ

ศึกษา	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

หลักสูตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	6	

หลักสูตร

19. ผศ.ธมลวัฒน์	หิรัญชาติอนันต์ 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

หลักสูตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	5	

หลักสูตร

20. ผศ.ศรายุทธ	มาลัย 	กรรมการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น	พ.ศ.	2564

21. อ.ธชนม์	ก้าวสมบูรณ์ 	กรรมการออกข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถิ่น	พ.ศ.	2564

22. อาจารย์วรพล	คณติปัญญาเจริญ 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

หลักสูตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	3	

หลักสูตร

23. อ.ณรงค์	เครือกันทา 	กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา	ระดับ

หลักสูตร	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	6	

หลักสูตร

2. การให้บริการข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
 ♦ คณะครศุาสตร์	มกีารให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	และการประชาสมัพนัธ์กจิกรรมทีส่�าคญัของคณะ	ผ่านช่องทางดงันี้

บอร์ดประชาสัมพันธ์	คณะ	และสาขาวิชา

	 	 1.	 เว็บไซต์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	คณะครุศาสตร์	และสาขาวิชา	

	 	 2.	 เฟสบุ๊ค	คณะครุศาสตร์	และสาขาวิชา

	 	 3.	 สื่อ	LPRU	NEWs

 ♦ คณะวิทยาการจัดการ	 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและประชาชน	 โดยมีการเผย
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แพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย	ด้านการเรียนรู้แหล่งเพิ่มเติม	ฯลฯ	ดังนี้

	 	 1.	เว็บไซต์ของคณะวิทยาการจัดการ

	 	 2.	บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะและของสาขาวิชา

	 	 3.	สถานีวิทยุกระจายเสียง	FM.105.50	MHZ

	 	 4.	Facebook	คณะวิทยาการจัดการ

	 	 5.	Facebook	สโมสรนักศึกษา	คณะวิทยาการจัดการ

 ♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของ

คณะในหลากหลายรปูแบบ	ได้แก่	การผลติสือ่เอกสารประชาสมัพนัธ์ในรปู	วารสารวชิาการ	รายงานประจ�าปี	ป้ายประชาสัมพันธ์	

ข่าวสารทางอนิเตอร์เนต็	ในรปูแบบโฮมเพจ	คอื	http://www.itech.lpru.ac.th	,	http://www.journal.itech.lpru.ac.th	และ

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

 ♦ คณะวทิยาศาสตร์	มกีารให้บรกิารข้อมลูข่าวสาร	และประชาสมัพนัธ์แก่นกัศกึษาผ่านเว็บไซต์และเฟสบุค๊ของคณะ

วิทยาศาสตร์

 ♦ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานการจัดกิจกรรมโครงการจัดตั้ง

สถาบันดังนี้

	 	 1.	จดหมายออกถึงหน่วยงานราชการและเอกชนพร้อมแนบเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

	 	 2.	ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ	Internet	บนหน้าเว็บไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฎล�าปาง	www.lpru.ac.th	และหน่วย

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

ราชภัฎล�าปางและบุคลากรหน่วยงานภายนอก

	 	 3.	จดหมายข่าวของมหาวิทยาลัย	(LPRU	News)	,	Line,	Facebook

3. แหล่งให้บริการวิชาการ 
 ♦ คณะครุศาสตร์	มีแหล่งการให้บริการวิชาการ	ดังนี้

	 	 1.	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	 ให้บริการวิชาการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา	 

	 	 	 ทุกสังกัด

	 	 2.	 ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต�ารวจตระเวน 

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

	 	 	 อาโอยาม่า	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนหนองแขมวิทยา	 และโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน	 

	 	 	 เฮียงไทยธ�ารง	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์	 2	 โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 

	 	 	 เฉลิมพระเกียรติ	ฯ	บ้านแกน้อย	โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนไลออนส์มหาจักร	9

	 	 3.	 ศูนย์บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา	 คณะครุศาสตร์	 ให้บริการวิชาการและนวัตกรรมทางการ 

	 	 	 ศกึษาแก่คร	ูบคุลากรทางการศกึษา	นกัเรยีน	และประชาชน	ในการเสรมิสร้างทกัษะอนาคตและยกระดับการ 

	 	 	 จัดการศึกษาผ่านกระบวนการให้ค�าปรึกษา	 พัฒนา	 สนับสนุน	 ส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งทางการ 

	 	 	 ศึกษา	 โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

	 	 	 รวมท้ังประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารและองค์ความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อการพฒันาด้านการศกึษาแก่สงัคมและ 

	 	 	 ท้องถิ่น	
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 ♦ คณะวิทยาการจัดการ	มีการส�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.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นที่องค์การบริหารส่วนต�าบลเวียงแก้ว	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 2.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นที่ต�าบลก้อ	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 3.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นที่ต�าบลแม่ตืน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 4.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นที่ต�าบลวังดิน	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 5.	 โครงการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนฐานราก	 เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนภายใต้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	พื้นที่ต�าบลนาทราย	อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 6.	โครงการบูรณาพันธกิจสัมพันธ์ในเขตพื้นที่อ�าเภอลี้	จังหวัดล�าพูน

	 	 7.	โครงการมหกรรมการจัดแสดงสินค้าเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน	“ฮ่วมฮีตฮอย	มากอยเมืองลี้”

	 	 8.	โครงการอบรมความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี	(CPD)

 ♦ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	มีแหล่งการให้บริการวิชาการ	คือ	ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	ประกอบ

ด้วย	3	โครงการ		

	 	 1.	โครงการศูนย์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง	และบริการวิชาการ

	 	 2.	โครงการศูนย์เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและระบบควบคุมทางอุตสาหกรรม

	 	 3.	โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานชุมชน

 ♦ คณะวิทยาศาสตร์	ได้ท�าหน้าที่ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน	ในด้านวิชาการและการพัฒนาความรู้เป็นเครือ

ข่ายที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ�า	 เป็นที่พึ่งพาของสังคมร่วมกับหน่วยงานที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

ในระดับชาติ	คือ	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภายใต้โครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

ทดสอบคณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง		

 ♦ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	มีแหล่งบริการวิชาการดังนี้

	 	 1.	 มีห้องปฏิบัติการภาษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 ระบบการจัดข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลลูกข่าย 

	 	 	 จ�านวน	153	เครื่องส�าหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ซอฟต์แวร์	English	Discoveries	Online

	 	 2.	 มีห้องสมุดต�าราภาษาต่างประเทศเพื่อการสืบค้นส�าหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ

	 	 3.	 มีสื่อมัลติมีเดียเสริมทักษะภาษาอังกฤษ	True	Vision	และสารสนเทศแผ่น	CD,	DVD	ภาษาต่างประเทศ
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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.	2564	มีผลการด�าเนินงาน	

ดังนี้

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

1 การอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปัญญาบูชา

พระพุทธศาสนา	ส�าหรับนักศึกษา	ชั้นปี

ที่	1	

นักศึกษาสาขาการศึกษา

ปฐมวัย	ชั้นปีที่	1	

63	 สาขาการศึกษาปฐมวัย	

คณะครุศาสตร์

2 การส่งเสริมศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นของสาขา

วิชาภาษาอังกฤษ

นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษ	

ชั้นปีที่	3	

57	 สาขาภาษาอังกฤษ	คณะ

ครุศาสตร์

3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์	

ชั้นปีที่	1	

27	 สาขาคอมพิวเตอร์	คณะ

ครุศาสตร์

4 สามวัย	สายใจรักแห่งการสืบสาน

วัฒนธรรม	เสริมสร้างการเรียนรู้

นักศึกษาสาขาจิตวิทยาและ

การแนะแนว	นักเรียนโรงเรียน

บ้านศรีหมวดเกล้า	

30	 สาขาจิตวิทยาและการ

แนะแนว	คณะครุศาสตร์

5 หนองหัวหงอกบันเทิง	 อาจารย์	เจ้าหน้าที่	และ

นักศึกษาคณะครุศาสตร์	ชั้นปี

ที่	1	–	4	และผู้สนใจทั่วไป	

600	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา	คณะ

ครุศาสตร์

6 ไหว้ครูและผูกขวัญผูกใจสานสายใยศิษย์

กับอาจารย์	ประจ�าปีการศึกษา	2564

นักศึกษาชั้นปีที่	1-4	

คณาจารย์	และเจ้าหน้าที่

500 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

7 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง	

ประจ�าปีการศึกษา	2563

นักศึกษา	คณาจารย์	และเจ้า

หน้าที่

200 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

8 อนุรักษ์และสืบสานประเพณีถวายเทียน

จ�าน�าพรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2564

ตัวแทนนักศึกษา	คณาจารย์	

และเจ้าหน้าที่

100 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

9 สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ	ครั้งที่	11	“สานศิลป์	

สานศาสตร์	สานการเรียนรู้	สู่ท้องถิ่น”	

ประจ�าปีการศึกษา	2564

ตัวแทนนักศึกษา	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	และประชาชนทั่วไป

500 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์

10 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	ชั้นปีที่	4 นักศึกษา	ชั้นปีที่	4	คณะ

วิทยาการจัดการ	

100	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ	คณะ

วิทยาการจัดการ
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม กลุ่มผู้เข้าร่วม
จ�านวน หน่วยงาน

(คน) ที่จัด

11 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

(กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การท�า

กระทงและโคมไฟ	ในเทศกาลลอยกระทง)	

นักศึกษา	คณะวิทยาการ

จัดการ	

200	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ	คณะ

วิทยาการจัดการ

12 โครงการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	

(กิจการนักศึกษา)	กิจกรรมท�านุบ�ารุงศิลป

วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์คณะวิทยาการ

จัดการ

นักศึกษาชั้นปีที่	1-4	คณะ

วิทยาการจัดการ	

500	 ฝ่ายกิจการนักศึกษา

และกิจกรรมพิเศษ	คณะ

วิทยาการจัดการ

13 กิจกรรมประดิษฐ์โคมประดับเพื่อการบู

รณาการศิลปะและวัฒนธรรม	เมื่อวันที่	

18	พฤศจิกายน	2563

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

124 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

14 กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมและ

ครอบครูช่าง	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	9	กรกฎาคม	2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

254 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

15 กิจกรรมท�าบุญอาคารและบ�าเพ็ญ

ประโยชน์	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	

เมื่อวันที่	16	กรกฎาคม	2564

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

100 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม

16 ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมของนักศึกษา คณาจารย์	บุคลากรและ

นักศึกษา

50	 คณะเทคโนโลยี	การเกษตร

17 โครงการ	“ส่งเสริมวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาส�าหรับผู้น�านักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์	(ปาเวณียี่เป็ง	ณ	หนอง

หัวหงอก)	”	ด�าเนินการเมื่อวันที่	27	

พฤศจิกายน	2563	

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์	 300	 สโมสรนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

18 โครงการ	“บูรณาการงานวิจัยร่วมกับการ

เรียนการสอนรายวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม”	

ด�าเนินการเมื่อวันที่	19	มกราคม	2564	ณ	

อาคาร	5	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

อาจารย์	และนักศึกษา	 49	 คณะวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

19 โครงการ	“คณะวิทยาศาสตร์รวมใจ

สืบสานประเพณีล้านนาถวายเทียน

พรรษา”	ด�าเนินการในวันที่	4	กรกฎาคม	

2564	ณ	วัดกาศเมฆ	ต�าบลชมพู	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดล�าปาง

นักศึกษาและอาจารย์ 99	 คณะวิทยาศาสตร์	

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

(คน) ที่จัด

20 กิจกรรมนานาชาติสัมพันธ์ นักศึกษาต่างชาติ	ที่ศึกษาใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

100 โครงการจัดตั้งสถาบัน

ภาษา	(งานนักศึกษา

นานาชาติ)

22 โครงการกินอ้อผญ๋า นักศึกษา					 132 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

23 โครงการประเพณีเข้าพรรษา คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา 787 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

24 โครงการป๋าเวณีล่องสะเปา คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา 2,212 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

25 โครงการตั้งธรรมหลวง	(เทศน์มหาชาติ) นักศึกษา 53 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

26 โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา 105 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

27 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนาสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค์

นักศึกษา					 40 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

28 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดก

ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

นักศึกษา	 132 ส�านักศิลปะและ					

วัฒนธรรม

29 โครงการพัฒนานักศึกษาด้วยนวัตกรรม

ทางคอมพิวเตอร์โดยใช้องค์ความรู้ทาง

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

นักศึกษา	 106 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม															

30 โครงการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน นักศึกษา	 41 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

31 โครงการศูนย์เรียนรู้เอกสารและอักษร

โบราณล้านนา

หน่วยงานภายนอก					

คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา

123 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม

32 โครงการรวบรวมองค์ความรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม

สถาบันการศึกษาหน่วยงาน

ภายนอก

110 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม
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ประเด็นกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

 1. การด�าเนินงานของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561	สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปางได้ด�าเนนิงานเพือ่ควบคมุ	ดแูลกจิการของมหาวทิยาลยั

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

พ.ศ.	2564	ดังนี้

	 	 สภามหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมทั้งหมด	จ�านวน	9	ครั้ง

	 	 ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 	 1.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์	 และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง	 

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์	และศาสตราจารย์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2563

	 	 2.	 ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวทิยาลยั	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2563

	 	 3.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ว่าด้วย	 การบริหารคณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 

