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สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย 
สารจากอธิการบดี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําป�การศึกษา 2561
คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําป�การศึกษา 2561 
คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําป�การศึกษา 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจําป�การศึกษา 2561

บทนํา
ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สีประจํามหาวิทยาลัยและต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัย

ปรัชญา คติพจน� วิสัยทัศน� เป�าประสงค�รวม อัตลักษณ�ของบัณฑิต เอกลักษณ�

และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนยุทธศาสตร� (strategic Plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ป� พ.ศ. 2561-2564

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “ 46 ป� จากวิทยาลัยครูเลย ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

การบริหารและทรัพยากรดําเนินงาน
โครงสร�างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นโยบาย

การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรมหาวิทยาลัย

ผลการดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2561 (สิงหาคม พ.ศ. 2561-กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
การผลิตบัณฑิต

การพัฒนานักศึกษา

การวิจัย

การบริการวิชาการ

ผลการดําเนินงานแผนงานยุทศาสตร�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562)

การดําเนินการศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การผลิตและพัฒนาครูอย�างมีคุณภาพ

ประชาคมอาเซียน

การบริหารจัดการ

ทุนสนับสนุนจากหน�วยงานภายนอก

ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ

กิจกรรมสําคัญในรอบป�การศึกษา 2561
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดําเนินการตามบทบาท หนาที่ พันธกิจ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามกรอบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ประสบผลสําเร็จดวยดี และบรรลุตามวัตถุประสงค ทั้งการผลิตบัณฑิต

ที่เนนคุณภาพ การสรางบัณฑิตใหมีสมรรถนะในการทํางาน ทั้งในความรูเชิงวิชาชีพ ประสบการณ ทักษะ

และการสรางความเปนคนดีคูกันไป ในดานการวิจัย มีการทําวิจัยที่ตอบโจทยการพัฒนาทองถิ่น/ชุมชน

ซึ่งทําใหประชาชนไดนําเอาองคความรู และงานการวิจัยไปพัฒนาตอยอดผลผลิตดานการเกษตรไดมีมูลคาเพิ่มข้ึน

เชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การพัฒนาไมผลและพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวรวมกับ

ทางจังหวัดในเขตสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด เปนตน

 ผลงานดานตางๆ ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2561 จึงเปนที่ประจักษชัดวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไดดําเนินงานตามนโยบาย พันธกิจ และเปนมหาวิทยาลัยที่ไดทําคุณประโยชนแกทองถิ่น/ชุมชน ใหโอกาส

ทางการศึกษาแกประชาชนทุกชวงวัย เปนฐานการเรียนรูที่แทจริง ขอมูลรายงานฉบับนี้ แสดงใหเห็นถึง

ความกาวหนา สามารถใชประโยชนในดานการอางอิงและเผยแพรใหผูสนใจไดทราบตอไป

(ดร.สุชาติ เมืองแกว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย
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(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เชาว อินใย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตลอดระยะเวลา 46 ป ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาทองถิ่น

โดยขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว และสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ผลจากการดําเนินงานสามารถสรางสรรคผลงาน

ไดทั้งในดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล

รายงานประจําป ปการศึกษา 2561 เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในรอบปที่ผานมา ประกอบดวย ผลการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอน ผลงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สารสนเทศ ผลการดําเนินงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาทองถิ่น และกิจกรรมสําคัญๆ ที่ปรากฏใหเห็นจากการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

 ความสําเร็จและผลสัมฤทธิ์ทั้งหมด เกิดจากความเสียสละและทุ มเทของผู บริหาร บุคลากร 

นักศึกษาและศิษยเกา ตลอดจนหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังประชาสังคมที่รวมแรง

ผลักดันสงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนที่ยอมรับ

 ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอขอบคุณทุกภาคสวนที่มุงม่ันพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําในการพัฒนาทองถิ่น และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือเชนนี้ในโอกาสตอไป

สารจากอธิการบดี
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(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 2 ต.ค. 2558 – ป�จจุบัน)
 1. นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ

 2. พ.อ.ประเสริฐ สิงขรเขียว

 3. ศ.ดร.ปรีชา ประเทพา

 4. พล.ต.ท.บุญเลิศ ใจประดิษฐ

 5. พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร

 6. นายสัมฤทธิ์ สุภามา

 7. รศ.อุดม พิริยสิงห�

 1. นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ�

  ประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)

 2. ผศ.ดร.เชาว� อินใย

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มิ.ย. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 3. ผศ.ยุทธศิลป� ชัยสิทธิ์

  ประธานสภาคณาจารย�และข�าราชการ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 8 ธ.ค. 2560 – 7 ธ.ค. 2563)

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน�ง

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจําป�การศึกษา 2561
(สิงหาคม 2561– กรกฎาคม 2562)

นายกสภามหาวิทยาลัย
ดร.สุชาติ เมืองแก�ว

(วาระการดํารงตําแหน�ง 
วันที่ 28 ก.ค. 2558 – ป�จจุบัน)

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ผศ.ประสงค� สุรียธนาภาส

(วาระการดํารงตําแหน�ง 
วันที่ 2 ต.ค. 2558 – ป�จจุบัน)

01

02

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 17 ก.ค. 2560 – 16 ก.ค. 2563)
 1. รศ.สมเจตน� ดวงพิทักษ� กรรมการผู�แทนผู�บริหาร
 2. ผศ.อารีวรรณ� บังเกิด กรรมการผู�แทนผู�บริหาร
 3. ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจํานงค� กรรมการผู�แทนผู�บริหาร
 4. ผศ.วีณา พรหมเทศ กรรมการผู�แทนผู�บริหาร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู�ดํารงตําแหน�งผู�บริหาร03

(วาระการดํารงตําแหน�ง 14 มิ.ย. 2560 – 13 มิ.ย. 2563)
 1. รศ.ดร.เชิดเกียรติ กุลบุตร กรรมการผู�แทนคณาจารย� 
 2. ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม กรรมการผู�แทนคณาจารย�
 3. ดร.พรหมพงษ� มหพรพงษ� กรรมการผู�แทนคณาจารย�
 4. ผศ.กานต� จันทระ กรรมการผู�แทนคณาจารย�

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย�ประจํา04

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)
  ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย05
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รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 6
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(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 29 ส.ค. 2560 – 28 ส.ค. 2562)
 1. รศ.ดร.สําราญ มีแจ�ง กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

 2. ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ� กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 29 ส.ค. 2560 – 5 เม.ย. 2561)

 3. ดร.สุภชัย จันปุ�ม กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 22 มิ.ย. 2561 – 28 ส.ค. 2562)

 4. ผศ.ดร.ชัยณรงค� ขันผนึก กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

 5. รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

 6. รศ.อาภรณ�รัตน� สารทัศนานันท� กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยผู�ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป�การศึกษา 2561
(สิงหาคม 2561– กรกฎาคม 2562)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.เชาว� อินใย

(วาระการดํารงตําแหน�ง 
วันที่ 16 มิ.ย. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

01
 1. ผศ.ดร.พรสวรรค� ศิริกัญจนาภรณ�

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2562)

  ต�อเนื่องด�วย (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2564)

 2. รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข�

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2562)

  ต�อเนื่องด�วย (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2564)

 3. ผศ.ดร.ฉันทนา ซิมตระการกุล 

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2562)

 4. ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2562)

 5. ผศ.ยุทธศิลป� ชัยสิทธิ์

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2562)

  ต�อเนื่องด�วย (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2564)

 6. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2564)

 7. ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2562 – 15 มี.ค. 2564)

กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยจากผู�แทนคณาจารย�02

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ก.ย. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)
  รศ.สมเจตน� ดวงพิทักษ�

กรรมการและเลขานุการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย03
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03

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)
 1. นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ

 2. นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์

รองประธานกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป�การศึกษา 2561
(สิงหาคม 2561– กรกฎาคม 2562)

ประธานกรรมการ
ส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
นายชัยยุทธ ศรีวิไลลักษณ�

(วาระการดํารงตําแหน�ง 

วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)
 1. นายก�าน กุณะวงษ�

 2. นายโกวิทย� สุรธรรม

 3. นายณรงค� กองกัลยา

 4. ผศ.ณรงค� สารทัศนานันท�

 5. พ.ต.อ.ณัฐกฤต คําวิเศษชัย

 6. พ.ต.อ.ต�อศักดิ์ โสดามรรค

 7. นายทองพูล สังแก�ว

 8. นายธีระศักดิ์ ศุภพิทักษ�ไพบูลย�

 9. นายวันชัย พรศรีเมตต�

 10. นายวิรัตน� เย็นสบาย

 11. นายศักดิ์ชัย จิระสัญญาณสกุล

 12. นายโสภณ ตันกิจเจริญ

กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ02

01

(วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 3 ส.ค. 2563)
  ผศ.อารีวรรณ� บังเกิด

เลขานุการ03
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04

 1. ผศ.อารีวรรณ� บังเกิด

  รองอธิการบดีฝ�ายพัฒนานักศึกษา

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 12 ก.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 2. ผศ.ชัชชัย พีรกมล

  รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 12 ก.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 3. ผศ.ดร.พิชิต พระพินิจ

  รองอธิการบดีฝ�ายนโยบายและแผนและกิจการพิเศษ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 12 ก.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 4. ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา

  รองอธิการบดีฝ�ายวิจัยและประกันคุณภาพ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 12 ก.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 5. รศ.สมเจตน� ดวงพิทักษ�

  รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 4 ส.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

 1. ผศ.ดร.วิไลรัตน� สุภามา

  ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายบริหาร

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 18 เม.ย. 2560 – ก.ย. 2562)

 2. ดร.จุไรรัตน� อาจแก�ว

  ผู�ช�วยอธิการบดีฝ�ายรายได�และสิทธิประโยชน�

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 26 พ.ค. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)

รองอธิการบดี ผู�ช�วยอธิการบดี

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป�การศึกษา 2561
(สิงหาคม 2561– กรกฎาคม 2562)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ผศ.ดร.เชาว� อินใย

(วาระการดํารงตําแหน�ง
วันที่ 16 มิ.ย. 2560 – 15 มิ.ย. 2564)
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 1. ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

  คณบดีคณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 2. ผศ.เหมวดี กายใหญ�

  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 3. ผศ.ดร.จุฑามาส ศรีจํานงค�

  คณบดีคณะครุศาสตร�

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 4. ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ

  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 5. ผศ.จารุวัลย� รักษ�มณี

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 17 พ.ย. 2560 – 16 พ.ย. 2564)

 1. ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร

  ผู�อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 2. ผศ.วีณา พรหมเทศ

  ผู�อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 3. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

  ผู�อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 16 มี.ค. 2560 – 15 มี.ค. 2564)

 4. ผศ.ดร.วิชัย พัวรุ�งโรจน�

  ผู�อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 28 มี.ค. 2560 – 27 มี.ค. 2564)

 5. รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร

  ผู�อํานวยการสํานักวิชาศึกษาทั่วไป

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 28 มี.ค. 2560 – 27 มี.ค. 2564)

 6. นายจักรกฤษณ� พงษ�อินทร�วงศ�

  ผู�อํานวยการศูนย�การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.ขอนแก�น

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 15 ธ.ค. 2560 – 14 ธ.ค. 2564) 

 7. นายทรงศักดิ์ พลดาหาญ

  ผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

  (วาระการดํารงตําแหน�ง วันที่ 1 ก.ค. 2556 – ป�จจุบัน)

คณบดี ผู�อํานวยการ03 04



บทนํา

รายงานประจําป ปการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2561
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ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนาม “ราชภัฏ” และ

ตราประจํามหาวิทยาลัย นับเปนพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแกชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม “ราชภัฏ หมายความวา เปนคนของพระราชา”

 ตราสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาจากดวงตราพระราชลัญจกรประจําพระองค 

รัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศ ประกอบดวยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเปน อุ หรือ เลข 9 รอบวงจักร

มีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายวา

ทรงมีพระบรมราชานุภาพในแผนดิน เพื่อกําหนดรูปแบบสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏและไดรับพระราชทาน

มาเปนตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร ซึ่งมีรายละเอียดที่สมควรนํามากลาวถึงไว ณ ที่นี้คือ

  • เปนรูปแบบที่เกี่ยวของกับสถาบันพระมหากษัตริย ผูใหกําเนิดสถาบัน

  • เปนรูปแบบท่ีเปนกลาง เกี่ยวของกับทองถิ่นที่ ต้ัง ธรรมชาติ และความสอดคลองกับ

ชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ไดรับพระราชทาน

  • สีของตราประจํามหาวิทยาลัย มี 5 สี โดยมีความหมาย ดังนี้

ตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สีประจํามหาวิทยาลัยและต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัย

LRU

สีนํ้าเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริยผูใหกําเนิด และพระราชทานนาม “ราชภัฏ”

สีเขียว หมายถึง แหลงที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงในแหลงธรรมชาติ

  และสิ่งแวดลอมที่สวยงาม

สีทอง หมายถึง ความเจริญรุงเรืองแหงปญญา

สีสม หมายถึง ความรุงเรืองทางศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่กาวไกล

  ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหง

สีขาว หมายถึง ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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สีประจํามหาวิทยาลัย

ฟ�า

ชมพู

ต�นไม�ประจํามหาวิทยาลัย

 “จันทนผา”
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 ปรัชญา (Philosophy)
  อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

 คติพจน� (Maxim)
  ปฺ ญา หิ เสฏฐา กุสลา วทนฺ ติ ปญญาเปนสิ่งประเสริฐสุด

 วิสัยทัศน� (Vision)
  ภายในป พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนผูนําการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการบูรณาการพันธกิจสัมพันธกับการพัฒนาทองถิ่นใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน

 เป�าประสงค�รวม (Total goals)
  ผลิตบัณฑิตอยางมีคุณภาพ

 อัตลักษณ�ของบัณฑิต (Identity)
  บูรณาการความรูสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน

 เอกลักษณ� (Uniqueness) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  การผลิตและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พันธกิจ (Mission) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ระบุไวใน มาตรา 7 “ใหมหาวิทยาลัย

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชู

ภูมิปญญาของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน

มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุล

และยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการ

ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู

และสงเสริมวิทยะฐานะครู” มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงกําหนดพันธกิจไวเปน 5 ดาน ประกอบดวย

   1. ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21

   2. การผลิตและพัฒนาครู

   3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแกไขปญหาหรือสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่น

   4. การพัฒนาทองถิ่น

   5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

แผนยุทธศาสตร� (Strategic plan) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ป� พ.ศ. 2561 - 2564

ยุทธศาสตรที่ 1 ยกระดับคุณภาพการศึกษา

ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู

ยุทธศาสตรที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมสูการพัฒนาทองถิ่น

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาทองถิ่น

ปรัชญา คติพจน� วิสัยทัศน� เป�าประสงค�รวม อัตลักษณ�ของบัณฑิต เอกลักษณ�
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหบริการการศึกษา และผลิตบัณฑิต

ใหกับสังคมเปนระยะเวลายาวนานกวา 46 ป โดยแตเดิมใชชื่อวา “วิทยาลัยครูเลย” ซึ่งเปนสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดรับการสถาปนาเม่ือวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516

โดยใชเงินงบประมาณโครงการเงินกูยืมจากธนาคารโลก มีพื้นที่ประมาณ 323 ไร ตั้งอยูบริเวณทุงขุมทอง

ซึ่งเปนพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดเลยรวมกับพื้นที่ของชาวบานใกลเคียง อยูหางจากจังหวัดเลย

ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเสนทาง 201 เลย – เชียงคาน

เปดรับนักศึกษารุนแรก หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) มีนักศึกษาจํานวน

640 คน โดยมีอาจารยยายมาจากวิทยาลัยครูอุดรธานี วิทยาลัยครูพิบูลสงคราม วิทยาลัยครูนครสวรรค

และอาจารยบรรจุใหม จํานวนทั้งสิ้น 47 คน เปดสอนเปนคร้ังแรกเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 

พ.ศ. 2519 ตอมาไดขยายการจัดการเรียนการสอนในระดับที่สูงขึ้น ดังนี้

ไดเริ่มเปดสอนระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูง

เร่ิมรับนักศึกษาภาคพิเศษตามโครงการฝกอบรมครูและบุคลากรประจําการ (อคป.) รุนแรก

จํานวน 252 คน โดยเปดศูนยฝกอบรมอยูในเขตจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแกน จํานวน 6 ศูนย

และไดพิจารณายุบรวมใหเหลือ 2 ศูนย ในปการศึกษา 2524 การจัดการศึกษา อคป.