	 	 	 พ.ศ.2564

	 	 4.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.2564

	 	 5.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย	 (ฉบับที่6)	 

	 	 	 พ.ศ.2564

	 	 6.	 ข้อบังคบัมหาวทิยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าดว้ยการตรวจสอบภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏล�าปาง	พ.ศ.2564

	 	 7.	 ข้อบังคับมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ว่าด้วยการจดัตัง้ศนูย์ส่งเสรมิบคุลากรด้านวทิยาศาสตร์	วจิยั	เทคโนโลยี 

	 	 	 และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	พ.ศ.2564

	 	 8.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยการจัดตั้ง	การบริหาร	และการด�าเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ 

	 	 	 ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	พ.ศ.2564

	 	 9.	 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ว่าด้วยการก�าหนดระดับต�าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน 

	 	 	 ในสถาบันอุดมศึกษาให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น(ฉบับที่4)	พ.ศ.256

	 	 ให้ความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	6	ฉบับ	ดังนี้

	 	 1.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยแนวทางการด�าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในสัตว์	พ.ศ.	2563

	 	 2.	 ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน	ค่าใช้จ่ายในการเดนิทางและค่าทีพ่กัส�าหรบั 

	 	 	 บุคลากรภายนอก	พ.ศ.	2563

	 	 3.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ว่าด้วย	 หารให้ความคุ้มครองและความช่วยหลือคณะกรรมการ	 

	 	 	 กรณีถูกกล่าวหา	หรือถูกด�าเนินคดีอาญา	คดีแพ่ง	และคดีปกครอง	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	พ.ศ.2564

	 	 4.	 ระเบยีบมหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ว่าด้วย	การบริหารงบประมาณและการเงนิจากเงนิรายได้ของมหาวิทยาลยั	 

	 	 	 (ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564

	 	 5.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วย	การวิจัยในมนุษย์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2564

	 	 6.	 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ว่าด้วยค่าใช้จายเกี่ยวกับการกีฬาของนักศึกษา	พ.ศ.	2564

	 	 ให้ความเห็นชอบค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	จ�านวน	47	ค�าสั่ง	ดังนี้

	 	 1.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	28/2563	เรื่อง	ให้บุคลากรไปราชการ

	 	 2.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 29/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ 

	 	 	 ประจ�า
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	 	 3.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	30/2563	เรื่อง	แต่งตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการจาก 

	 	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิ

	 	 4.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 31/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 5.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 32/2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการ	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 6.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 33-2563	 เรื่อง	 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี 

	 	 	 การเกษตร1

	 	 7.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภฏัล�าปาง	ที่	34-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนกังานของ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 8.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	35-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ

	 	 9.	 ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	36-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

	 	 	 คณบดีคณะครุศาสตร์

	 	 10.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	37-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

	 	 	 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

	 	 11.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	38-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น 

	 	 	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

	 	 12.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	39-2563	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมกาส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

	 	 13.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	1-2564	เรื่อง	แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 14.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	 2-2564	 เรื่อง	แต่งตั้งประธานคระกรรมการพิจารณาต�าแหน่งทาง 

	 	 	 วิชาการ	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 15.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่3-2564	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารกองทนุพฒันามหาวทิยาลยั 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง

	 	 16.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 4-2564	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา	 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 17.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 5-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งกรรมการยกร่างกฎ	 ระเบียบ	 และข้อบังคับ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 18.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 6-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งกรรมการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 19.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่7-2564	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลของมหาวทิยาลยั 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	(ก.บ.ค.)

	 	 20.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 8-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้ง 

	 	 	 เป็นผู้อ�านวยการ	หัวหน้าส่วนราชการ	หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ(วิจัย

	 	 21.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 9-2564	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งต้ังเป็น 

	 	 	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

	 	 22.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 10-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 	 	 ล�าปาง	(เพิ่มเติม)

	 	 23.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 11-2564	 เร่ือง	 แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหาร 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(เพิ่มเติม)
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	 	 24.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	12-2564	เรื่อง	แต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการของ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 25.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	13-2564	เรื่อง	แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ	 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 26.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 14-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยี 

	 	 	 อุตสาหกรรม	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 27.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 15-2564	 เรื่อง	 แต่งต้ังผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์	 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 28.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 16-2564	 เร่ือง	 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 29.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	17-2564	เรื่อง	แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ 

	 	 	 พัฒนา	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 30.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 18-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคล 

	 	 	 ให้ด�ารงต�าแหน่งสูงขึ้น	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 31.	ค�าสัง่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ท่ี	19-2564	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

	 	 	 ราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 32.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภัฏล�าปาง	ที	่20-2564	เรือ่ง	เรือ่ง	แต่งตัง้คณะกรรมการกองทนุสวสัดิก์ารพนกังาน 

	 	 	 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 33.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 21-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาของ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 34.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 22-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 35.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 23-2564	 เรื่อง	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 36.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	23-2564	เรื่อง	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าส�านักศิลปะและ 

	 	 	 วัฒนธรรม	(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 37.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 24-2564	 เรื่อง	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย	 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 38.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	25-2564	เรื่อง	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าสถาบันวิจัยและ 

	 	 	 พัฒนา(แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 39.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 26-2564	 เรื่อง	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์	 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(ก.อ.ม.)

	 	 40.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่27-2564	เรือ่ง	แต่งตัง้กรรมการประจ�าคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 41.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	28-2564	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาการจัดการ	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 42.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	 29-2564	 เรื่อง	 เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะครุศาสตร์	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)
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	 	 43.	ค�าสัง่สภามหาวทิยาลยัราชภฏัล�าปาง	ที	่30-2564	เรือ่ง	แต่งต้ังคณะกรรมการประจ�าส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 44.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ที่	 31-2564	 เรื่อง	 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด 

	 	 	 ศักยภาพองค์กรและตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานเพื่อก�าหนดกลุ่มสถาบัน	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 45.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 32-2564	 เรื่อง	 แต่งต้ังคณะกรรมการประจ�าคณะวิทยาศาสตร์	 

	 	 	 (แทนต�าแหน่งที่ว่าง)

	 	 46.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	ที่	33-2564	เรื่อง	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

	 	 47.	ค�าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ท่ี	 34-2564	 เร่ือง	 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในมนุษย	์ 

	 	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

   • คณะครุศาสตร์ 

	 	 	 ได้เห็นความส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรจึงได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม	 สัมมนา	 ฝึก

อบรม	ฯลฯ	โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	100	รายละเอียดดังนี้

   การจัดกิจกรรมอบรม/สัมมนา

	 	 	 -	 โครงการพฒันาบคุลากร	เร่ืองการบรหิารหน่วยงาน	สูค่วามเป็นเลศิด้วย	OKRs	โดยคณุกิตตพินัธ์	จริวสัวงศ์	 

	 	 	 	 วันที่	2	มิถุนายน	2564	

	 	 	 -	 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ	 โดย	 รศ.ดร.วรรณดี	 สุทธินรากร	 วันท่ี	 7	 –	 8	 

	 	 	 	 พฤษภาคม	2564

   การเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

	 	 	 -	 ในปีงบประมาณ	 2564	 คณะครุศาสตร์	 มีอาจารย์ได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ	 ระดับรองศาสตราจารย์	 

	 	 	 	 จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.อัมเรศ	เนตาสิทธิ์	และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ฟิสิกส์	ฌอณ	 

	 	 	 	 บัวกนก

	 	 	 -	 มีอาจารย์ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 ได้แก่	 ผศ.ดร.บุษราคัม	 อินทสุก	 และ	 

	 	 	 	 ดร.พงศ์ทวี	ทัศวา	

  • คณะวิทยาการจัดการ	มีแผนกลยุทธ์เพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ	

ปี	2564	ในปีงบประมาณ	2564	มีจ�านวนอาจารย์	ทั้งหมด	68	คน	มีพนักงานสายสนับสนุน	ทั้งหมด	12	คน	รวมบุคลากรคณะ

วิทยาการจัดการ	จ�านวน	80	คน	และได้รับการพัฒนาพัฒนาบุคลากร	ดังนี้	

	 	 	 คณะมกีารบริหาร	ส่งเสริม	การพัฒนาแผนการบรหิารและแผนพฒันาบุคลากรท้ังสายวชิาการและสายสนบัสนนุ

ให้เป็นไปตามแผนที่ก�าหนด	และสร้างขวัญก�าลังใจให้บุคลากรสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยจัดสรรงบประมาณใน

การพัฒนาตนเองต่อคน	จ�านวน	2,300	บาท	และได้มีการด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

	 	 	 แผนพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากร	คือ

	 	 	 1.	ด้านการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์ส่งผลงานเพือ่ตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทีป่รากฏอยูใ่นฐานข้อมลู	

TCI	กลุ่ม	1	กลุ่ม	2	และ	ISI/SCOPUS	

	 	 	 2.	มีการส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์ในการขอก�าหนดต�าแหน่งทางวิชาการ		

	 	 	 3.	มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานสายสนับสนุนให้ได้รับต�าแหน่งช�านาญการ	และมีการวางแผนการ

ท�างาน	ที่สามารถท�างานทดแทนกันได้	และส่งผลต่อความส�าเร็จ	และก้าวหน้าขององค์กร

	 	 	 4.	สนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานราชการและเอกชน	ในปีงบประมาณ	2564	มีอาจารย์ที่
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ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภายนอก	จ�านวน	14	คน

	 	 	 5.	มกีารสร้างขวัญและก�าลงัใจให้กบับุคลากรทกุระดบั	เช่น	การยกย่องชมเชย	ผูไ้ด้รบัคดัเลอืกให้เป็นบคุลากร

ดเีด่น	การได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ	ในเวทกีารประชมุอาจารย์และเจ้าหน้าที	่และมกีารตดิตัง้ไวนลิในทีส่าธารณะ	

	 	 	 6.	คณะมรีะบบการติดตามให้บคุลากรท้ังสายวชิาการและสายสนบัสนนุน�าความรูแ้ละทักษะท่ีได้รบัการพัฒนา

มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริการวิชาการ	และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	ตลอดจนการปฏิบัติงานที่

เก่ียวข้องให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้	ทัง้นี	้ได้มกีารตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามแผนการบรหิารและพฒันาบคุลากร

อย่างสม�่าเสมอ

  • คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม	บคุลากรคณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมได้มกีารพฒันาความรูค้วามก้าวหน้าทาง

วชิาการและมศีกัยภาพในการปฏบิตังิาน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรมได้สนบัสนนุงบประมาณ

และจัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคณะ	ดังต่อไปนี้

  2.1 คณะมีการส่งเสริม และสนับสนุนอาจารย์เข้าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ 

	 	 	 ในปีงบประมาณ	2564	มีอาจารย์ทั้งหมด	จ�านวน	46	คน	ลาศึกษาต่อจ�านวน	1	คน	ดังนั้น	มีอาจารย์ปฏิบัติ

งาน	จ�านวน	45	คน	และอาจารย์ได้รับการพัฒนาวิชาการ	วิชาชีพ	เป็นจ�านวน	26	คน	คิดเป็นร้อยละ	57.78

ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

1. การอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการ

ออกแบบสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ

หัตถกรรมพื้นเมือง	ส�าหรับตลาดในยุค	

New	Normal

ครั้งที่	1	วันที่	28	มีนาคม	–	2	เมษายน	

2564	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา	วิทยาเขตภาคพายัพ	(เจ็ด

ยอด)อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่,

ครั้งที่	2	วันที่	7	–	11	ตุลาคม	2564	ณ	

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล	เชียงใหม่	

ลานโปรโมชั่น	1	Promotion	Area	2	

อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่

อ.กนกกัญญา	รวมไมตรี

2. หลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม	(Certified	

Innovation	Manager	:	CM)	ส�าหรับผู้

บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐ	เอกชน	

สถาบันอุดมศึกษา

วันที่	18	–	19	มี.ค.	64

วันที่	1	–	2	เม.ย.	64

วันที่	8	–	9	เม.ย.	64

วันที่	21	–	23	เม.ย.	64

วันที่	29	–	30	เม.ย.	64

วันที่	6	–	7	พ.ค.	64

ณ	อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.	วศิน์วิโรตม์	เนติศักดิ์
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ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตร	

การบริหารโครงการเชิงปฏิบัติ	(Project	

Management	in	Practice)	ส�าหรับใน

ด้านธุรกิจก่อสร้างและด้านวิศวกรรม	รุ่น

ที่	32	ระหว่างวันที่	16	-	19	พฤศจิกายน	

2563

ณ	ห้องประชุม	อาคารวิศวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

เขตวังทองหลาง	กรุงเทพมหานคร

ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

4. อบรมเรื่องเจาะลึกรอยร้าว	ปัญหาโลก

แตกในงานคอนกรีต	พร้อมตัวอย่าง

ปัญหาและแนวทางแก้ไข

วันที่	30	ตุลาคม

[อบรมในรูปแบบออนไลน์]

รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสวุรรณ์

5. อบรมโครงการอบรมพฤติกรรมและการวิบติั

ของโครงสร้างคอนกรตีเนือ่งจากอคัคีภยั

วันที่	28	สิงหาคม	2564

[อบรมในรูปแบบออนไลน์]

รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสวุรรณ์

6. อบรมโครงการอบรมความรู้วิศวกรรม

โยธาในงานก่อสร้าง	รุ่นที่	5

วันที่	9	และ	16	กรกฎาคม	2564	[อบรม

ในรูปแบบออนไลน์]

รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสวุรรณ์

7. โครงการ	การเฝ้าระวังทางสุขภาพด้าน

อาชีวอนามัยจากปัจจัยเสี่ยงด้านกายภาพ

และการยศาสตร์ในกลุ่มเกษตรกรไทย	

จังหวัดน่าน	

วันที่	1	-	7	เมษายน	2564	

ณ	พื้นที่ในอ�าเภอเมือง	จังหวัดน่าน

รศ.อนิรุจน์	มะโนธรรม

8. อบรมเรื่องการบัญชีส�าหรับกิจการรับ

เหมาก่อสร้างและการจัดท�างบกระแส

เงินสด

วันที่	6	กุมภาพันธ์	2564

[อบรมในรูปแบบออนไลน์]

รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสุ

วรรณ์	ผศ.ศรายุทธ	มาลัย

9. การสร้างระบบสารสนเทศแบบData	Vi-

sualization	ด้วย	Google	Data	Studio

เมื่อวันที่	12	–	13	พ.ย.	63	

ณ	ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์	

ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์

อ.ศญิาพฒัน์	เสนจนัทร์ฒิไชย

อ.ณรงค์	เครือกันทา

10. หลักสูตร	“บริหารจัดเก็บข้อมูลบน	

Cloud”

เมื่อวันที่	29	มีนาคม	2564	(อบรมในรูป

แบบออนไลน์)

ผศ.นราธิป	วงษ์ปัน

11. ประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง	“ร่วม

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย	พร้อมเดินหน้าสู่

อนาคต”

เมื่อวันที่	12	มีนาคม	2564	ณ	โรงแรม

แคนทารี	ฮิลล์	จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.พงษ์สวสัดิ	์อ�านาจกติกิร

12. หลักสูตรการถ่ายภาพและการตัดต่อวีดิโอ เมื่อวันที่	28-29	ตุลาคม	2563	ณ	ห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	(1356)	คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ณัฐสินี	ตั้งศิริไพบูลย์	

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

13. หลักสูตร	Digital	Fantasy	Portraits	

with	Photoshop	

เมื่อวันที่	21	–	22	พฤศจิกายน	2563	

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

ผศ.ณัฐสินี	ตั้งศิริไพบูลย์
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ล�าดับ
หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา

ทางวิชาการ/วิชาชีพ

วัน/เดือน/ปี

สถานที่
ชื่อ – สกุล

14. การสร้าง	Reporting	เสนอข้อมูลผ่าน	

Google	Data

เมื่อวันที่	19	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

15 หลักสูตร	“Database	Fandamental	:	

SQL	Server	Management	Studio”

	เมื่อวันที่	22	–	23	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

16. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของ

สถาบันอุดมศึกษา

เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

17. แนวทางปฏิบัติจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์

และฝึกปฏิบัติการประยุกต์ใช้

เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

18. การปฏิบัติโมบายแอปพลิเคชั่นบนระบบ

ปฏิบัติการแอนดรอยด์ด้วยภาษา	Kotin

เมื่อวันที่	19-20	เมษายน	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)	

อ.เมธาวัตน์	กาวิลเครือ

19. อบรม	Cyber	Security	รู้เท่าทันภาย

ไซเบอร์

เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

อ.วีรชัย	สว่างทุกข์

20. การประยุกต์ข้อมูลด้าน	machine	

learning	ด้วย	python

16	–	17	มีนาคม	2564

(อบรมในรูปแบบออนไลน์)

ผศ.นพนันท์	สุขสมบูรณ์

ผศ.ไพจิตร	สุขสมบูรณ์

อ.ศักดิ์ชัย	ศรีมากรณ์

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ

อ.ญาดา	เขื่อนใจ

อ.ศญิาพฒัน์	เสนจนัทร์ฒิไชย

21. สัมมนาออนไลน์เรื่อง	New	Chapter	of	

Back	UPS

เมื่อวันที่	5	มีนาคม	2564	(อบรมในรูป

แบบออนไลน์)

ผศ.ศุภวุฒิ	ผากา

อ.วราภรณ์	ทุมชาติ

อ.วรพล	คณิตปัญญาเจริญ

22. การเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนา

นวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่	5	–	7	มีนาคม	2564

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.ศิริมา	เอมวงษ์

23. โครงการอบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความ

เข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	2563

เมื่อวันที่	13	มกราคม	2564

ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.พงษ์สวสัดิ	์อ�านาจกติกิร

รศ.ธิติมา	คุณยศยิ่ง

ผศ.จักรกฤษณ์	ฮั่นยะลา

ผศ.พงษ์ศักดิ์	อยู่มั่น

ผศ.ปฐมพงศ์	พรมมาบุญ

ผศ.ธมลวฒัน์	หริญัชาตอินนัต์

รศ.สกลวรรณ	ห่านจิตสวุรรณ์

อ.วรพล	คณิตปัญญาเจริญ

อ.ณิชา	นภาพร	จงกะสิกิจ
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  • คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 บุคลากรเป็นปัจจัยส�าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา	 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 มีนโยบายและแผนในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทาง

วิชาการและมศีกัยภาพในการปฏบิติังาน	ในปีงบประมาณ	2564	คณะเทคโนโลยกีารเกษตรได้ด�าเนนิการพฒันาศักยภาพบคุลากร

ของคณะฯ	ด้วยได้จัดส่งไปเข้าร่วมอบรม	ประชุม	ตลอดจนถึงศึกษาดูงานในประเทศ	ดังต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง หน่วยจัดอบรม

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ผศ.ดร.จ�าเนียร	มีส�าลี 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

24	–	25	สค.	64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

26	–	27	สค.	64 อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิจัย	เพื่อตี

พิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ	(ผ่าน

ระบบออนไลน์)	ภายใต้โครงการวิจัย	

การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัย	มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.สุวรรณี	จันทร์ตา 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

24	–	25	สค.	64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.ปิยะรัตน์	ทองธานี 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

6	–	7	กย.	64 อบรมนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์	

หัวข้อ	Design	Thinking	และวิธีคิดใน

การท�างานวิจัยเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง หน่วยจัดอบรม

ผศ.ดร.นิศากร	สุวรรณ 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

24	–	25	สค.	64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

10	กย.	64 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา

ทักษะการเขียนบทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการจากงานวิจัยเชิงพื้นที่	

(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

ผศ.ดร.จักรชัยวัฒน์	กาวีวงค์ 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

อ.ดร.วรรักษ์	หน่อสีดา 24	–	25	สค.	64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ผศ.ดร.นันทินา	ด�ารงวัฒนกูล	 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

18	พค.	64 การฝึกอบรม	Online	หลักสูตรความ

สัมพันธ์ของอายุการเก็บกับผลิตภัณฑ์

อาหาร	

บริษัท	ห้องปฏิบัติการก

ลาง	(ประเทศไทย)จ�ากัด	

ส�านักงานใหญ่

25	พค.	64 การฝึกอบรม	Online	หลักสูตรการก

ล่าวอ้างทางโภชนาการ	รุ่นที่	1

บริษัท	ห้องปฏิบัติการก

ลาง	(ประเทศไทย)จ�ากัด	

ส�านักงานใหญ่

6	–	7	กย.	64 อบรมนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์	

หัวข้อ	Design	Thinking	และวิธีคิดใน

การท�างานวิจัยเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ดร.ศรัญญา	วัฒนานนท์ 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

อ.รัตนภัทร	มะโนชัย 31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง หน่วยจัดอบรม

ผศ.กุสุมา	ทินกร	ณ	อยุธยา 6	–	7	กย.	64 อบรมนักวิจัยผ่านระบบออนไลน์	

หัวข้อ	Design	Thinking	และวิธีคิดใน

การท�างานวิจัยเชิงพาณิชย์

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ดร.มยุรี	ชมภู 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกัน	คุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบาย	และแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

24-25	สค.	64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณา	การกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร

อ.ดร.ณัฐฌา	เหล่ากุลดิลก 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

อ.ดร.ทิพรัตน์	ติฆะปัญญา 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

24-25	สค.64 สัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาและ

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท�างาน

ในรูปแบบออนไลน์

ส�านักงานสหกิจศึกษา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

อ.ดร.รจเรจ	นันตา 26-27	พย.	63 สัมมนาการลดปริมาณเกลือโซเดียม

เพื่อสุขภาพผู้บริโภค	ลดเกลือ	ลด

เค็ม	ลดภัยร้ายต่อสุขภาพ	และการขอ

อนุญาตสถานที่ผลิต	น�าเข้า	จัดเก็บ

อาหาร	และเลขสารบน

สมาคมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร

แห่งประเทศไทย	และ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

สายสนับสนุน

นางสาวลัดดา	กาจารี 13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี
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ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง หน่วยจัดอบรม

นางสาวอ�าพรรัตน์	พุ่มพา 	6	กค.	64	 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวปฏิบัติ

การก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนการจัดท�าขอบเขตงาน	

Terms	of	Reference	:TOR)	และ

ราคากลาง	

งานพัสดุ	กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

14	กค.	64 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน

ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการแบบ

ออนไลน์

งานการเจ้าหน้าที่และ

สวัสดิการ	กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี

31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

4	กย.	64 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานและการท�างานร่วมกัน	Google	

Apps	for	Work	ผ่านระบบออนไลน์	

MICROSOFT	TEAMS

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางมลทา	อ่อนโพธา 14	กค.	64 อบรมเตรียมความพร้อมเพื่อใช้งาน

ระบบการลงเวลาปฏิบัติราชการแบบ

ออนไลน์

งานการเจ้าหน้าที่และ

สวัสดิการ	กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี

30	สค.	64 อบรมออนไลน์ผ่าน	Microsoft	

Teams	กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดสี

เขียว

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยี	การเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางสาวเสาวณีย์	ไกวัลวนิช 	6	กค.	64	 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวปฏิบัติ

การก�าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนการจัดท�าขอบเขตงาน	

Terms	of	Reference	:	TOR)	และ

ราคากลาง	

งานพัสดุ	กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยี	การเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

4	กย.	64 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานและการท�างานร่วมกัน	Google	

Apps	for	Work	ผ่านระบบออนไลน์	

MICROSOFT	TEAMS

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี หัวข้อ/เรื่อง หน่วยจัดอบรม

นางสาวกชพรณัฏฐ์	มณีเส็ง

สุวรรณ

12-13	พย.	63	 อบรมหลักสูตรการสร้างระบบ

สารสนเทศแบบ	Data	Visualization	

ด้วย	Google	Data	Studio

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

13	มค.	64 อบรมสร้างความรู้มุ่งสู่ความเข้าใจ

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน	พ.ศ.	๒๕๖๓

งานประกันคุณภาพการ

ศึกษา	กองนโยบายและแผน	

ส�านักงานอธิการบดี

31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยี	การเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางสาวพรพิมล	เตาค�า 31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยี	การเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

4	กย.	64 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานและการท�างานร่วมกัน	Google	

Apps	for	Work	ผ่านระบบออนไลน์	

MICROSOFT	TEAMS

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นางสาววนิดา	สุดรัก 31	สค.	64 อบรมปฏิบัติการ	Microsoft	Team	

และ	Zoom	Meeting	ส�าหรับ

บุคลากร

คณะเทคโนโลยี	การเกษตร	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

4	กย.	64 อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างานและการท�างานร่วมกัน	Google	

Apps	for	Work	ผ่านระบบออนไลน์	

MICROSOFT	TEAMS

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

นายวีรเชษฐ์	ภิมาลย์ 13-14	ก.ย.	64 อบรมการวิเคราะห์ค่างานเพื่อก�าหนด

ระดับต�าแหน่งที่สูงขึ้น	

งานการเจ้าหน้าที่และ

สวัสดิการ	กองกลาง	

ส�านักงานอธิการบดี
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  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ได้มีการส่งเสริม	 สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้รับ

การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ตามสาขาวิชาชีพ	เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้	รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเข้าร่วมการฝึกอบรม	สัมมนา	การประชุมวิชาการหรือน�าเสนอผลงานทางวิชาการ	 เพื่อ

น�าความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนางานตามภารกิจ

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

1 ผศ.ดร.ถิรนันท์	สอนแก้ว TCAR	ความร่วมมือการท�าวิจัย

ทางด้านดาราศาสตร์แห่งชาติ

พฤศจิกายน	2563	 โรงแรมสุโกศล	

กรุงเทพฯ.	และ	

โรงแรมแคนทารี่ฮิล	

เชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

2 ผศ.ดร.วีระ	พันอินทร์ อบรมหลักสูตรหลักจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์	ส�าหรับนักศึกษา/

นักวิจัย	(National	Research	

Council	of	Thailand	(NRCT)	

and	Forum	for	Ethical	Review	

Committee	in	Thailand	(FER-

CIT)

วันที่	6	มกราคม	

2564

มหาวิทยาลัยนเรศวร

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

3 อ.พิภพ	นราแก้ว สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

4 อ.ดลฤดี	สุขใจ

อ.พิบูลย์	ชยโอว์สกุล

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

5 ผศ.ดร.พันสรวง	อดุมพุทธเิมฆากลุ อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การขอรับ

รองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	:	

รับรู้	เรียนรู้	และเข้าใจ”	