ไดดําเนินการตอเนื่องทุกปจนถึงรุนสุดทาย คือ รุนที่ 8

เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปหลัง วิชาเอกภาษาไทย

เริ่มรับนักศึกษาในสาขาวิชาอื่น นอกเหนือจากวิชาชีพครูทั้งระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี

โครงการฝกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการไดเปล่ียนเปนโครงการจัดการศึกษา

สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) โดยวิทยาลัยครูเลย ไดเปดสอนในสาขาวิชา 3 สาขาวิชา

คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร และสาขาวิชาวิทยาศาสตร เฉพาะในระดับ

อนุปริญญา ตอมาในปการศึกษา 2530 ไดเริ่มใชหลักสูตรวิทยาลัยครูสาขาวิชาการศึกษา 

พ.ศ. 2530 และใชหลักสูตรวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2531 สาขาวิชา

วิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร

ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย “46 ป� จาก…วิทยาลัยครูเลย ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”

ป�การศึกษา
2519

ป�การศึกษา
2520

ป�การศึกษา
2521 – 2522

ป�การศึกษา
2523

ป�การศึกษา
2528

ป�การศึกษา
2529
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา พระราชทานช่ือ “สถาบันราชภัฏ” ใหแกวิทยาลัยครู วิทยาลัยครูเลย 

จึงเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันราชภัฏเลย” มีผลบังคับใชตามกฎหมายตั้งแตวันที่ 25 มกราคม

พ.ศ. 2538 และพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีผลทําใหสถาบันราชภัฏ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษาวิชาการและ

วิชาชีพช้ันสูง ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและพัฒนา

เทคโนโลยีทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู บทบาทหนาที่

ตามวัตถุประสงคดังกลาวไดมีการพัฒนาควบคู กับการพัฒนาโครงสรางและการจัดสรร

งบประมาณที่เหมาะสม

ไดเปดสอนระดับปริญญาโท 3 สาขาวิชา คือ สังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา

ไทยศึกษาเพื่อการพัฒนา และสาขาบริหารการศึกษา นอกจากนี้ สถาบันราชภัฏเลย

ยังไดรับมอบหมายใหจัดการศึกษาตามโครงการคุรุทายาท และโครงการ

คุรุทายาทชายแดนและถิ่นทุรกันดาร พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลา 

พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏใหแกสถาบันราชภัฏทุกแหง สถาบันราชภัฏเลย

จึงเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย” โดยมีผลบังคับใชตามกฎหมาย

ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เปนตนมา

มีการพัฒนาหลักสูตรและเปดรับนักศึกษาสาขาตางๆ คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา

สาขาการจัดการและประเมินโครงการ สาขาภาษาอังกฤษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการสรางเสริมสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรประยุกต 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

สาขาการบริหารการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (MBA)

พ.ศ. 2538

ในป� พ.ศ. 2541– 
2543

ในช�วง
ป� พ.ศ. 2544–

2551

ใน
ป�การศึกษา 2553

(ภาคเรียนที่ 2/
2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเปดหลักสูตรใหม ไดแก คณะวิทยาการจัดการ เปดหลักสูตร

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ในป�การศึกษา 

2556
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี ไดแก

 1) คณะวิทยาการจัดการเปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร

 2) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาจีนและอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการผลิต และนอกจากน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเป ดหลักสูตรใหม

ระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก คณะครุศาสตร เปดหลักสูตรระยะสั้นระดับบัณฑิตศึกษา คือ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการสอน

คณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี ไดแก

 1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เปดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

 2) คณะครุศาสตร เปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป

 3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดเปดหลักสูตรใหมระดับปริญญาตรี ไดแก

 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาดุริยางคศิลป

 2) คณะวิทยาการจัดการ เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

โลจิสติกสและซัพพลายเชน

 3) คณะวิทยาการจัดการ เปดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม

รวมระยะเวลา 46 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ทองถิ่น ไดดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิต การวิจัย

การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งนอมนําพระบรมราโชบายสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ภายใตยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) มาประยุกตใชกับการบริหารงานและการจัดการเรียน

การสอนตามบทบาทหนาที่ในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น เปนที่พึ่ง

ของชุมชนและทองถิ่นมาอยางตอเน่ือง มีผลงานท่ีมีคุณภาพเปนท่ียอมรับท้ังในระดับทองถิ่น

และระดับประเทศ และบุคลากรทุกภาคสวนไดปฏิบัติหนาที่ขับเคล่ือนพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหเจริญกาวหนาและบรรลุเปาหมายอยางยั่งยืนสืบไป

ในป�การศึกษา
2558

ในป�การศึกษา
2559

ในป�การศึกษา
2561

นับจาก
ป� พ.ศ. 2516
จนถึงป�จจุบัน
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2561

การบริหาร
และทรัพยากรดําเนินงาน



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 18

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี

คณะกรรมการพิจารณาตําแหน�งทางวิชาการ

สภาวิชาการ

สภาคณาจารย�และข�าราชการ

คณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

โครงสร�างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณบดี ผู�อํานวยการ

• สถาบันวิจัยและพัฒนา
• สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
• สํานักงานอธิการบดี
     กองนโยบายและแผน
     กองกลาง
     กองพัฒนานักศึกษา
• ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   จังหวัดขอนแก�น
• โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
• สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

• คณะครุศาสตร�
• คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
     ภาควิชามนุษยศาสตร�
     ภาควิชาสังคมศาสตร�
• คณะวิทยาการจัดการ
• คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี
     ภาควิชาวิทยาศาสตร�
     ภาควิชาวิทยาศาสตร�ประยุกต�
• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองอธิการบดี/ผู�ช�วยอธิการบดี
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 1. ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดี เปนพลเมืองในสังคม และมีสมรรถนะ ตามความตองการ

  ของผูใชบัณฑิต

 2. วิจัยสรางองคความรูและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ มุงเนนการบูรณาการ

  เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม

 3. พัฒนาทองถิ่นตามศักยภาพ สภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของชุมชน โดยการถายทอด

  องคความรูเครือขายเทคโนโลยี และนอมนําแนวพระราชดําริสูการปฏิบัติ

 4. สรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาทองงถิ่น และเสริมสรางความเขมแข็ง

  ของผูนําชุมชนใหมีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชนสวนรวม

 5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพดวยหลักธรรมาภิบาล พรอม

  รองรับการบริหาร การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอ เนื่อง

นโยบาย
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จํานวน
งบประมาณ ร�อยละ

 ด�านงบประมาณ
 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดสรรงบประมาณ ดังนี้

  1) ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีงบประมาณในการบริหารจัดการทั้งสิ้นจํานวน

545,376,888.00 บาท โดยงบประมาณที่ใชในการบริหารจัดการประกอบดวย งบประมาณแผนดินจํานวน 

383,150,800.00 บาท และงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จํานวน 162,226,088.00 บาท

รายละเอียดดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1

ตารางที่ 1 จํานวนเงินงบประมาณแผ�นดินและงบประมาณเงินรายได�ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได�รับจัดสรร

  ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

1 งบประมาณแผนดิน 383,150,800.00 70.25

2 งบประมาณเงินรายได 162,226,088.00 29.75

545,376,888.00 100.00

งบประมาณที่ได�รับจัดสรร

รวมทั้งสิ้น

หน�วย : บาท

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

แผนภูมิที่ 1

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร จําแนกตามแหลงที่มา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณแผ�นดิน

383,150,800.00
คิดเป�น 70.25%

งบประมาณเง�นรายได�

162,226,088.00
คิดเป�น 29.75%
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แผนภูมิที่ 2

งบประมาณแผนดินจําแนกตามงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 2 จํานวนงบประมาณแผ�นดินจําแนกตามงบรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ ร�อยละ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณแผ�นดินที่ได�รับจัดสรร

หน�วย : บาท

งบบุคลากร

96,257,900.00
คิดเป�น 25.12%

งบดําเนินงาน

36,624,300.00
คิดเป�น 9.56%

งบลงทุน

98,495,500.00
คิดเป�น 25.71%

งบเง�นอุดหนุน

109,034,500.00
คิดเป�น 28.46%

งบรายจ�ายอื่นๆ

42,738,600.00
คิดเป�น 11.15%

1 งบบุคลากร 96,257,900.00 25.12

2 งบดําเนินงาน 36,624,300.00 9.56

3 งบลงทุน 98,495,500.00 25.71

4 งบเงินอุดหนุน 109,034,500.00 28.46

5 งบรายจายอื่นๆ 42,738,600.00 11.15

383,150,800.00 100.00รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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แผนภูมิที่ 3

งบประมาณเงินรายไดจําแนกตามงบรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตารางที่ 3 จํานวนงบประมาณเงินรายได�จําแนกตามงบรายจ�าย ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณ ร�อยละ

ประเภทงบประมาณ

งบประมาณเงินรายได�ที่ได�รับจัดสรร

หน�วย : บาท

1 งบบุคลากร 54,634,968.00 33.68

2 งบดําเนินงาน 94,961,431.58 58.54

3 งบลงทุน 7,460,878.42 4.60

4 งบเงินอุดหนุน 3,880,410.00 2.39

5 งบรายจายอื่นๆ 1,288,400.00 0.79

162,226,088.00 100.00

งบรายจ�ายอื่นๆ

1,288,400.00
คิดเป�น 0.79%

งบเง�นอุดหนุน

3,880,410.00
คิดเป�น 2.39%

งบลงทุน

7,460,878.42
คิดเป�น 4.60%

งบดําเนินงาน

94,961,431.58
คิดเป�น 58.54%

งบบุคลากร

54,634,968.00
คิดเป�น 33.68%

รวมทั้งสิ้น

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 บุคลากร
 ปการศึกษา 2561 มีบุคลากร รวมทั้งสิ้น 746 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 4

ตารางที่ 4 จํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามประเภทสายงาน ประจําป�การศึกษา 2561

สายผู�สอน สายสนับสนุน รวม

ประเภท

1 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบแผนดิน) 210 101 311

2 พนักงานมหาวิทยาลัย (งบรายได) 36 93 129

3 ขาราชการ 121 11 132

4 พนักงานโรงเรียนสาธิต 19 16 35

5 พนักงานราชการ - 33 33

6 ลูกจางประจํา - 13 13

7 ลูกจางรายวัน - 26 26

8 ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 3 - 3

9 เฉพาะกิจ 25 39 64

414 332 746

แผนภูมิที่ 5
แสดงจํานวนบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จําแนกตามประเภทสายงาน
ประจําปการศึกษา 2561

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามประเภท ประจําปการศึกษา 2561

สายผู�สอน 55.50%
สายสนับสนุน 44.50%

ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ 30 ตุลาคม 2562

เฉพาะกิจ 8.59%
ลูกจ�างชั่วคราวชาวต�างประเทศ 0.40%
ลูกจ�างรายวัน 3.49%
ลูกจ�างประจํา 1.74%
พนักงานราชการ 4.42%
พนักงานโรงเร�ยนสาธิต 4.69%
ข�าราชการ 17.69%
พนักงานมหาว�ทยาลัย (งบรายได�) 17.29%
พนักงานมหาว�ทยาลัย (งบแผ�นดิน) 41.69%
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ตารางที่ 5 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะ / สํานัก / หน�วยงาน และระดับคุณวุฒิสูงสุด ประจําป�การศึกษา 2561

คณะ/สํานัก/หน�วยงาน

ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม

แผนภูมิที่ 6 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะ/สํานัก/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2561

แผนภูมิที่ 7
แสดงจํานวนบุคลากร

สายวิชาการ จําแนกตาม
ระดับคุณวุฒิสูงสุด

ประจําปการศึกษา 2561

1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 37 69 - 106

2 คณะครุศาสตร 22 66 - 88

3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 25 57 4 86

4 คณะวิทยาการจัดการ 20 45 - 65

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 20 - 27

6 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน 1 18 - 19

7 โรงเรียนสาธิต - - 19 19

8 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 1 3 - 4

113 278 23 414

สํานักว�ชาศึกษาทั่วไป 0.97%
โรงเร�ยนสาธิต 4.59%
ศูนย�การศึกษามหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น 4.59%
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6.52%
คณะว�ทยาการจัดการ 15.70%
คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� 20.77%
คณะครุศาสตร� 21.26%
คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 25.60%

ปร�ญญาตร� 5.56%
ปร�ญญาโท 67.15%
ปร�ญญาเอก 27.29%

ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ 30 ตุลาคม 2562
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ตารางที่ 6 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะ / สํานัก / หน�วยงาน และตําแหน�งทางวิชาการ ประจําป�การศึกษา 2561

คณะ/สํานัก/หน�วยงาน

รอง
ศาสตราจารย�

ผู�ช�วย
ศาสตราจารย� อาจารย� รวม

แผนภูมิที่ 9
แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ 
จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

ประจําปการศึกษา 2561

1 คณะครุศาสตร 3 23 62 88

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 6 24 56 86

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4 31 71 106

4 คณะวิทยาการจัดการ 1 13 51 65

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 14 13 27

6 ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน - - 19 19

7 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย - - 19 19

8 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป - - 4 4

14 105 295 414

คณะครุศาสตร�

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

คณะว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

คณะว�ทยาการจัดการ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศูนย�การศึกษามหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

โรงเร�ยนสาธิต มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย

สํานักว�ชาศึกษาทั่วไป

แผนภูมิที่ 8 แสดงจํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามคณะ/สํานัก/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2561

1.36%
6.44%

6.10%

4.41%

17.29%
29.5%

12.4%

13.3%
21.9%

22.9%
42.86%

21.43%
7.14%

28.57%

24.07%

18.98%

21.36%

ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ 30 ตุลาคม 2562

ผู�ช�วยศาสตราจารย� 25.36%
รองศาสตราจารย� 3.38%

อาจารย� 71.26%
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 อุปกรณ� เครื่องมือ และเทคโนโลยี

ตารางที่ 7 ทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ� ที่จัดให�บริการกับนักศึกษาและบุคลากร

  ในรอบป�การศึกษา 2561

จํานวน หน�วยนับ

ชื่อทรัพยากร

ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ : ข�อมูลวันที่ 4 กรกฎาคม 2562

1 หนังสือ

 - ภาษาไทย

 - ภาษาตางประเทศ

129,126

6,276

เลม

เลม

2 วารสาร

 - ภาษาไทย

 - ภาษาตางประเทศ

155

45

รายชื่อ

รายชื่อ

3 วิทยานิพนธ, วิจัย

 - ภาษาไทย

 - ภาษาตางประเทศ

14,702

839

เลม

เลม

4 หนังสือพิมพ

 - ภาษาไทย

 - ภาษาตางประเทศ

15

2

รายชื่อ

รายชื่อ

5 หนังสืออางอิง 5,587 เลม

6 สื่อโสตทัศนวัสดุ 4,216 รายการ

7 ฐานขอมูลออนไลน 20 ฐาน

8 ขอมูลทองถิ่นไทเลย 310 รายการ

9 นวนิยาย, เรื่องสั้น 3,575 เลม

10 เครื่องคอมพิวเตอร

 - สําหรับสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ Web Opac

 - สําหรับสืบคนฐานขอมูลออนไลน

 - จุดใหบริการ Wi-Fi

8

25

650

เครื่อง

เครื่อง

จุด
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ตารางที่ 8 การให�บริการทางวิชาการด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในรอบป�การศึกษา 2561

วันที่
และสถานที่จัด

โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 โครงการบริการวิชาการสูทองถิ่น ครูและบุคลาการทางการศึกษา

ในจังหวัดเลยและใกลเคียง

วันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562

ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

204 อาคาร 50 พรรษา

มหาวชิราลงกรณ

ตารางที่ 9 จํานวนผู�เข�ารับบริการห�องสมุด ในรอบป�การศึกษา 2561

จํานวน หน�วยนับ

โครงการ/กิจกรรม

1 จํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 5,953/75,269 คน/ครั้ง

2 การยืมหนังสือ 2,235/17,186 คน/เลม

3 ผูใชบริการโสตทัศนวัสดุ 1,571 คน

4 หองประชุมกลุมยอย 3 หอง 2,926 คน



รายงานประจําป ปการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2561

ผลการดําเนินงาน 
ในรอบป�การศึกษา 2561

(สิงหาคม พ.ศ. 2561-กรกฎาคม พ.ศ. 2562)
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 ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) มหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีสอนและถายทอดความรูใหแกเยาวชนและผูเรียน พรอมๆ กับทําหนาที่รวบรวม 

สังเคราะห วิเคราะห สราง และเผยแพร “ความรู” ผานกระบวนการการศึกษาวิจัยโลกในอดีต สิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน

และสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ผลที่สังคมควรไดรับจากมหาวิทยาลัยคือ “บัณฑิต” ที่มีความรู สามารถเขาสูชีวิต

การทํางาน เปนพลเมืองที่ไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมมาเปนอยางดี สวนความรูและองคความรู

ที่เปนผลิตผลจากมหาวิทยาลัย นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งทางเศรษฐกิจแลว

ยังจะตองชวยนําพาสังคมไปสูความเปนอารยประเทศอยางยั่งยืนดวย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ภูมิภาคและระดับประเทศ

มุงผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ สรางบัณฑิตที่มีความรอบรูในวิชา

ที่ศึกษา รวมท้ังมุ งสงเสริมใหนักศึกษาเปนผู ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีศักยภาพในดานอื่นๆ

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุงเนนการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ

โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาไดประมวลความรูในดานตางๆ ดวยตนเอง ผานประสบการณและกิจกรรม

การเรียนการสอนและในดานอื่น เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําไปใชในการทํางานและการดําเนินชีวิต ตลอดจน

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได เพื่อผลิตบัณฑิต

ใหมีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม

 ความมุงหมายในการจัดการศึกษาคือใหบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีความรู มีจิตสํานึก

ในดานคุณธรรม จริยธรรม และสุนทรียภาพ ยึดหลักการมีเหตุผลและนําไปปฏิบัติได บัณฑิตเกิดความชื่นชม 

เห็นคุณคาและตระหนักในการทํานุบํารุง สงเสริม เผยแพร อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

มีความสามารถในสาขาวิชาการและสาขาวิชาชีพ วิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล มีการประยุกตใชทฤษฎี

และการปฏิบัติ ศึกษาคนควาและเรียนรูดวยตนเอง มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร มีความคิดริเริ่ม

สรางสรรค มีความรับผิดชอบ รูจักการอนุรักษสิ่งแวดลอม มีความเปนผูนําและพึ่งตนเองได เห็นความสําคัญ

และมีส วนรวมในการพัฒนาสังคมหรือกิจการสาธารณะตามบทบาทหนาที่ในสังคมประชาธิปไตย

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขยายโอกาสทางการศึกษาโดยจัดการศึกษาทั้งภาคปกติซึ่งจัดการเรียนการสอน