วันที่	30	มกราคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

6 ผศ.ดร.วีรนุช	คฤหานนท์ อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

7 อ.สุขี	สุขดี สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

8 	ผศ.พูนฉวี	สมบัติศิริ

	อ.ดร.ศิวัช	ตั้งประเสริฐ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

9 ผศ.ดร.หฤทัย	ไทยสุชาติ

ผศ.ศาสตรา	ลาดปะละ	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

10 ผศ.ดร.พรอนันต์	บุญก่อน

อ.ดร.อังคณา	เชื้อเจ็ดตน

อ.ดร.ชัดนารี	มีสุขโข

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

11 รศ.สมเกียรติ	ชัยพรเจริญศร เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์

ค	จังหวัด	พิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทาง	วิชาการด้าน

คณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

12 ผศ.ธัญลักษณ์	งามข�า เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์

ค	จังหวัดพิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้าน	

คณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

13 ผศ.ดร.คมคาย	พันธ์เพ็ง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์ค

จังหวัดพิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้าน	

คณิตศาสตร์
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

เข้าร่วมน�าเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุม	วิชาการระดับชาติ

ด้านคณิตศาสตรศึกษา	ครั้ง

ที่7	“2	ทศวรรษของการปฏิรูป

กระบวนการเรียนรู้สู่	สมรรถนะ

การคิดขั้นสูง”	น�าเสนอผล

งาน	เรื่องการศึกษาแนวคิด

ของ	นักเรียนในการแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์	เรื่องการ	แยก

ตัวประกอบพหุนามก�าลังสอง

ตัวแปรเดียว	โดยใช้	ชุดกิจกรรม

การแยกตัวประกอบด้วยพื้นที่รูป

สี่เหลี่ยม

วันที่	26-27	

มีนาคม	2564	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

14 อ.ดร.ชนิกา	เสนาวงค์ษา เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรโครงการ

เพิ่มทักษะ	การคิดขั้นสูงทาง

คณิตศาสตร์	(Higher-order	

Thinking	in	Mathematics)	

ส�าหรับกลุ่มทางด้าน	มนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ภายใต้โครงการ

บัณฑิต	พันธุ์ใหม่และก�าลังคนที่

มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาค	

การผลิตตามนโยบายการปฏิรูป

การอุดมศึกษาไทย	ประเภท

ประกาศนียบัตร	(Non-degree)	

กลุ่มอุตสาหกรรม	Soft	Skill	

ด�าเนินการโดยสถาบันวิจัย	และ

พัฒนาวิชาชีพครูส�าหรับอาเซียน

และศูนย์วิจัย	คณิตศาสตรศึกษา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	รูปแบบ

ออนไลน์และออนไซต์	

วันที่	19	ตุลาคม	

2563	–	31	

มกราคม	2564	

ทุกวันจันทร์	เวลา	

17.00	–	19.00	

น.	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

Development	Evaluation	(DE)	

ช่วงกลางน�้า	รูปแบบ	ออนไลน์	

วันที่	28	

กุมภาพันธ์	–	1	

มีนาคม	2564	

โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	

แอร์พอร์ต	กรุงเทพ

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน	โรง	

เรียนวรพัฒน์	จ.สงขลา	รูปแบบ	

ออนไลน์

วันที่	19	

พฤศจิกายน	2563	

โรงเรียนวรพัฒน์	

จังหวัดสงขลา	

เข้าร่วมการประชุม	EDUCA	2020	

สร้างครู	สร้างอนาคต	Growing	

our	Teachers,	Inspiring	our	

Future	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	26	

พฤศจิกายน	2563	

EDUCA	2020	กรุงเทพ	

เข้าร่วมสังเกตและสะท้อนผล

ใน	กิจกรรม	เปิดชั้นเรียน	(Open	

Class)	โรงเรียนต้นกล้า	

วันที่	16	ธันวาคม	

2563	

โรงเรียนต้นกล้า	จังหวัด

เชียงใหม่

เข้าร่วมวางแผน	สังเกตและ

สะท้อนผลใน	กิจกรรมเปิดชั้น

เรียน	(Open	Class)	โรงเรียน

ธงชัย	วิทยา	

วันที่	4	มกราคม	

2564	

โรงเรียนธงชัยวิทยา	

จังหวัดล�าปาง

เข้าร่วมวางแผน	สังเกตและ

สะท้อนผลใน	กิจกรรมเปิดชั้น

เรียน	(Open	Class)	โรงเรียนแจ้

คอน	วิทยา	

วันที่	11	มกราคม	

2564	

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา	

จังหวัดล�าปาง

เข้าร่วมสังเกตและสะท้อนผลใน

กิจกรรมเปิด	ชั้นเรียน	(Open	

Class)โรงเรียนในโครงการพัฒนา

ครู	และโรงเรียนเพื่อยกระดับ

คุณภาพการศึกษาอย่าง	ต่อ

เนื่อง	กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา	

วันที่	18	

กุมภาพันธ์	–	5	

มีนาคม	2564	

โรงเรียนแจ้คอน

วิทยา	โรงเรียนบ้าน

แม่สา	โรงเรียนชุมชน

บ้านบวกครกน้อย	

โรงเรียนบ้านห้วยคอก

หมู	โรงเรียนค�าเที่ยง

อนุสรณ์	โรงเรียนบ้าน

น�้าแพร่	และโรงเรียน

บ้านสะเดา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

Development	Evaluation	(DE)	

ช่วงกลางน�้า	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	28	

กุมภาพันธ์	–	1	

มีนาคม	2564	

โรงแรมอมารี	ดอนเมือง	

แอร์พอร์ต	กรุงเทพ
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

เข้าร่วมน�าเสนอบทความวิจัยแบบ

บรรยาย	และแบบโปสเตอร์ในการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ	ด้าน

คณิตศาสตรศึกษา	ครั้งที่	7	

วันที่	26	–	27	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

ระดับชาติ	ครั้ง	ที่	14	(The	14th	

National	Open	Class)

วันที่	27	–	28	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

15 อ.ดร.พิมพ์ผกา	อินทะรส เข้าร่วมการประชุม	EDUCA	2020	

สร้างครู	สร้างอนาคต	Growing	

our	Teachers,	Inspiring	our	

Future	รูปแบบ	ออนไลน์

วันที่	26	

พฤศจิกายน	2563	

EDUCA	2020	กรุงเทพ	

เข้าร่วมสังเกตและสะท้อนผล

ใน	กิจกรรม	เปิดชั้นเรียน	(Open	

Class)	โรงเรียนต้นกล้า	

วันที่	16	ธันวาคม	

2563	

โรงเรียนต้นกล้า	

จ.เชียงใหม่

เข้าร่วมวางแผน	สังเกตและ

สะท้อนผลใน	กิจกรรมเปิดชั้น

เรียน	(Open	Class)	โรงเรียน

ธงชัย	วิทยา	

วันที่	4	มกราคม	

2564	

โรงเรียนธงชัยวิทยา	

จังหวัดล�าปาง

เข้าร่วมวางแผน	สังเกตและ

สะท้อนผลใน	กิจกรรมเปิดชั้น

เรียน	(Open	Class)	โรงเรียนแจ้

คอน	วิทยา	

วันที่	11	มกราคม	

2564	

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา	

จังหวัดล�าปาง

เข้าร่วมสังเกตและสะท้อนผลใน

กิจกรรมเปิด	ชั้นเรียน	(Open	

Class)	โรงเรียนในโครงการ

พัฒนาครู	และโรงเรียนเพื่อยก

ระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง	ต่อ

เนื่อง	กองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา	

วันที่	18	

กุมภาพันธ์	–	5	

มีนาคม	2564	

โรงเรียนแจ้คอนวิทยา	

โรงเรียนบ้านแม่สา

โรงเรียนบ้านน�้าแพร่	

โรงเรียนชุมชนบ้านบวก

ครกน้อย	โรงเรียนบ้าน

ห้วยคอกหมู	โรงเรียน

ค�าเที่ยงอนุสรณ์	และ

โรงเรียนบ้านสะเดา

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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วิทยากร	General	Lecture	

“Open	Approach	in	Math-

ematics	Learning”	จัดโดย	

Mathematics	Education	

Study	Program,	Sriwijaya	

University,	Indonesia	รูปแบบ

ออนไลน์

วันที่	23	

กุมภาพันธ์	2564	

Sriwijaya	University,	

Indonesia	

วิทยากรการประชุมวางแผน

ร่วมกันเพื่อ	ศึกษาความเป็นไป

ได้ของแนวทางทฤษฎีที่จะใช้ใน

การสร้างแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของครูใน	รายวิชา

วิทยาการค�านวณ	

วันที่	6	มีนาคม	

2564	

คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พิบูลสงคราม

เข้าร่วมน�าเสนอบทความวิจัยแบบ

บรรยาย	และแบบโปสเตอร์ใน

การประชุมวิชาการระดับชาติด้าน	

คณิตศาสตรศึกษา	ครั้งที่	7	

วันที่	26	–	27	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

เข้าร่วมกิจกรรมเปิดชั้นเรียน

ระดับชาติ	ครั้ง	ที่	14	(The	14th	

National	Open	Class)	

วันที่	27	–	28	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

วิทยากรการประชุมวางแผน

ร่วมกันเพื่อ	ศึกษาความเป็นไป

ได้ของแนวทางทฤษฎีที่จะใช้ใน

การ	สร้างแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

เพิ่มศักยภาพของครูใน	รายวิชา

วิทยาการค�านวณ	

วันที่	6	มีนาคม	

2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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16 รศ.วันทนา	สุวรรณอัตถ์ เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

17 ผศ.รัชนี	คะระวาด เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์

ค	จังหวัด	พิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทาง	วิชาการด้าน

คณิตศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน

ระดับชาติ	ครั้งที่14	(The	14th	

National	Open	Class)

วันที่	27	–	28	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครูส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

18 อ.ดร.มนัสชนก	คนเฉลียว เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์

ค	จังหวัด	พิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทาง	วิชาการด้าน

คณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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19 ผศ.ดร.ศราวุธ	สุวรรณอัตถ์ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	เรื่อง	

เสวนา	เส้นทางการพัฒนางานวิจัย

ด้านคณิตศาสตร์	

วันที่	5	กันยายน	

2563	

โรงแรมเดอะพาร์

ค	จังหวัดพิษณุโลก	

จัดโดย	สถานวิจัย

เพื่อความเป็นเลิศ

ทางวิชาการด้าน	

คณิตศาสตร์

เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่ม

ศักยภาพครูให้มี	สมรรถนะของครู

ยุคใหม่ส�าหรับการเรียนรู้ศตวรรษ

ที่	21	รูปแบบออนไลน์

วันที่	1	เมษายน	

2564	

สถาบันส่งเสริมการ

สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	(สสวท.)	

20 อ.ดร.นิภา	จันทร์อ่อน The	6th	Rajabhat	University	

National	and	International	

Research	and	Academic	

Conference	17-

18	August	2020	

Chandrakasem	

Rajabhat	Uni-

versity,	Bang-

kok,	Thailand	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

จันทรเกษม

The	International	Joint	Con-

ference	on	STEM	Education	

2020	18-19	November	2020	

SEAMEOQITEP	in	Mathemat-

ics,	Indonesia	

พะเยาวิจัยครั้งที่	

10	วันที่	25-28	

มกราคม	2564	

มหาวิทยาลัยพะเยา

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

21 อ.พิฐชญาณ์	กิ่งก�้า เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการภายใต้

โครงการ	ส่งเสริมและยกระดับ

ศักยภาพนักวิจัยเป็นนักวิจัยพื้นที่	

และโครงการระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย	

วันที่	17	–	18	

สิงหาคม	2563	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดชั้นเรียน

ระดับชาติ	ครั้งที่14	(The	14th	

National	Open	Class)	

วันที่	27	–	28	

มีนาคม	2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา

วิชาชีพครู	ส�าหรับ

อาเซียน	มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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22 อ.ดร.สมศักดิ์	ก๋าทอง		 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา	(ระดับ

อุดมศึกษา)	ในกระบวนการสอน

แบบ	Active	Learning	โดยใช้

ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน	(	

Creativity	–	based	Learning)	

หลักสูตรออนไลน์

วันที่	1	

พฤศจิกายน	–	20	

ธันวาคม	2563	

งานมหกรรมทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

23 อ.ดร.ไพบูลย์	หมุ่ยมาศ Psychology for Positive 

Learning	Classroom

วันที่	25-26	

พฤศจิกายน	

2563/	EDUCA	

2020	

งานมหกรรมทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู	ครั้งที่	13	

(รูปแบบออนไลน์)

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการ

เรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง	มา

เป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวม

พลังบนฐานสมรรถนะผ่าน	PLC

ใช้	Bloom's	Taxonomy	อย่างไร	

ไม่ให้เชย

เติมเต็มศักยภาพนักเรียนด้วย

กระบวนการแก้ปัญหาอนาคต	

(Future	Problem	Solving;	

FPS)

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

24 อ.จตุทิพย์	ก๋ายะ ใช้	Bloom's	Taxonomy	อย่างไร	

ไม่ให้เชย	(1	ชั่วโมง	52	นาที)

วันที่	25-26	

พฤศจิกายน	2563	

/	EDUCA	2020	

งานมหกรรมทางการ

ศึกษาเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู	ครั้งที่	13	

(รูปแบบออนไลน์)