ในวันทําการ และภาคพิเศษซึ่งจัดการเรียนการสอนในวันเสาร - อาทิตย อีกทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไดขยายศูนยการใหความรูทางการศึกษา ออกเปน 2 ศูนยการศึกษา คือ ศูนยเลย และศูนยการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน โดยไดแบงระดับของการจัดการศึกษาออกเปน 3 ระดับ คือ

1) ระดับปริญญาตรี 2) ระดับปริญญาโท และ 3) ระดับปริญญาเอก

 การรับนักศึกษา
 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ และแนะแนว

การรับนักศึกษาแกอาจารยแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ

ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดขอนแกน จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดหนองบัวลําภู หัวขอ “การรับนักศึกษาใหม

ประจําปการศึกษา 2561” (ประชุมอาจารยแนะแนว) และโครงการ Open House ซึ่งระบบการรับนักศึกษา

แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ประเภทรับตรง และ 2) ประเภททั่วไป

 หลักสูตรที่เป�ดสอน
ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุงพัฒนาหลักสูตรใหมีหลักสูตรที่หลากหลาย โดยมุงผลิต

บัณฑิต ที่ตรงกับความตองการของทองถิ่นและประเทศ มีหลักสูตรที่เปดสอนในระดับปริญญาตรี

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จําแนกตามคณะ ดังนี้

การผลิตบัณฑิต
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 หลักสูตรที่เป�ดสอน ป�การศึกษา 2561 
 1. คณะครุศาสตร

ตารางที่ 10 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร�

ที่มา : คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา

2 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. คณิตศาสตร

3 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาษาไทย

4 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ภาษาอังกฤษ

5 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

6 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. การประถมศึกษา

7 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. วิทยาศาสตรทั่วไป

8 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. สังคมศึกษา

9 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ฟสิกส

10 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. เคมี

11 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ชีววิทยา

12 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. พลศึกษา

13 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ศิลปศึกษา

14 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. ดนตรีศึกษา

15 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. นาฏศิลป

16 ครุศาสตรบัณฑิต ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป

1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา

2 ครุศาสตรมหาบัณฑิต ค.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา

ตารางที่ 11 หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร�
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 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ตารางที่ 13 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

ที่มา : คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

2 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

3 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

4 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ภาษาไทย

5 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. บรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

6 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

7 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. ทัศนศิลป

8 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. ดิจิตอลอารต

9 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ศป.บ. ดุริยางคศิลป

10 นิติศาสตรบัณฑิต น.บ. นิติศาสตร

11 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. การบริหารการศึกษา

ตารางที่ 12 หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะครุศาสตร�



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 32

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

1 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ศศ.ม. พัฒนาสังคม

ตารางที่ 14 หลักสูตรระดับปริญญาโทที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

 3. คณะวิทยาการจัดการ

ตารางที่ 16 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ

ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

1 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี

2 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการ

3 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การตลาด

4 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. คอมพิวเตอรธุรกิจ

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน

6 บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การเงิน

7 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ศ.บ. เศรษฐศาสตร

8 นิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. นิเทศศาสตร

9 ศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. การทองเที่ยวและการโรงแรม

ที่มา : คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

1 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. พัฒนาสังคม

ตารางที่ 15 หลักสูตรระดับปริญญาเอกที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�
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 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ตารางที่ 17 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

ที่มา : คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. คณิตศาสตร

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เคมี

3 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ชีววิทยา

4 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ฟสิกส

5 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เกษตรศาสตร

6 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร

8 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

9 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

10 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

11 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สัตวศาสตร

12 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. สาธารณสุขศาสตร

13 วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. อาหารและโภชนาการ

 5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ตารางที่ 18 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป�ดสอนในป�การศึกษา 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อปริญญา
(ชื่อย�อ)

สาขาวิชา

ชื่อหลักสูตร

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมการจัดการ

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต

3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

4 เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีโยธา
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 การพัฒนาหลักสูตร
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดมีการพัฒนาหลักสูตรตางๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหไดหลักสูตร

ท่ีสอดคลองกับความตองการของคนในทองถิ่น และรองรับความตองการของตลาดแรงงาน สามารถสนอง

ความตองการของบุคคลและสังคม โดยการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวน้ัน ไดพิจารณาพื้นฐานในการพัฒนา

หลักสูตรดานตางๆ ในการพัฒนาหลักสูตร 5 ดาน ไดแก พื้นฐานทางดานปรัชญาการศึกษา พื้นฐานทาง

ดานจิตวิทยา พ้ืนฐานทางดานสังคมและวัฒนธรรม พื้นฐานทางดานเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง

และพื้นฐานทางดานวิทยาการและเทคโนโลยี ตลอดจนเปนการนํากระบวนการบริหารมาใชในข้ันตอน

การวางแผนหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช ตลอดจนการประเมินผลหลักสูตร โดยในปการศึกษา 2561

ที่ผานมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการพัฒนาหลักสูตร ดังตอไปนี้

 หลักสูตรใหม� และหลักสูตรที่มีการพัฒนา / ปรับปรุง ในรอบป�การศึกษา 2561

ตารางที่ 19 หลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม� และหลักสูตรที่มีการพัฒนา / ปรับปรุง ในรอบป�การศึกษา 2561

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

หมายเหตุ

ระดับ

หลักสูตร สาขาวิชา

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดุริยางคศิลป หลักสูตรใหม

2 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง

3 ปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ดิจิตอลอารต หลักสูตรปรับปรุง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีโยธา หลักสูตรปรับปรุง

2 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง

คณะวิทยาการจัดการ

1 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม หลักสูตรใหม

2 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการโลจิสติกสและซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง

3 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คอมพิวเตอรธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง

4 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การเงิน หลักสูตรปรับปรุง
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นักศึกษาป�การศึกษา 2561
 1) จํานวนนักศึกษาใหม

ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักศึกษาใหมจํานวนทั้งสิ้น 2,077 คน โดยจําแนกไดดังนี้

ตารางที่ 20 จํานวนนักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา

ตารางที่ 21 จํานวนนักศึกษาใหม� ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ร�อยละ

ระดับการศึกษา

คณะ

จํานวน
นักศึกษา

รวม ร�อยละ

1 ปริญญาตรี 2,057 99.04

2 ปริญญาโท 15 0.72

3 ปริญญาเอก 5 0.24

2,077 100.00

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 ครุศาสตร 419 6 - 425 20.46

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 616 9 5 630 30.33

3 วิทยาการจัดการ 598 - - 598 28.79

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 342 - - 342 16.47

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 82 - - 82 3.95

2,057 15 5 2,077 100.00

รวม

รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 2) จํานวนนักศึกษาทั้งหมด

 ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีจํานวนนักศึกษาทั้งสิ้น 9,882 คน โดยจําแนกได

ดังนี้

ตารางที่ 22 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา

 3) ผลการวิเคราะหจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (SCH) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป 

(FTES) และจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาที่ปรับคาเปนปริญญาตรี (FTES
ปรับคา

) ปการศึกษา 2561

จํานวนหนวยกิตนักศึกษา (SCH) ในปการศึกษา 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงทะเบียน

ตามรายวิชาที่เปดสอนตามคณะตางๆ คิดเปนจํานวนหนวยกิตนักศึกษา (SCH) ทั้งสิ้น 369,843 SCH

เมื่อพิจารณาในทุกระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมีจํานวนหนวยกิตนักศึกษามากที่สุด มีจํานวน

หนวยกิตนักศึกษา เทากับ 369,184 SCH คิดเปนรอยละ 99.82 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีจํานวน

หนวยกิตนักศึกษา เทากับ 531 SCH คิดเปนรอยละ 0.14 และระดับปริญญาเอก มีจํานวนหนวยกิตนักศึกษา

เทากับ 128 SCH คิดเปนรอยละ 0.03 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 24

ตารางที่ 23 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา

จํานวนนักศึกษา ร�อยละ

ระดับการศึกษา

คณะ

จํานวน
นักศึกษา

รวม ร�อยละ

1 ปริญญาตรี 9,783 99.00

2 ปริญญาโท 67 0.68

3 ปริญญาเอก 32 0.32

9,882 100.00

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 ครุศาสตร 2,533 31 7 2,571 26.02

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2,365 36 25 2,426 24.55

3 วิทยาการจัดการ 2,480 - - 2,480 25.10

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2,015 - - 2,015 20.39

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 390 - - 390 3.95

9,783 67 32 9,882 100.00

รวม

รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ไดใหบริการงานสอนแกนักศึกษาคิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป ทั้งสิ้น 10,283.98 FTES

เมื่อพิจารณาในทุกระดับการศึกษา พบวา ระดับปริญญาตรีมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปมากที่สุด