โลกเปลี่ยน	ครูปรับ:	จิตวิทยาการ

เรียนรู้เพื่อการพัฒนาผู้เรียน	(1	

ชั่วโมง	21	นาที)

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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หลักสูตรฐานสมรรถนะและการ

เป็นครูสอนให้ได้สมรรถนะ	(1	

ชั่วโมง	15	นาที)

สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วย	iPad	

(26	นาที)

การเรียนรู้ของนักศึกษาครูผ่าน	

PLC:	ช่วยครูมือใหม่กล้าเปลี่ยนชั้น

เรียน	(1	ชั่วโมง	32	นาที)

การสังเคราะห์แนวโน้มและทิศทาง

การวิจัยด้านสะเต็มศึกษา	(1	

ชั่วโมง)	

การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

ผู้เรียนในศตวรรษที่	21	โดยใช้

แนวคิด	STEAM	Education	(1	

ชั่วโมง	18	นาที)

กลยุทธ์การปรับแผนการจัดการ

เรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลาง	มา

เป็นเน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวม

พลังบนฐานสมรรถนะผ่าน	PLC	(1	

ชั่วโมง	27	นาที)

กระบวนการสร้างนวัตกรรม	

STEAM4INNOVATOR	(1)	(55	

นาที)

Psychology for Positive 

Learning	Classroom	(47	นาที)

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

25 อ.เชาว์วุฒิ	สิงห์แก้ว	 เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร	

“เทคนิคการประยุกต์ใช้กฏหมาย

อาชวีอนามยัและความปลอดภยัให้

สอดคล้องตามระบบ	ISO	45001”	

วันที่	7	มกราคม	

2564	

บริษัท	ชีลส์	โซลูชั่น	

จ�ากัด

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

26 	อ.ดร.ดวงจันทร์	แก้วกงพาน

	อ.ดร.เยาวเรศ	ชูศิริ
	อ.ดร.เอกชัย	ญาณะ

	ผศ.ละมาย	จันทะขาว

	รศ.ดร.พิมผกา	โพธิลังกา

	อ.อภิศักดิ์	จักรบุตร	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

27 ผศ.ดร.โศภิษฐพร	ศิลปภิรมย์

สุข

ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“การขอรับการรับรองจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์”	

วันที่	24	ตุลาคม	

2563	

คณะครุศาสตร์

และมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

28 	อ.ปกรณ์	สันตกิจ

	ผศ.พงษ์พร	พันธ์เพ็ง

	ผศ.ปรีชา	โพธิ์แพง

	ผศ.พิกุล	แสงงาม

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	"การ

สร้างระบบสารสนเทศแบบ	Data	

Visualization	ด้วย	Google	

Data	Studio"

วันที่	12	–	13	

พฤศจิกายน	2563	

ส�านักวิทยบริการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

29 ผศ.อนุกิจ	เสาร์แก้ว เข้าร่วมอบรมออนไลน์	เรื่อง

จริยธรรมการวิจัยในคน	โดย	วช.	

(Online)

วันที่	28	ธันวาคม	

2563	

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ

เข้าร่วมหลักสูตรสอนออนไลน์	

Google	classroom	รุ่นที่	1	

วันที่	15	มกราคม	

2564

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	

30 ผศ.ดร.โอฬาร	เชี่ยวชาญ เข้าร่วมอบรมออนไลน์	เรื่อง

จริยธรรมการวิจัยในคน	โดย	วช.	

(Online)

วันที่	28	ธันวาคม	

2563	

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

31 ผศ.สมัย	ศรีสวย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การ

พัฒนาแกนน�าชุมชนเพื่อยกระดับสู่

การเป็น	Master	Trainer”	

วันที่	3	มีนาคม	

2564	

สถาบันวิจัยและพัฒนา	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

32 อ.ดร.วีรศักดิ์	ฟองเงิน	 ประชุมวิชาการระดับชาติ	

“การจัดการเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม”ครั้งที่	๗	รูปแบบ

ออนไลน์

วันที่	4-6	มีนาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม	จังหวัด

มหาสารคาม	

อบรม	“Nation	Research	of	

Thailand	(NRCT)	and	Forum	

for	Ethical	Review	Commit-

tee	in	Thailand	(FERCIT)”

วันที่	28	ธันวาคม	

2563	

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

33 ผศ.สมศักดิ	ศรีสวการย์ อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

34 ผศ.ชัยวุฒิ	โกเมศ	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	“การสร้าง

ระบบสารสนเทศแบบ	Data	Vi-

sualization	ด้วย	Google	Data	

Studio”	

วันที่	12	–	13	

พฤศจิกายน	2563	

ส�านักวิทยบริการ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์	

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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35 อ.สุรพงษ์	เพ็ชร์หาญ	 อบรม	“Nation	Research	of	

Thailand	(NRCT)	and	Forum	

for	Ethical	Review	Commit-

tee	in	Thailand	(FERCIT)”	

(Online)

วันที่	28	ธันวาคม	

2563	

ส�านักงานวิจัยแห่งชาติ

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

36 อ.ชิสาพัชร์	ชูทอง	 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	

Human	Subjects	Protec-

tion-Standard	Course	

วันที่	8	เมษายน	

2564	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

สัมมนาเชิงปฎิบัติการการทบทวน

แผนกลยุทธ์	แผนปฏิบัติราชการ	

และการจัดการความรู้	คณะ

วิทยาศาสตร์

วันที่	18	-19	

กันยายน	2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

37 อ.ฉัตรสุดา	มาทา	ผศ.ดร.

ณัฐกฤษฏ์	ธรรมกวินวงษ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	

Human	Subjects	Protec-

tion-Standard	Course	

วันที่	8	เมษายน	

2564	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

38 อ.เอกสิทธิ์	ไชยปิน การอบรมเรื่อง	“การวิจัยเชิง

คุณภาพ:	เทคนิคและตัวอย่างการ

เขียนรายงานการวิจัย”	

วันที่	8-9	เมษายน	

2564

ห้องประชุมโอฬาร

รัตน์	อาคารโรจน์หิรัญ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง	(NU-RREC)

39 อ.ชัชชฎาภร	พิศมร การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การ

วัดผลในรายวิชา	จริยธรรมการ

วิจัยในมนุษย์เบื้องต้น	(5	ชั่วโมง

การเรียนรู้)	

วันที่	8	เมษายน	

2564	

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การเรียนออนไลน์ตามเกณฑ์การ

วัดผลในรายวิชา	สุขภาวะกายและ

จิต	(10	ชั่วโมงการเรียนรู้)	โดย

วันที่	12	เมษายน	

2564

มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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40 ผศ.ดร.ส�าเริง	นราแก้ว งานประชุมสัมมนาวิชาการรูป

แบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่ง

ประเทศไทย	ครั้งที่	13	

วันที่	6-7	

พฤศจิกายน2563	

คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	หาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต

การสัมมนาวิชาการในงานประชุม

เครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า	ครั้งที่	13	

วันที่	12-14	

พฤษภาคม	2564	

โรงแรมเวียงอินทร์	

อ�าเภอเมือง	จังหวัด

เชียงราย

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

41 รศ.ดร.อภิรักษ์	ชัยเสนา	รศ.ดร.

วิลาศ	พุ่มพิมล

อบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	

“การพัฒนางานวิจัยด้านการเรียน

การสอนวิทยาศาสตร์’64”	ในรูป

แบบออนไลน์	ด้วยระบบ	Zoom	

วันที่	4	สิงหาคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

  • ส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	มแีผนพฒันาบคุลากรส�านกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	(พ.ศ.	2563	–	2565)	ในปีงบประมาณ	2564	มีจ�านวนบุคลากรสาย	สนับสนุน	จ�านวน	25	คน	และ

ได้รับการพัฒนา	คิดเป็นร้อยละ	100	โดยบุคลากรได้เข้าร่วมการอบรม	สัมมนา	ศึกษาดูงาน	ดังนี้

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่

1 น.ส.ณัฐนพิน	ขันนาแล Google	Apps	for	Work 4	กันยายน	2564 ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความเป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

2 นางวาริน	ภักดีย่อง การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

3 น.ส.ณัฐกฤตา	เพ็ญกุล การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน

4 น.ส.วิลาสินี	ส	าเนียง การอบรมการสร้างความรู้มุ่ง	สู่

ความเข้าใจเกณฑ์การ	ประกัน

คุณภาพการศึกษา	ภายใน	พ.ศ.	

2563	าปาง

13	มกราคม	

2564	

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าปาง

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

5 ว่าที่	รต.วชิระ	นันต การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การวิเคราะห์คอนเทนต์ทาง	การ

ตลาดออนไลน์	(Brand	&	Con-

tent	Marketing)	

21	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การสืบค้นสารสนเทศและการ	

อ้างอิงในงานวิจัย	รุ่นที่	2	

28	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

น.ส.กานต์สินี	ไชยวัง Library	Care	the	Bear	 15-16	ธันวาคม	

2563	

ส�านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

พิบูล	สงคราม	จังหวัด	

พิษณุโลก

การใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	ปี	

2564	

21-22	มิถุนายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

นายสมานมิตร	เมฆโปธ การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยงด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

นายภาสกร	สีเหลือง การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

น.ส.ภัทรกาญจน์	เอ่งฉ้วน อบรมหลักสูตร	ETL	WITH	SQL	

SERVER	INTEGRATION	SER-

VICE	(SSIS)	

5-7	พฤษภาคม	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

นายรวีพันธ์	หน่องาม การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564

ผ่านสื่อออนไลน์

นายปฎิญญา	อินทราวุธ การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายจ�าเนียร	หัตถา อบรมหลักสูตร	ETL	WITH	SQL	

SERVER	INTEGRATION	SER-

VICE	(SSIS)	

5-7	พฤษภาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ว่าที่	รต.ปิยะพันธ์	มูลเสน การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายประวิทย์	ย่านเจริญกิจ RajabhatDataset	Workshop	II	

ขับเคลื่อน	ข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อ

การ	พัฒนา	ท้องถิ่นสู่ข้อมูลงาน	

บริการวิชาการและข้อมูล	งานวิจัย	

25-27	

พฤศจิกายน	2563	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

วไลย	อลงกรณ์ในพระ	

บรมราชูปถัมภ์	จังหวัด

ปทุมธานี

อบรมหลักสูตร	ETL	WITH	SQL	

SERVER	INTEGRATION	SER-

VICE	(SSIS)	

5-7	พฤษภาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน

น.ส.ดาริน	ค�าดี Library	Care	the	Bear	 15-16	ธันวาคม	

2563	

ส�านักวิทย	บริการและ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

พิบูล	สงคราม	จังหวัด	

พิษณุโลก

การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ	

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

น.ส.ธนัญญา	วงศ์สมศักดิ์ Library	Care	the	Bear	 15-16	ธันวาคม	

2563	

ส�านักวิทย	บริการและ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

พิบูล	สงคราม	จังหวัด	

พิษณุโลก

การใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ	สืบค้นปี	

2564	

21-22	มิถุนายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

น.ส.ทิพย์สุดา	แสนโส การใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ	สืบค้นปี	

2564	

21-22	มิถุนายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การใช้	ฐานข้อมูล	อิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการ	สืบค้น	EMERAL	

25	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายปรีชา	วรรณเลิศ การสร้างระบบสารสนเทศ	แบบ	

Data	Visualisation	ด้วย	Google	

Data	Studio	

12	–	13	

พฤศจิกายน	2563	

ส�านักวิทย	บริการและ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

ล�าปาง

การใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	

5	กุมภาพันธ์	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

น.ส.สุติธร	ญาติวงค์ Library	Care	the	Bear	 15-16	ธันวาคม	

2563	

ส�านักวิทย	บริการและ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

พิบูล	สงคราม	จังหวัด	

พิษณุโลก

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายเจริญ	หมั่นท�า การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายไพรวัลย์	ปานะโปย การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายประชัน	ผ้าแดง การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

Google	Apps	for	Work	 4	กันยายน	2564	 ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นายสุทธิพงษ์	ปะละน่าน Library	Care	the	Bear	 15-16	ธันวาคม	

2563	

ส�านักวิทย	บริการและ	

เทคโนโลยี	สารสนเทศ	

มหาวิทยาลัย	ราชภัฏ

พิบูล	สงคราม	จังหวัด	

พิษณุโลก

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง วันที่ สถานที่
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ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

นางกัญญาภัค	เกตุหิรัญ การใช้งานฐานข้อมูล	

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น	

5	กุมภาพันธ์	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

การทบทวนแผนปฏิบัติ	ราชการ

จากความเสี่ยง	ด้านแผนกลยุทธ์	

12	กรกฎาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ห้องสมุดสีเขียว	 30	สิงหาคม	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อ	พัฒนา

องค์กรสู่ความ	เป็นเลิศ	

10	กันยายน	

2564	

ผ่านสื่อออนไลน์

  • โรงเรยีนสาธติ	ได้เหน็ความส�าคญัของการพฒันาบคุลากรจงึได้มกีารจดัสรรเงนิสนบัสนนุการเข้าร่วมประชมุ	

สัมมนา	ฝึกอบรม	ฯลฯ	โดยมีบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา	รายละเอียดดังนี้

ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม
จ�านวน

ผู้เข้าอบรม(คน)
หน่วยงานที่จัด

1. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการค�านวณ

ส�าหรับครูประถมศึกษาปีที่	1	-	3	Coding	Online	for	

Grade	1	-	3	Teacher	(C4T–6)	[รุ่นที่	3]

2 ออนไลน์	สสวท.

2. อบรมการควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณะ	เกี่ยวกับการเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในโรงเรียน

1 ส�านักงานสาธารณะจังหวัด

ล�าปาง

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครู	ในการจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก	Active	Learning	

3 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

4. โครงการพัฒนาบุคลากร	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยว

กับการจัดท�าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	(Google	Site)

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาการ 20 โรงเรียนสาธิต	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

6 หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนการสอนวิทยาการ

ค�านวณส�าหรับครูประถมศึกษา

2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 กิจกรรมอบรบการจัดการเรียนรู้ระดับชั้นปฐมวัย 10 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

8 กิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะสมรรถนะการคิดขั้นสูงทาง

คณิตศาสตร์

4 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง
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ล�าดับ โครงการ/กิจกรรม
จ�านวน

ผู้เข้าอบรม(คน)
หน่วยงานที่จัด

9 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา	(STEM) 12 คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏล�าปาง

10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะและวิชาการ 20 สพฐ.	เขต	1	จังหวัดล�าปาง

  • ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้มกีารส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้ผูบ้รหิารและบคุลากรสายสนบัสนนุได้รบัการ	พัฒนา

ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้	 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยส่งบุคลากรเข้า

ร่วมประชุม/สัมมนา/อบรม	ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่าง	ดังนี้

	 	 	 2.1	การด�าเนินโครงการพฒันาบคุลากรของส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ประจ�าปีงบประมาณ	2564	โดยด�าเนนิ

การจัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 	 -	วันพุธที่	14	กรกฎาคม	2564

	 	 	 	 การอบรม	เรื่อง	การจัดงานราษฎร์พิธีและงานรัฐพิธีในองค์กร

	 	 	 	 การอบรม	เรื่อง	ข้อปฏิบัติในงานพระราชพิธีที่ควรรู้

	 	 	 -	วันศุกร์ที่	16	กรกฎาคม	2564

	 	 	 	 การอบรม	เรื่อง	การพัฒนาบุคลิกภาพ	และการสื่อสารในองค์กร	ในศตวรรษที่	21

	 	 	 	 การอบรม	เรื่อง	คุณธรรม	จริยธรรม	และศาสนพิธีพื้นบ้านเมืองล�าปาง

	 	 	 2.2	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนประจ�า

ปีงบประมาณ	2564	เรื่อง	สืบสานภูมิปัญญาล้านนา	“พิธีกรรมการกินอ้อผญ๋า”

  • กองพัฒนานักศึกษา	ยึดหลักการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพโดยมีมาตรการดังต่อไปนี้

	 	 	 -	 ก�าหนดบทบาทและวิเคราะห์ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและขอบข่ายงานตามต�าแหน่งที่ชัดเจนรวมทั้ง

มีระบบประเมินผลการด�าเนินงานของบุคลากรทุกระดับ

	 	 	 -	 มุง่ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลากรมีการเพิม่พนูความรูค้วามสามารถเพือ่เพิม่ศกัยภาพและ	พฒันาตนเองให้

มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมสามารถปฏิบัติงานให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

	 	 	 -	 มุ่งจัดสวัสดิการแก่บุคลากร	เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้พร้อมในการปฏิบัติงานแก่องค์กรอย่างมีคุณภาพ

	 	 ปีงบประมาณ	 2564	 กองพัฒนานักศึกษาได้ด�าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลกรโดยจัดโครงการเพื่อเพ่ิม

ศักยภาพการท�างาน	จ�านวน	2	โครงการ	ได้แก่

	 	 1.	โครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันาศกัยภาพการท�างานของบคุลากรกองพฒันานกัศกึษา	โดยมวีตัถุประสงค์

เพ่ือพัฒนาศกัยภาพในการท�างานของ	บคุลากร	เจ้าหน้าที	่กองพัฒนานกัศกึษา	อย่างต่อเนือ่ง	พฒันาทกัษะในการปฏิบัติงานและ

ความสามารถของการด�าเนินงานด้านกิจการนักศึกษา	และหาแนวทางในการพัฒนาการท�างานในองค์กร	โดยอาศัยการจัดการ

องค์ความรู้	ซึ่งกองพัฒนานักศึกษาได้ด�าเนินงานวันที่	14	และวันที่	16	กรกฎาคม	2564	ณ	ห้องประชุมเวียงละกอน	ชั้น	2	ส�านัก

ศิลปะและวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	รายละเอียดดังนี้

  วันที่	14	กรกฎาคม	2564 

  ช่วงเช้า		 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การจัดราษฎร์พิธีและงานรัฐพิธีในองค์กร	

	 	 	 	 	 วิทยากรโดย	คุณประกิจ	ชุมสิทธิ์	นักพัฒนาชุมชน	ช�านาญการ	เทศบาลต�าบลบ่อแฮ้ว

  ช่วงบ่าย	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	ข้อปฏิบัติในงานพระราชพิธีที่ควรรู้	

	 	 	 	 	 วิทยากรโดย	เจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน	จากส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล�าปาง
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  วันที่	16	กรกฎาคม	2564 

  ช่วงเช้า		 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารในองค์กร	ในศตวรรษที่	๒๑	

	 	 	 	 	 วิทยากร	โดย	อาจารย์พิมล	อริยะวงษ์	อาจารย์ประจ�าคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	

	 	 	 	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล�าปาง	

  ช่วงบ่าย	 อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	คุณธรรม	จริยธรรม	และศาสนพิธีพื้นบ้านเมืองล�าปาง

	 	 	 	 	 วิทยากร	โดย	เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ	ต�าบลเวียงเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

	 	 2.	 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนการจัดท�าแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา	พ.ศ.	2564	–	2568	 โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์	บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา	และผู้น�านักศึกษา	 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้	 ทบทวนระดมความคิด

เหน็ในการปรบัปรงุแผนกลยทุธ์การพฒันานกัศกึษาให้มคีวามชดัเจน	และสอดคล้องกบัมาตรฐานการศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏั

ล�าปาง	พฒันาทกัษะในการปฏบิตังิานและความสามารถการด�าเนนิงานด้านกจิการนกัศกึษา	กองพฒันานกัศกึษา	อย่างต่อเนือ่ง	

ซึ่งได้ด�าเนินการดังนี้

	 	 ครั้งที่	1	ด�าเนินงานวันที่	22	มีนาคม	2564	อบรมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	กิจกรรมทบทวนการด�าเนินงานด้านกิจการ

นักศึกษา	วิทยากรโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์	อ�านาจกิติกร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 ครั้งที่	๒	ด�าเนินงานวันที่	๑๑	สิงหาคม	๒๕๖๔	กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา	ประเด็น	วิเคราะห์สภาพ

แวดล้อมภายใน	/	ภายนอก	ก�าหนดกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	

	 	 ครั้งที่	๓	ด�าเนินงานวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๔	กิจกรรมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา	ประเด็น	พิจารณา	กลยุทธ์

การพัฒนานักศึกษา	ก�าหนดตัวชี้วัด	และโครงการ	ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์การพัฒนานักศึกษา

 3. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์
  คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 ได้ประกาศจรรยาบรรณวิชาชีพที่สอดคล้องกับข้อบังคับ	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
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	 	 11.	คณาจารย์พึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและด�ารงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของตนเองและมหาวิทยาลัย

	 	 12.	คณาจารย์พึงให้บริการวิชาการด้วยความรับผิดชอบต่อผู้อื่น	สังคมและประเทศชาติ

	 	 13.	คณาจารย์พึงปฏิบัติ	อนุรักษ์	ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	และพัฒนาภูมิปัญญาไทย

	 ในปี	พ.ศ.	2564	ที่ผ่านมา	คณาจารย์คณะครุศาสตร์	ไม่ได้รับการร้องเรียนและไม่ได้รับบทลงโทษตามจรรยาบรรณที่

ประกาศไว้

  คณะวิทยาการจัดการ	บุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกคนมีความรับผิดชอบด้วยตนเองในการยึดมั่นปฏิบัติ

ตามกฏระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	 คณะฯ	 ได้ปฏิบัติต่อบุคลากรทุกคนด้วยความเสมอภาคและให้

เกยีรต	ิรวมถงึเหน็ความส�าคญัของการประพฤตปิฏบิตัตินตามจรรยาบรรณ	มกีารด�าเนนิการแจ้งข้อมลู	ข่าวสาร	กฎระเบียบ	ข้อ

บังคับที่เก่ียวข้องกับจรรยาบรรณของข้าราชการและจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์	และของบุคลากรสายสนับสนุนให้ทราบและ

ถือปฏิบัติ	 และได้เผยแพร่เอกสารข้อมูลไปยังสาขาวิชาต่างๆ	เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรได้รับข้อมูลดังกล่าวอย่างท่ัวถึง	และ

ตระหนักถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม	มีการให้รางวัล	การยกย่องชมเชยผู้มีผลงานดีเด่น	 รวมถึงสวัสดิการ

ต่างๆ	ที่จัดให้กับบุคลากรในวันส�าคัญๆ	ตามความเหมาะสม

 	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	ศิลปะวัฒนธรรม	และพัฒนาภูมิปัญญาไทย

 ในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไม่ได้รับการร้องเรียน และไม่ได้รับบทลงโทษ

ตามจรรยาบรรณที่ประกาศไว้
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  คณะวิทยาศาสตร์	ได้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์	ดังนี้

	 	 1.	 คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการแจ้งให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

อาจารย์และบุคลากรตามคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

	 	 2.	 คณะวิทยาศาสตร์มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของอาจารย์และบุคลากร	โดยใช้ผลการปฏิบัติตน

ตามคู่มือจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา

  ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้เน้นย�้า

บคุลากรเรือ่ง	การปฏิบตัตินตาม	จรรยาบรรณและปฏบิตัหิน้าทีใ่ห้เตม็ก�าลงัและความสามารถ	ผ่านการประชมุบคุลากรอย่างต่อ

เนื่อง	และให้	ศึกษาคู่มือจรรยาบรรณของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

 4. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน
 ÿ คณะครุศาสตร์	มีการด�าเนินโครงการร่วมกับภาคประชาชน	ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ	สังคม	รายต�าบล

แบบบูรณาการ	(1	ต�าบล	1	มหาวิทยาลัย)	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ	โดยมหาวิทยาลัย

เป็น	System	Integrator	การจดัท�าข้อมลูขนาดใหญ่ของชมุชน	ให้เกดิการจ้างงานประชาชนทัว่ไป	บณัฑติใหม่	และนกัศกึษา	ให้

มงีานท�าและฟ้ืนฟเูศรษฐกจิชมุชน	และให้เกดิการพฒันาตามปัญหาความต้องการของชมุชน	จ�านวน	12	ต�าบล	ในจงัหวดัล�าปาง	

ดังนี้

ตารางแสดงผลผลิตจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจ สังคมรายต�าบลแบบบูรณาการ

พื้นที่ กิจกรรม ผลผลิต

1.	ต�าบลหัวเวียง	อ�าเภอเมือง การยกระดับการท่องเที่ยว 1.	 ต้นแบบโปรแกรมการท่องเที่ยว	6	รูปแบบ

	 ภายใต้	3	Theme	คือ	สายบุญ	สายกิน	

	 ช้อป	เช็คอิน	และสายแลนมารค์

2.	 คู่มือการท่องเที่ยว	ฉบับบุคคลทั่วไป

	 1.	 คู่มือการท่องเที่ยวทริป	“Lost	in	Hua	

	 	 Wiang”	คู่มือการท่องเที่ยวทริป	

	 	 “หัวเวียงเที่ยวล่องส่องวัด	(วัฒนธรรม)”	

3.	 คู่มือการท่องเที่ยวทริป	“แอ่วสุดฟิน	

	 เช็คอินล�าปาง”	ฉบับเยาวชน	

4.	 คู่มือการท่องเที่ยวทริป	“Lost	in	Hua	

	 Wiang”

5.	 คู่มือการท่องเที่ยวทริป	“หัวเวียงเที่ยว

	 ล่องส่องวัด	(วัฒนธรรม)”

6.	 คู่มือการท่องเที่ยวทริป“แอ่วสุดฟิน	เช็คอิน

	 ล�าปาง”
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2.	ต�าบลเวียงเหนือ	อ�าเภอเมือง การยกระดับการท่องเที่ยว -	 กิจกรรม	กาดปงสนุก	มนต์เสน่ห์วิถีชีวิตนคร

ล�าปาง

-	 หนังสือเล่มเล็ก	จ�านวน	4	เล่ม	คือ

	 1.	 หนังสือทะเบียนโบราณวัตถุ	ได้ท�าการ

รวบรวมข้อมูลโบราณวัตถุเก่าแก่ต่างๆ	ที่จัดแสดง

ที่พิพิธภัณฑ์วัดนางเหลียว

	 2.	 เที่ยวเมืองเก่าเล่าต�านาน	รวบรวมสถานที่

ท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	

พร้อมเล่าเรื่อง	และต�านาน

	 3.	 เวียงเหนือทริปแบกกล้องท่อง	เมืองเก่า	

เป็นสมุดภาพที่ได้คัดสรรสถานที่น่าสนใจ	ไม่ว่าจะ

เป็น	คาเฟ่	บ้านพัก	โฮมสเตย์	แหล่งท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม	ซึ่งพลาดไม่ได้ที่ผู้มาเยี่ยมเยือนจะต้อง