เทากับ 10,256.54 FTES คิดเปนรอยละ 99.73 รองลงมา คือ ระดับปริญญาโท มีจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาตอป เทากับ 22.11 FTES คิดเปนรอยละ 0.22 และระดับปริญญาเอก มีจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทาตอป เทากับ 5.33 FTES คิดเปนรอยละ 0.05 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 25

เมื่อปรับคาจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป เปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปที่ปรับคา

เปนปริญญาตรี (FTES
ปรับคา

) พบวา ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดใหบริการงานสอน

แกนักศึกษา คิดเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปที่ปรับคาเปนปริญญาตรี (FTES
ปรับคา

) ทั้งสิ้น 

จํานวน 10,301.88 FTES จําแนกเปนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอปปรับคาแลว ระดับปริญญาตรี 

10,256.79 FTES คิดเปนรอยละ 99.56 และระดับปริญญาโท 36.09 FTES คิดเปนรอยละ 0.35

และระดับปริญญาเอก 9 FTES คิดเปนรอยละ 0.09 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 26

ตารางที่ 24 จํานวนหน�วยกิตนักศึกษา (SCH) ป�การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามศูนย� คณะ

   และระดับการศึกษา

จํานวน
หน�วยกิตนักศึกษา

(SCH)
ร�อยละ

ระดับการศึกษา / คณะ

ภาคปกติ ผลรวม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ ผลรวม

ภาคพิเศษ

รวมทั้งสิ้น

ขอนแก�น เลย ขอนแก�น เลย

ปริญญาตรี 10,018 328,253 338,271 18,741 12,172 30,913 369,184 99.82

คณะครุศาสตร 1,782 87,502 89,284 10 - 10 89,294 24.14

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,188 70,508 71,696 4,661 6,130 10,791 82,487 22.30

คณะวิทยาการจัดการ 2,830 73,367 76,197 8,038 6,017 14,055 90,252 24.40

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 4,218 78,343 82,561 6,032 25 6,057 88,618 23.96

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 18,533 18,533 - - - 18,533 5.01

ปริญญาโท - 197 197 - 334 334 531 0.14

คณะครุศาสตร - - - - 298 298 298 0.08

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 197 197 - 36 36 233 0.06

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - - -

ปริญญาเอก - 128 128 - - - 128 0.03

คณะครุศาสตร - 48 48 - - - 48 0.01

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร - 80 80 - - - 80 0.02

10,018 328,578 338,596 18,741 12,506 31,247 369,843 100.00ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 38

จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท�า

ต�อป� (FTES)
ร�อยละ

ระดับการศึกษา / คณะ

ตารางที่ 25 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าต�อป� (FTES) ป�การศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามศูนย�

   คณะและระดับการศึกษา

ภาคปกติ ผลรวม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ ผลรวม

ภาคพิเศษ

ผลรวม

ทั้งหมด
ศูนย�

ขอนแก�น

ศูนย�เลย ศูนย�

ขอนแก�น

ศูนย�เลย

ปริญญาตรี 278.27 9,118.12 9,396.39 520.56 339.59 860.15 10,256.54 99.73

คณะครุศาสตร 49.5 2,430.61 2,480.11 0.27 - 0.27 2,480.38 24.12

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

33 1,958.55 1,991.55 129.47 170.27 299.74 2,291.29 22.28

คณะวิทยาการจัดการ 78.61 2,037.97 2,116.58 223.27 168.63 391.9 2,508.48 24.39

คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

117.16 2,176.19 2,293.35 167.55 0.69 168.24 2,461.59 23.94

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 514.8 514.8 - - - 514.8 5.01

ปริญญาโท - 8.2 8.2 - 13.91 13.91 22.11 0.22

คณะครุศาสตร - - - - 12.41 12.41 12.41 0.12

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

- 8.2 8.2 - 1.5 1.5 9.7 0.09

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - - -

ปริญญาเอก - 5.33 5.33 - - - 5.33 0.05

คณะครุศาสตร - 2 2 - - - 2 0.02

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

- 3.33 3.33 - - - 3.33 0.03

278.27 9,131.65 9,409.92 520.56 353.5 874.06 10,283.98 100.00ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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จํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทียบเท�า
ต�อป�ที่ปรับค�าเป�น

ปริญญาตรี 
(FTES

ปรับค�า
)

ร�อยละ

ระดับการศึกษา / คณะ

ตารางที่ 26 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท �าต �อป�ที่ปรับค�าเป �นปริญญาตรี (FTES
ปรับค�า

) ป �การศึกษา 2561

   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จําแนกตามศูนย� คณะและระดับการศึกษา

ภาคปกติ ผลรวม

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ ผลรวม

ภาคพิเศษ

ผลรวม

FTES
ปรับค�า

ทั้งหมด
ศูนย�

ขอนแก�น

ศูนย�เลย ศูนย�

ขอนแก�น

ศูนย�เลย

ปริญญาตรี 278.27 9118.37 9,396.64 520.56 339.59 860.15 10,256.79 99.56

คณะครุศาสตร 49.5 2,430.61 2,480.11 0.27 - 0.27 2,480.38 24.08

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

33 1,958.80 1,991.80 129.47 170.27 299.74 2,291.54 22.24

คณะวิทยาการจัดการ 78.61 2,037.97 2,116.58 223.27 168.63 391.9 2,508.48 24.35

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

117.16 2,176.19 2,293.35 167.55 0.69 168.24 2,461.59 23.89

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - 514.8 514.8 - - - 514.8 5.00

ปริญญาโท - 14.77 14.77 - 21.32 21.32 36.09 0.35

คณะครุศาสตร - - - - 18.62 18.62 18.62 0.18

คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร

- 14.77 14.77 - 2.7 2.7 17.47 0.17

คณะวิทยาการจัดการ - - - - - - - -

ปริญญาเอก - 9 9 - - - 9 0.09

คณะครุศาสตร - 3 3 - - - 3 0.03

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร

- 6 6 - - - 6 0.06

278.27 9,142.14 9,420.41 520.56 360.91 881.47 10,301.88 100.00ผลรวมทั้งหมด

ที่มา : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 4) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

 ในปการศึกษา 2561 มีผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษาและคณะ ดังนี้

ตารางที่ 27 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา

จํานวน ร�อยละ

คณะ

1 ปริญญาตรี 2,345 98.90

2 ปริญญาโท 14 0.59

3 ปริญญาเอก 12 0.51

2,371 100.00รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 28 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา

คณะ

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา
รวม ร�อยละ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

1 ครุศาสตร 562 10 3 575 24.25

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 476 4 9 489 20.62

3 วิทยาการจัดการ 661 - - 661 27.88

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 576 - - 576 24.29

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 70 - - 70 2.95

2,345 14 12 2,371 100.00รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 29 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา
ร�อยละ

วุฒิการศึกษา

รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

1 ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 562 23.97

2 เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 48 2.05

3 นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 73 3.11

4 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) 17 0.72

5 บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 580 24.73

6 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 111 4.73

7 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 576 24.56

8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 22 0.94

9 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) 15 0.64

10 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 277 11.81

11 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 49 2.09

12 เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 15 0.64

2,345 100.00

ตารางที่ 30 จํานวนผู�สําเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามวุฒิการศึกษา

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา
ร�อยละ

วุฒิการศึกษา

1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 10 38.46

2 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 4 15.38

3 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) 12 46.15

26 100.00รวม

ที่มา : สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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คณะ

คณะ

 5) ภาวะการมีงานทําและรายไดเฉลี่ยของบัณฑิต

  จากจํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 2,612 คน

มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต จํานวน 2,107 คน มีงานทําหลังสําเร็จการศึกษา 

จํานวน 1,838 คน คิดเปนรอยละ 87.23 โดยมีผลการสํารวจแยกตามคณะ ดังนี้

ตารางที่ 31 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ป�การศึกษา 2560

จํานวน
ผู�ตอบ

แบบสอบถาม

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา

จํานวน
ผู�ที่มีงานทํา
หลังสําเร็จ
การศึกษา

จํานวน
ผู�ตอบ

แบบสอบถาม

จํานวน
ผู�สําเร็จ

การศึกษา
คิดเป�นร�อยละ

รายได�เฉลี่ย
ของผู�สําเร็จ
การศึกษา

1 คณะครุศาสตร 675 647 638 98.60

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 355 292 244 83.56

3 คณะวิทยาการจัดการ 778 630 514 81.59

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 665 426 332 77.93

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 139 112 110 91.67

2,612 2,107 1,838 87.23

1 คณะครุศาสตร 675 647 15,000

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 355 292 15,500

3 คณะวิทยาการจัดการ 778 630 15,000

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 665 426 15,887

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 139 112 19,000

2,612 2,107 15,461

รวม

รวม

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 32 รายได�เฉลี่ยของผู�สําเร็จการศึกษา ประจําป�การศึกษา 2560
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ชื่อผลงาน

ชื่อ - สกุล
ผู�สําเร็จ

การศึกษา

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�
เผยแพร�

หน�วยงาน
ที่สังกัด

ตารางที่ 33 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�ในระดับชาติ และนานาชาติ 