แชะภาพเพื่อบันทึกเรื่องราวเก็บไว้ในความทรงจ�า

	 4.	 แวะเวียงเหนือ	ได้รวบรวมร้านอาหาร

อร่อยสุด	ๆ	ในต�าบลเวียงเหนือ	ให้ได้ลองสัมผัส

รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์แห่งเขลางค์นคร	

3.	ต�าบลต้นธงชัย	อ�าเภอเมือง การยกระดับสินค้า	OTOP	และ

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มต้นธงชัยแฮนด์เมด	ได้แก่	กระเป๋าเป้	กระเป๋า

สตางค์	พวงกุญแจ	ซองใส่โทรศัพท์

กลุ่มโคมบ้านวังหม้อ	ได้แก่	โคมล้านนา	และตุง

ล้านนา

กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้าต้นธงชัย	ได้แก่	การเพาะ

เห็ด

กลุ่มน�้าพริกแม่ญิง	ได้แก่	น�้าพริกลาบ	น�้าพริกข่า	

น�้าพริกหนุ่ม

กลุ่มสบู่ไพรหอม	ได้แก่	สบู่เหลวถ่านไผ่	ไพรหอม

สครับขัดผิวขมิ้น	ไพรหอมสบู่	ตะไคร้

กลุ่มมาร์แมส	ได้แก่ผ้าขาวม้า	ผ้าซิ่นตีนจก	เสื้อ	

หมวก	กระเป๋าสตางค์

กลุ่มฝ้ายนวน	ได้แก่	ผ้าทอ	ผ้าขาวม้ากี่กระตุก	

และผ้าซิ่นตีนจก	ผ้าซิ่นลายเวียงละคร	ผ้าขาวม้า	

ผ้าพื้นส�าหรับตัดเย็บเสื้อผ้า	เสื้อพื้นเมือง	ผ้า

ขาวม้า	ผ้าพันคอ	

4.ต�าบลดอนไฟ	อ�าเภอแม่ทะ การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ข้าวเกรียบฟักทอง	ผลิตภัณฑ์

จักรสาน	
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5.ต�าบลสมัย	อ�าเภอสบปราบ	 การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผ้าทอกี่ค�า	ผ้าทอกี่ค�า	(ลาย	S)	

ผลิตภัณฑ์เชือกร่ม	การถักเชือกเมคราเม่	(สู่การ

ต่อยอดผลิตภัณฑ์เชือกร่ม)	น�้ามันเขียวสมุนไพร	

เสลดพังพอน	และลูกประคบสมุนไพร	

6.ต�าบลนายาง	อ�าเภอสบปราบ การยกระดับการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว	ได้แก่	วัดบ้านแก่น	วัดนาปราบ	

อุทยานแห่งชาติดอยจง	ร้านค้าชุมชน	อินดี้	คาเฟ่	

ร้านอ้วนตุ้ย	OUANTUY	STEAK	HOUSE	&	

CAFÉ	ก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่	ป้าแมว	ก๋วยเตี๋ยว	ป้า

วาน	ร้านบูมบูม	ร้านลาบนาไม้แดง	ร้านน�้าอนุสร

า	ผักเชียงดา	อาหารพื้นบ้าน	ต�าบลนายาง	แกง

หน่อไม้	เส้นทางธรรมชาติบ้านแก่น	น�้าตกตาดปู่

หล้า	ศาลปู่เจ้าดอยจงและพิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อ	ดอย

จง	วัดนายางร้าง	(วัดห่างใต้)	อ่างเก็บน�้าแม่ปู	

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	จักรสานบ้านไร่	รองเท้าเชือกร่ม

7.ต�าบลสบปราบ	อ�าเภอสบปราบ การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	กระเป๋าท�ามือ	ดอกไม้ประดิษฐ์	

ไส้อั่วเห็ดนางฟ้า	ไข่เค็มสมุนไพร	สบู่ขมิ้นน�้าผึ้ง	

แชมพูมะกรูด	อัญชัน	ครีมนวดมะกรูดอัญชัน	น�้า

สมุนไพร	และปุ๋ยมูลไส้เดือน	

8.ต�าบลแจ้ห่ม	อ�าเภอแจ้ห่ม การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ต้นเงินต้นทอง	ข้าวถัก	และ

โครเชต์

9.ต�าบลบ้านสา	อ�าเภอแจ้ห่ม การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	คุกกี้สับปะรดและ	ทาร์ต

สับปะรด	

10.ต�าบลแม่สุก	อ�าเภอแจ้ห่ม การยกระดับสินค้า	OTOP	 ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่	น�้าพริกเผาเห็ดนางฟ้า	

น�้าพริกเห็ดกรอกบสมุนไพรสามรส	น�้าพริกเห็ด

กรอบสมุนไพรสามรส	(มีส่วนผสมของกัญชา)	

ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า	ยาหม่องสมุนไพร	พิมเสน

สมุนไพร	

11.ต�าบลบ้านขอ	อ�าเภอเมืองปาน การยกระดับการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว	ได้แก่	ส�านักสงฆ์พระธาตุจอม

ก้อย	ส�านักสงฆ์วัดป่าดวงแก้วโพธิญาณ	ดอยจิก

จ้องฆ้องค�า	อ่างเก็บน�้าแม่กองปิน	น�้าตกแม่กอง

ปิน	ป่าแม่บอม	ศาลเจ้าพ่อแท่นแก้ว	ศูนย์การ

เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านขอเหนือ	(บ้านสวน

แม่อ้อย)	บ้านสวนกฤษณ	คาเฟ่	เดอปาน	Café	

de	pan	และ	ร้านหมู่จุ่มหล่มโม้ง	ริมปาน	คอฟฟี่	

และบ้านชมนา	ป่าสัก	กลิ่นชดคาเฟ่	
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12.ต�าบลเมืองปาน	อ�าเภอเมือง

ปาน

การยกระดับสินค้า	OTOP	และ

การยกระดับการท่องเที่ยว	

ผลิตภัณฑ์ชุมชน	ได้แก่	น�้าพริกลาบ	น�้าพริกกาก

หมู	น�้าพริกตาแดง	กล้วยฉาบ	ข้าวแคบ	ข้าว

เกรียบ	เตาอั้งโล่จิ๋ว	เครื่องจักรสาน	ยาหม่องและ

ลูกประคบ	หน่อไม้หนีบ	การท่องเที่ยว	จ�านวน	

12	แหล่งได้แก่	ร้านกาแฟดอยแม่แจ๋ม	วัดพระ

ธาตุเจ้าวงตา	ร้านกาแฟฮิมดอย	ร้านตรัยคุณ	ร้าน

แก้วมาฟาร์ม	ร้านมูมมาม	ร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านติ้ว	

ร้านก๋วยเตี๋ยวป้าละออ	อ่างเก็บน�้าแม่แมะ	ร้าน

กาแฟบนดอย	วัดบ้านแพะก้อม	และวัดบ้านหลวง

เมืองปาน	

 คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายนอก	เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย	โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต	บัณฑิต	นักศึกษา	และผู้รับบริการ	เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงานขององค์กร	

 โครงการจัดตัง้สถาบนัภาษา	มกีารจัดท�าแบบสอบถามด้านภาษาองักฤษและภาษาต่างประเทศในอาเซยีน	กบับคุลากร

ภาครฐัและเอกชนในจงัหวดัล�าปาง	เพือ่จดัท�าหลกัสตูรด้านการจดัอบรมภาษาให้กบัเยาวชนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา	

บุคลากรภาครัฐ	ภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดล�าปาง	ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ขอความร่วมมือมา	รวมถึง

การได้มีการด�าเนินงานรายผลการด�าเนินงานให้กับภาคประชาชนได้รับทราบ

 ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีระบบ	 กระบวนการและวิธีการปฏิบัติท่ีดีในการ	 ให้บริการที่ดีและ

การสร้างความผูกพันธ์แก่ผู้รับบริการ	จัดช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วน	เสียเสียจากภายนอก	เพื่อน�ามา

พัฒนาการบริหาร	จัดการ	และงานบริการผ่านสื่อออนไลน์	เช่น	Line	Application	Facebook	ช่องทางแจ้งสายตรงผู้อ�านวย

การส�านักวิทยบริการฯ	หน้าเว็บไซต์ของส�านักวิทย	บริการฯ	รวมถึงคณะกรรมการประจ�าส�านักฯ	มีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็น

กรรมการ	ให้บริการสถานที่ในการ	จัดฝึกอบรมแก่หน่วยงานภายนอก

 ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	ได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชน	ดังนี้

	 -	โครงการเผยแพร่หรอืแลกเปลีย่นศลิปะและวฒันธรรมภายใน/ภายนอกประเทศ	และวนัส�าคญัของชาต	ิศาสน์	กษตัรย์ิ	

และประเพณีต่างๆ	

	 -	 กิจกรรมการแสดงกลองปู่จาสะบัดไจยเภรีวิถีถิ่นเขลางค์นคร	 ในพิธีเปิดงานบุญตามรอยศรัทธา	 ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า

หลวงพ่อเกษม	เขมโก	วนัที	่27	พฤศจกิายน	2563	ณ	สถานปฏบิตัธิรรมหลวงพ่อเกษม	เขมโก	ต�าบลต้นธงชยั	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดั

ล�าปาง

	 -	กิจกรรมการแสดงกลองปู่จา	ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	วันที่	26	ธันวาคม	253	ณ	บริเวณ

มณฑปพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ	ต�าบลหัวเวียง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง

	 -	กิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น	ในวันศุกร์ที่	27	สิงหาคม	2564ณ	ถนนสายวัฒนธรรม	ต�าบล

เวียงเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง



168

 5. การด�าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
 • คณะครุศาสตร์	มีแนวปฏิบัติเพื่อให้คณาจารย์	นักศึกษาและบุคลากรคณะครุศาสตร์	ร่วมแรงร่วมใจกันประหยัด

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

	 	 -	 ให้ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างช่วงพักกลางวัน	 12.00-13.00	 น.	 เว้นแต่ช่วงเวลาดังกล่าวจ�าเป็นต้องใช ้

	 	 	 เพื่อปฏิบัติงาน

	 	 -	 งดใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานส่วนตัว	เช่น	งานพิมพ์	ใช้	facebook/line	และอื่นๆ

  เครื่องถ่ายเอกสาร

	 	 -	 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ�าเป็น

	 	 -	 การส่งข้อมูลทาง	e-mail	เพื่อลดการถ่ายเอกสารและกระดาษ

	 	 -	 เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลให้ถ่ายเท่าที่จ�าเป็นและจ�านวนตั้งแต่	50	หน้าขึ้นไป

	 	 -	 ตั้งเครื่องถ่ายเอกสารในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก

	 	 -	 กรณีไม่มีการใช้งานให้กดปุ่มพักเครื่อง
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  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

 • คณะวทิยาศาสตร์	ได้ประกาศนโยบายการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	เพือ่ให้ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากรสายสนบัสนุน	

และนกัศกึษา	ปฏบัิติตามนโยบายโดยการออกแบบกระบวนการปฏบิตังิาน	โดยใช้เทคนคิและเครือ่งมอืการบรหิารจดัการท่ีเหมาะ

สม	ให้องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน	แรงงาน	และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

 • โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา	ได้ประกาศนโยบายการใช้พลังงาน	ดังนี้

	 	 1.	 ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน

	 	 2.	 ใช้เครื่องปรับอาอากาศเฉพาะเวลาท�างาน	

	 	 3.	 เลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประหยัดพลังงาน	ปิดหน้าจอทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งาน	ตรวจสอบ	เครื่องปรับอากาศ 

	 	 	 ประจ�าส�านักงานทุก	6	เดือน

	 	 4.	 ตั้งเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ	25	องศาเซลเซียส

	 	 5.	 ส�านักงานให้ปิดไฟและปิดการใช้งานเคร่ืองปรบัอากาศและอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่จ�าเป็นในช่วงเวลา12.00-13.00	น. 