   รอบป�การศึกษา 2561

คณะครุศาสตร�

1 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 2

นายประชา ตรีศรี วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561 (TCI กลุม 2)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2

น.ส.ชลธิดา
ธาตุทาสี

วารสารการบริหารการศึกษา
และภาวะผูนํา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ปที่ 5 
ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – 
กันยายน 2561 (TCI กลุม 2)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

3 ปจจัยที่สงผลตอการเปนชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2

น.ส.วิรัชดา ทานิล วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ปที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561 (TCI กลุม 2)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

4 การบริหารเวลาในการทํางานของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดทายบิ่ญ 
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

น.ส.ดังถิ เวิ่นอาน วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ปที่ 9 ฉับที่ 1 มกราคม – 
มิถุนายน 2562 (TCI กลุม 2)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

5 การพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2

นายกานนท
แสนเภา

วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต ปที่ 18 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม – กันยายน 2561
(TCI กลุม 1)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

6 การพัฒนาตัวบงชี้สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางกษมา ปองกัน วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต ปที่ 18 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม – กันยายน 2561
(TCI กลุม 1)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

7 ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อบริหารองคกร
สูความเปนเลิศของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจิตติศักดิ์ 
นามวงษา

วารสารบริหารการศึกษา
บัวบัณฑิต ปที่ 18 ฉบับที่ 4 
ตุลาคม – ธันวาคม 2561 
(TCI กลุม 1)

สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา
คณะครุศาสตร

8 โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ใฝเรียนรู ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุมที่ 7 สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาติ

นายปุณยพงษ
อุทาธร

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ปที่ 14 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต
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ชื่อผลงาน

ชื่อ - สกุล
ผู�สําเร็จ

การศึกษา

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�
เผยแพร�

หน�วยงาน
ที่สังกัด

ตารางที่ 33 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�ในระดับชาติ และนานาชาติ 

   รอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะครุศาสตร�

9 การวิเคราะหองคประกอบสมรรถนะของครูผูสอน
ตามแนวสะเต็มศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

จุฬาลักษณ ไกรพล วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ปที่ 6 ฉบบที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา

10 การประเมินการจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1

นางรัตติยา ทองคํา วารสารพิกุล คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ปที่ 16 ฉบับที่ 2
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

11 การประเมินความตองการจําเปนดานการจัด
การเรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษาในการพัฒนา
ตนเองของครูผูสอนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

นางสาวรัตนา
เกษทองมา

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ปที่ 6 ฉบบที่ 2 กรกฎาคม –
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา

12 โมเดลเชิงสาเหตุของนิสัยรักการอานของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเอกชน
จังหวัดเลย

นางประภาภัทร
เทพดุลยพัฒน

วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปที่ 15 
ฉบับที่ 2 (29) กรกฏาคม-
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

13 โมเดลเชิงสาเหตุของการรูเรื่องคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเอกชน
จังหวัดเลย

นายศิริธรณ
เทพดุลยพัฒน

วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปที่ 15 
ฉบับที่ 2 (29) กรกฏาคม-
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

14 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกกลุมนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ
สูงและตํ่า ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

นางศิวาลัย
แกวเขียว

วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปที่ 15 
ฉบับที่ 2 (29) กรกฏาคม-
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

15 โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมสมบูรณศึกษาปที่ 7 อําเภอชัยทานี 
นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว : การวิเคราะห กลุมพหุ

นายพอนสี
เวทะนา

วารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ปที่ 6 ฉบบที่ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยพะเยา

16 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะการรู
เรื่องการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ปลายมาส
กอนคํา

วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ปที่ 10 ฉบับที่ 28 
พฤษภาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร
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ชื่อผลงาน

ชื่อ - สกุล
ผู�สําเร็จ

การศึกษา

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�
เผยแพร�

หน�วยงาน
ที่สังกัด

ตารางที่ 33 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�ในระดับชาติ และนานาชาติ 

   รอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะครุศาสตร�

17 ตัวบงชี้คุณลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 (เลย-หนองบัวลําภู)

นางสาวเตือนใจ
สันทา

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ ปที่ 13 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ

18 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
โรงเรียนบานหวยบอซืน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

เบญจมาส ตอจันทร วารสารวิจัยและประเมินผล
อุบลราชธานี ปที่ 7 ฉบับที่ 2 
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

19 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลัง
ที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห 52 สํานักงาน
บริหารงานการศึกษาพิเศษ

อรอุมา ศรีเมือง วารสารวิชาการหลักสูตรและ
การสอน 10(29):
(2561, กันยายน-ธันวาคม).

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร

20 การวิจัยปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาความสามารถ
ในการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จังหวัดเลย

สุรีฉาย สวัสดิ์รักษ การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏเลย วิชาการ 
ครั้งที่ 5 ประจําป 2562
วันที่ 22 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 การพัฒนากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2

นาวสาวฐิตพัฒน
สตางจันทร

วารสารวิชาการ Veridian 
E-Journal, Silpakorn University
ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรและศิลปะ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

2 การวิจัยและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง:
กรณีหมูบานนาบอน หมูที่ 7 ตําบลชัยพฤกษ
อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

นายสุทัต หนูมาก สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร

3 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงไกพื้นเมือง
โดยใชภมูปิญญาทองถ่ินในจังหวัดหนองบวัลําภู

นางสาวจิราภรณ 
หลาฤทธิ์

วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร

4 การสรางความมัน่คงทางสังคมของกลุมเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราดวยการพัฒนาการทําสวน
ยางพาราแบบครบวงจร

นายจักรี
สุจริตธรรม

วารสารวิชาการธรรมทรรศน มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตขอนแกน

5 การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
บานหวยอาลัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยใชแบบฝกทักษะ
การอานภาษาอังกฤษดวยวิธี SQ3R

นายไกรราศ
ปงคะบุตร

การประชุม นําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
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ชื่อผลงาน

ชื่อ - สกุล

ชื่อ - สกุล
ผู�สําเร็จ

การศึกษา

รางวัลที่ได�รับ

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�
เผยแพร�

วัน เดือน ป�

หน�วยงาน
ที่สังกัด

สถานที่
เข�าร�วมกิจกรรม

ตารางที่ 33 ผลงานของผู�สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได�รับการตีพิมพ�หรือเผยแพร�ในระดับชาติ และนานาชาติ 

   รอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

 ผลงานนักศึกษาที่ได�รับรางวัลในรอบป�การศึกษา
ในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีนักศึกษาไดรับรางวัล และไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง

ในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้

ตารางที่ 34 ผลงานนักศึกษาที่ได�รับรางวัลในรอบป�การศึกษา ในป�การศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

6 การใชพลังสังคมในการจัดการขยะในชุมชน
บานกําเนิดเพชร ตําบลเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

นางสาวสุภาภรณ 
นาชม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) “ราชภัฏเลย
วิชาการ ประจําป 2561”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร�

1 นายทรงเผา อามาตยสมบัติ ผูทําคุณประโยชนตอ
กระทรวงวัฒนธรรม

7-8 เมษายน 2562 กระทรวงวัฒนธรรม

2 นายอธิวัฒน ทุมชะ เกียรติบัตรระดับชมเชย 6 กันยายน 2561 โครงการคัดเลือกเยาวชนตนแบบ
ดานดนตรีไทย ประจําป พ.ศ. 2561
กระทรวงวัฒนธรรม

3 นายสารัช ศรีบุรินทร รางวัลชมเชย อันดับที่ 5 15 – 16 กันยายน
2561

การประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ
ดานการอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน
ปที่ 6 ในหัวขอ “พลังงาน...เพื่อชีวิต” 
จัดโดย กระทรวงพลังงาน ณ หองธาราเทพ
ฮอลล โรงแรมเจาพระยาปารค รัชดาภิเษก
กรุงเทพมหานคร

4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป รางวัลที่ 3 คายวิทยาศาสตร
อาสาพัฒนาทองถิ่น ครั้งที่ 18
จํานวน 20,000 บาท

มกราคม 2562 ทุนกรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา
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ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได�รับ วัน เดือน ป� สถานที่
เข�าร�วมกิจกรรม

ตารางที่ 34 ผลงานนักศึกษาที่ได�รับรางวัลในรอบป�การศึกษา ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะครุศาสตร�

5 วงโปงลางฅนอีสาน - รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  ไดรับโลเกียรติยศและเงิน
  รางวัล 50,000 บาท 
  ไดแก วงโปงลางฅนอีสาน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- รางวัลผูขับรองยอดเยี่ยม
  ไดรับเงินรางวัล 10,000 บาท
  ไดแก วงโปงลางฅนอีสาน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันเสารที่ 9 มีนาคม
2562 ณ เทอรมินอล
ฮอลล ชั้น 4 
ศูนยการคาเทอรมินอล
21 นครราชสีมา