	 	 6.	 กาต้มน�้าไฟฟ้า	ให้ดึงปลั๊กออกทันทีที่น�้าเดือด	ไม่เสียบไฟทิ้งไว้เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ในส�านักงาน

	 	 7.	 เลือกใช้เครื่องถ่ายเอกสารที่มี	 2	 หน้า	 (ถ่ายได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)	 จะช่วยประหยัดพลังงาน	 ขณะรอ 

	 	 	 ท�างาน	เลือกเครื่องถ่ายเอกสารที่มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ

	 	 8.	 ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องปรับอากาศและถอดปลั๊กทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน	

 • ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ให้บุคลากรด�าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน	 ของ

มหาวิทยาลัย	 และประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงานผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง	 ๆ	 เช่น	 ติดป้ายรณรงค์การ

ประหยัดกระแสไฟฟ้า	น�้าประปาภายในบริเวณอาคาร	เป็นต้น
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 • ส�านกัศลิปะและวฒันธรรม	ได้ด�าเนินการรณรงค์และประชาสมัพนัธ์ให้บุคลากรประจ�าส�านกัศลิปะและ	วฒันธรรม	

รวมทั้งคณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	และบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการอาคารสถานที่ของส�านัก	ศิลปะและวัฒนธรรม	ในการ

ช่วยกนัประหยดัพลงังาน	โดยติดประกาศรณรงค์นโยบายประหยัดพลงังาน	และขอความรว่มมอืปฏิบตัิตามกฎ	ระเบียบ	และขอ้

บังคับของมหาวิทยาลัย

 6. การประกันคุณภาพการศึกษาใน
  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ

	 	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	มีผลการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย	ประจ�าปีการศึกษา	2563	อยู่ในระดับ

ดี	คะแนนเฉลี่ย	4.43	คะแนน	จากคะแนนเต็ม	5	คะแนน	โดยด้านปัจจัยน�าเข้า	มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก	คะแนนเฉลี่ย	

4.58	คะแนน	ด้านกระบวนการ	มผีลการประเมนิอยูใ่นระดบัดมีาก	คะแนนเฉลีย่	5.00	คะแนน	และด้านผลผลติและผลลพัธ์	มผีล

การประเมินอยู่ในระดับดี	คะแนนเฉลี่ย	4.04	คะแนน	และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ	

5	องค์ประกอบ	ดังนี้

องค์ประกอบ
ผลการประเมินคุณภาพภายใน

คะแนน ผลการประเมิน

1.	การผลิตบัณฑิต 4.53 ระดับดีมาก

2.	การวิจัย 4.81 ระดับดีมาก

3.	การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก

4.	การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก

5.	การบริหารจัดการ 4.82 ระดับดีมาก

6.	ผลการด�าเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 3.57 ระดับดี

คะแนนเฉลี่ย	6	องค์ประกอบ 4.43 ระดับดี

 ผลการวเิคราะห์จุดแข็ง แนวทางเสรมิจุดแขง็/จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุ และวธิรปฏบิตัทิีด่แีละ

นวัตกรรม รายองค์ประกอบ ดังนี้

 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

  จุดแข็ง

	 	 1.	 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการก�ากับติดตามการบริหารจัดการหลักสูตรในด้านการพัฒนาคุณภาพใน

ทุกๆ	มิติ	อย่างสม�่าเสมอ	ท�าให้หลักสูตรมีผลการด�าเนินงานในด้านการประกันคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 	 2.	อาจารย์ของมหาวทิยาลยัมคีวามตระหนกัในการพฒันาคณุภาพของตนเอง	ส่งผลให้อตัราร้อยละของอาจารย์ที่

วฒุปิรญิญาเอก	และร้อยละของอาจารย์ทีด่�ารงต�าแหน่งทางวชิาการ	และผลการด�าเนนิงานด้านผลงานทางวชิาการของอาจารย์

ประจ�าและนักวิจัยมีค่าน�้าหนักสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  แนวทางเสริมจุดแข็ง

	 	 มหาวทิยาลยัควรมรีะบบและกลไกในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้อาจารย์มกีารวางแผนพฒันาทกัษะความรูข้อง

ตนเองในด้านวิชาการ	(Up	skill/Re	skill)	อย่างสม�่าเสมอ	เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค	Digital	Disruption	รวมถึง

รองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ	ที่ทันสมัย	ตอบโจทย์ความต้องการผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

  จุดที่ควรพัฒนา

	 	 ภาวะการมงีานท�าของนกัศึกษาในหลายๆ	หลกัสตูรมแีนวโน้มลดลง	ในขณะท่ีร้อยละของการได้งานท�าไม่ตรงสาขา

มีแนวโน้มสูงขึ้น	รวมทั้งจ�านวนนักศึกษาคงอยู่และนักศึกษาที่รับเข้าของหลักสูตรส่วนใหญ่มีจ�านวนต�่ากว่าแผนรับมาก
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  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

	 	 มหาวทิยาลยัควรมมีาตรการชดัเจนในการส่งเสรมิและสนบัสนนุให้หลกัสตูรทีไ่ม่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้

เรียน	หรือความต้องการของตลาดแรงงาน	ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์หรือเชิงสหวิทยาการที่มุ่ง

เน้นผลลพัธ์การเรยีนรูเ้ชงิสมรรถนะ	สอดคล้องกบัความต้องการก�าลงัคนของตลาดแรงงานในปัจจบัุน	ตอบสนองต่อความต้องการ

ของสงัคม	ท้องถิน่	รวมทัง้การออกแบบหลกัสตูรระยะสัน้	(Non-degree)	หรอืหลกัสตูรแบบโมดลูที	่ส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ

สามารถรองรับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายช่วงวัย	รวมถึงการรองระบบการเทียบโอนประสบการณ์เข้าสู่ระบบคลังหน่วยกิต	

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

  จุดแข็ง

	 	 มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมการด�าเนินงานด้านวิจัยอย่างชัดเจน	 ส่งผลให้มีสัดส่วนของงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ต่อนกัวจัิยในภาพรวมเกนิเกณฑ์มาตรฐาน	ท้ังกลุม่สาขาวิชาวทิยาศาสตร์	และกลุม่สาขาวชิา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถจัดท�าผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ	เพื่อเผยแพร่ในวารสาร

ที่ได้รับการรับรองในฐานข้อมูลทางการวิจัย	ระดับชาติ	และนานาชาติ	เพิ่มมากขึ้น	

  แนวทางเสริมจุดแข็ง

	 	 ควรมีการสังเคราะห์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยที่มีความเด่น	เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ต่อสาธารณะ	เพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการน�าไปใช้ประโยชน์และต่อยอดองค์ความรู้

  จุดที่ควรพัฒนา

	 	 ผลงานวจัิยทีส่ร้างผลกระทบต่อสงัคม	ส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถสะท้อนผลกระทบ/ผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้แก่สงัคมท้องถิน่

ที่สามารถมองเห็นได้เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

	 	 กรณงีานวจิยัทีส่ร้างผลกระทบต่อสงัคม	ควรมกีารออกแบบเครือ่งมอืและกระบวนการในการจดัเกบ็ข้อมลูในการ

วัดประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นให้มีความชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน	 โดยเปรียบเทียบผลลัพธ์ระหว่างก่อนและหลัง

ด�าเนินการ	รวมถึงการออกแบบกระบวนการวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม

 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

  จุดแข็ง

	 	 มหาวทิยาลยัมกีารก�าหนดพืน้ทีใ่นการบรกิารวชิาการทีช่ดัเจน	รวมทัง้มยีทุธศาสตร์ทีช่ดัเจนด้านงานบรกิารวชิาการ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนแก่ท้องถิ่น	และมีการบริการวิชาการที่หลากหลาย	สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

  แนวทางเสริมจุดแข็ง

	 	 1.	มหาวิทยาลัยควรมีระบบ	กลไกในการออกแบบกระบวนการด�าเนินงานด้านบริการวิชาการ	การจัดเก็บข้อมูล	

รวมถงึการวดัประเมนิผลสมัฤทธิท์ีเ่กดิจากการด�าเนนิโครงการพฒันาท้องถ่ิน	ให้สามารถพฒันาต่อยอดไปผลงานวจิยัรบัใช้สังคม	

หรอืผลงานวชิาการรบัใช้สงัคม	ทีส่ามารถตอบโจทย์ตัวช้ีวดัการประเมนิกลุม่สถาบันยทุธศาสตร์เชิงพืน้ท่ี	หรอืเป้าหมายการด�าเนนิ

งานด้าน	SDG	ของมหาวิทยาลัย

	 	 2.	จ�านวนพืน้ทีเ่ป้าหมายในการด�าเนนิงานด้านพฒันาท้องถ่ินมจี�านวนค่อนข้างมาก	ยากต่อการส่งเสรมิ/สนบัสนนุ	

ให้ทกุพืน้ทีเ่กดิการพฒันาอย่างโดดเด่น	ควรมมีุง่เป้าการพฒันาในบางพืน้ที	่มคีวามพร้อมในต้นทุนทกุๆ	มติ	ิทัง้ศกัยภาพเชงิพืน้ที่	

ศกัยภาพความพร้อมของคนในชมุชน	เพือ่บรูณาการทมีทีม่คีวามเชีย่วชาญหลากหลาย	เพือ่พฒันาให้เกดิความเขม็แขง็ในทกุมติิ	

ที่สามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ	ส�าหรับชุมชน	อื่นๆและของบุคลากร
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 องค์ประกอบที่ 4 การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

  จุดแข็ง

	 	 มหาวทิยาลยัมสี�านกัศลิปะและวฒันธรรมเป็นหน่วยงานหลกัทีร่บัผดิชอบการด�าเนนิงานด้านท�านบุ�ารงุศิลปะและ

วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีบุคลากรที่มี่ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	 มีความพร้อมท่ีจะขับ

เคลื่อนให้เกิดการอนุรักษ์	และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่นให้เกิดความยั่งยืน	

  แนวทางเสริมจุดแข็ง

	 	 มหาวิทยาลัยควรมกีารบรูณาการความร่วมมอืกบัชมุชน	และองค์กรภาครัฐ	เอกชน	ในพืน้ทีใ่นการส่งเสรมิการเรียน

รู	้และสร้างองค์ความรูด้้านศลิปะและวฒันธรรมท้องถิน่ทีส่�าคญัๆและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ	เพือ่รวบรวมให้เป็นแหล่งเรยีนรู้และ

เผยแพร่ด้านศิลปะวัฒนะธรรมที่เป็นที่ยอมรับของสังคม	รวมทั้งการก�าหนดตัวชี้วัดความส�าเร็จและเป้าหมายที่สามารถสะท้อน

ความส�าเร็จในการอนุรักษ์และการสืบสานศิลปวัฒนธรรมที่เกิดจากการด�าเนินงานให้มีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

  จุดแข็ง

	 	 มหาวิทยาลัยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพที่ชัดเจนให้ทุกหน่วยงานทั้งหน่วยการจัดการศึกษาและหน่วย

สนับสนุนการจดัการศึกษาให้มกีารประกนัคุณภาพภายในตามระบบอย่างครบถ้วน	และให้ถือว่าการประกนัคณุภาพเป็นส่วนหนึง่

ของงานประจ�าทีต้่องปฏบิตั	ิมกีารก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานและการให้การประกนัคณุภาพภายใน	ในทกุระดบัอย่างสม�า่เสมอ

และต่อเนื่อง	ส่งผลให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ในทุกระดับ	มีผลประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

  แนวทางเสริมจุดแข็ง

	 	 มหาวิทยาลัยควรมีกลไกในการส่งเสริม	 ให้ทุกหน่วยงานท้ังในระดับหลักสูตร	 คณะ	 หน่วยสนับสนุนการจัดการ

ศึกษา	 และมหาวิทยาลัย	 น�าผลการประเมินคุณภาพภายใน	 ข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา

มหาวิทยาลัย	มาวิเคราะห์และจัดท�าแผนการพัฒนาคุณภาพที่มีการก�าหนดเป้าหมาย	และตัวชี้วัดความส�าเร็จที่ชัดเจน	มีความ

สอดคล้องและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน	รวมทั้งมีการก�ากับติดตามให้เกิดการพัฒนาคุณภาพตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม

 องค์ประกอบที่ 6 ผลการด�าเนินงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่

  จุดที่ควรพัฒนา

	 	 1.	 ขาดการบูรณาการการด�าเนินงานด้านการพัฒนาท้องถ่ินซ่ึงมีจ�านวนมากไปสู่การพัฒนาผลงานวิชาการรับใช้

สังคม

	 	 2.	สัดส่วนร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด�าเนินการทั้งหมดของสถาบันมี

ค่าค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับงบประมาณทั้งหมดของมหาวิทยาลัย	

  ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

	 	 1.	 ควรออกแบบกระบวนการท�างานด้านการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสามารถพัฒนาเป็นงานวิจัยรับใช้สังคมและต่อยอด

ไปสู่งานวิชาการรับใช้สังคม

	 	 2.	ควรมีการวางแผนจัดเตรียมโครงการต่างที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์ของถ้องถิ่น	เพื่อดึงงบ

ประมาณจากจังหวัดหรือท้องถิ่น
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี
Activity of the year
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จิตอาสาตามพระราโชบาย 

ณ โรงเรียนบ้านขอวิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งสะแกง โรงเรียนบ้านม่วง

การอบรมผู้ก�ากับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC.)

175
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โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน

ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF

กิจกรรมค่ายอาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ “วจ.จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนคนตาบอด
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โครงการฮ่วมฮีตฮอย มากอยเมืองลี้ ครั้งที่ 3

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ณ ลานสามครูบา อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี”

Best Youth of the Year 2021
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งานวันวิทยาศาสตร์นิทัศน์ราชภัฏล�าปาง’64

ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

โครงการ COOL DAY “เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว”  ปีการศึกษา 2/2563

8 - 9 เมษายน 2564
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โครงการความปลอดภัยบนท้องถนน (โรงเรียนสาธิต)

9  กรกฎาคม 2564

โครงการป๋าเวณีล่องสะเปา ประจ�าปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
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กิจกรรมงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

กิจกรรมการท�าผางประทีป 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม



181181

โครงการศูนย์เอกสารและอักษรโบราณล้านนา

ตลอดปีงบประมาณ 2564

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา 

โครงการประเพณีเข้าพรรษา
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พิธีบ�าเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
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พิธีทักษิณานุปทาน เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยครูล�าปาง ประจ�าปี 2564 

ครบรอบวันสถาปนา 50 ปี

พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

เหรียญที่ระลึก พระพุทธพิทยาจารย์

และหลวงพ่อเกษมเขมโก
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กิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ “การปลูกข้าวนาโยน”  

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔  

ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
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