มหกรรมโปงลางเฉลิมพระเกียรติ
ชิงแชมปประเทศไทย ครั้งที่ 1

6 นายสุวิชา จันทรเพ็ง รางวัลชนะเลิศ 4 กุมภาพันธ 2562 การประกวดออกแบบผาทอพื้นบาน
วิถีไทเลย "เสนฝาย สายไหม โยงใย
วิธีเลย" ประเภทนักเรียน นักศึกษา
สถาบันการศึกษา

7 ภาณุวิชญ สารวงษ ไดรับคัดเลือกและยกยอง
วามีความประพฤติดี

29 พฤษภาคม 2562 พุทธสมาคมแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ มอบใหวันที่ 29 
พฤษภาคม 62 เนื่องในวาระวันวิสาขบูชา

8 นายทรงสิทธิ์ เมืองสนธิ์ รางวัลชมเชยระดับอุดมศึกษา
รางวัลพระราชทาน
ประจําปการศึกษา 2561

12 กรกฏาคม 2562 นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา
ที่ไดรับรางวัลพระราชทาน ปการศึกษา 
2561

คณะมนุษยศาสตร�และสงัคมศาสตร�

1 การแขงขันตอบปญหากฎหมาย
เนื่องในวันรพี ประจําป พ.ศ.2561
โดยสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา
ภาค 4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 17 สิงหาคม 2561 หอประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดขอนแกน

คณะวิทยาการจัดการ

1 1. นายเกียรติศักดิ์ พรมประโคน
2. นางสาวสุภาวิณี แกวสา 
3. นายศุภกษฎิ์ ตอฤทธิ์ 
สาขาวิชาการทองเที่ยวและ
การโรงแรม

รางวัลชนะเลิศการประกวด
ศิลปะการตกแตง
โตะวางอาหารไทย
แบบบุฟเฟต

22 กุมภาพันธ 2562 คณะการทองเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 1. นายพีรวิชญ เดตะอุด 
2. นางสาวกฤตพร หลาฤทธิ์ 
3. นางสาวชฏาวรรณ แกวกงพาน

รางวัลชนะเลิศ การคัดเลือก
บทถายทํา Story Board

29 เมษายน 2562 จังหวัดเลย

3 1. นายรัฐพงษ แกวขาว 
2. นายณกรณ แกวขาว 
3. นายอรรถพงษ คามะดา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การคัดเลือกบทถายทํา
Story Board

29 เมษายน 2562 จังหวัดเลย
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ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได�รับ วัน เดือน ป� สถานที่
เข�าร�วมกิจกรรม

ตารางที่ 34 ผลงานนักศึกษาที่ได�รับรางวัลในรอบป�การศึกษา ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 นายธีระนนท ทะวิลา ความประพฤติดีของ
พุทธสมาคม

วันที่ 29 พฤษภาคม 
2562

วัดสามพระยาวรวิหาร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 นายวัชรพงษ นิลนามะ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดและนําเสนอผลงาน
สหกิจศึกษา ครั้งที่ 11 
ประจําป 2562 เครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

23 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2 นายธิติวุฒิ ศรีกัน รางวัลเกียรติบัตร คัดเลือก
เปนเยาวชนผูใชภาษาไทยดีเดน
ที่มีความสามารถดานการพูด 
การอาน การเขียนภาษาไทย

27 กุมภาพันธ 2562 วัฒนธรรมจังหวัดเลย

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการพัฒนานักศึกษาตั้งแตแรกเขาใหมีความพรอมทั้งทักษะทางวิชาการ 

และทักษะการใชชีวิต เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อใหการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่กลาวไววา “ผลิตบัณฑิตใหมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สํานึกในความเปนไทย

มีความรูและผูกพันตอทองถิ่น นอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดการเรียน

การสอน และกิจกรรมตางๆ ผานโครงการของมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก สถาบัน และหนวยงานตางๆ

เพื่อหลอหลอมใหเกิดการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค และการจัดสภาพแวดลอม

และบริการสวัสดิการที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ซึ่งการพัฒนานักศึกษาน้ันมหาวิทยาลัย

ดําเนินการโดยคณะท้ัง 5 คณะ และกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค นอกเหนือจากการพัฒนาในดานวิชาการมุ งใหนักศึกษา

เปนบัณฑิตที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ เปนคนเกง คนดี มีคุณธรรมและใหนักศึกษามีทักษะในการดํารงชีวิต

 การพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะที่พึงประสงค�
  1. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค อาทิ ดานภาษา ดานคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาอบรมและฝกประสบการณในตางประเทศ

  2. พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ 3D เรื่องคุณธรรม

จริยธรรม ความเปนไทยและจิตวิญญาณความเปนครู และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และสรางสมาธินําปญญา

ใหนักศึกษา เปนตน

  3. พัฒนานักศึกษาใหมีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชนตอสังคม อาทิ ชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม

สรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอม เปนตน

การพัฒนานักศึกษา
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  4. บริการหอพักนักศึกษา

  5. สงเสริมทุนการศึกษา ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป รวมถึงโครงการกูยืมทางการศึกษา

ตารางที่ 35 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� ในด�านภาษา 

   คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน ฝ�กประสบการณ�ในต�างประเทศ ในป�การศึกษา 2561

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะครุศาสตร�

1 โครงการ SEA Teacher 6th Batch
(“Pre-Service Student Teacher Exchange in
Southeast Asia”)

นักศึกษาคณะครุศาสตร ระหวางเดือนกันยายน-ตุลาคม 2561
ณ ประเทศฟลิปปนสและอินโดนีเซีย

2 โครงการ พัฒนาความรู ทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาครู
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักศึกษาคณะครุศาสตร
จํานวน 2,000 คน

ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2562-มีนาคม 2562 
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3 โครงการ จัดสอบวัดความรูความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ (TOEIC) สําหรับนักศึกษา
และบุคลากร คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักศึกษาคณะครุศาสตร 7-8 พฤษภาคม 2562 หองประชุมทางไกล 
ชั้น 2 ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 ติว TOEIC สําหรับครูคืนถิ่น นักศึกษาชั้นปที่ 4, 5 18-19, 25-26 สิงหาคม 2561 อาคารเรียนรวม
อเนกประสงค ตึก 23 คณะครุศาสตร

5 การถายทอดงาน PDCA ประจําปการศึกษา 
2561

ตัวแทนนักศึกษาป 1-4 4 พฤษภาคม 2562 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ตึก 23 คณะครุศาสตร

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 โครงการสัมมนาสรปุผลงานการฝกประสบการณ
วิชาชีพพัฒนาชุมชน

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
ชุมชน ชั้นปที่ 4 จํานวน 176 คน

5 เมษายน 2562 ณ หอประชุมขุมทองวิไล

2 โครงการอบรมพัฒนาวิธีการนําเสนอผลงาน 
อยางสรางสรรคดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นักศึกษาสาขาวิชาพัฒนา
ชุมชน จํานวน 80 คน

16-17 มีนาคม 2562 ณ ศูนยคอมพิวเตอร

3 โครงการอบรมทักษะคอมพิวเตอรในสํานักงาน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน
และอังกฤษฯ จํานวน 32 คน

26 มีนาคม 2562 ณ ศูนยคอมพิวเตอร

4 โครงการอบรมและทดสอบความรูความสามารถ
ภาษาจีน HSK ภาษาอังกฤษ TOEIC

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนฯ 
ชั้นปที่ 1 - ปที่ 3 จํานวน 72 คน

7-10 มีนาคม 2562 คณะมนุษยศาสตรฯ

5 โครงการเตรียมความพรอมดานอาชีพ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

นักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 130 คน

12, 15 มิถุนายน 2562 หองประชุมอาทิตย
กําลังเอก

คณะวิทยาการจัดการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดานทักษะ
การใชภาษาอังกฤษในงานอาชีพ ภาคพิเศษ 
(ศูนยเลย)

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
การจัดการ และคอมพิวเตอร
ธุรกิจ

8 ธันวาคม 2562 ณ หองเรียนชั้น 4
อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ
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ตารางที่ 35 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� ในด�านภาษา 

   คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน ฝ�กประสบการณ�ในต�างประเทศ ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 อบรมการเขียนใบสมัคร และการสัมภาษณงาน
สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย

นักศึกษาชั้นป 3 - 4 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หองประชุมทางไกล

2 วิทยาศาสตรสัมพันธ ครั้งที่ 19 นักศึกษาชั้นปที่ 1 - 3 วันที่ 26 - 27 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม

3 คายวิชาการอาสา นอมนําศาสตรพระราชา นักศึกษา ครู และนักเรียน
โรงเรียน ตชด. บานนานกปด

วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 โรงเรียน ตชด. 
บานนานกปด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช
เครื่องมือวิเคราะหทางดานวิทยาศาสตร

นักศึกษาใหม 12 คน (วศ. 6101)
และนักศึกษาชั้นปที่ 2 และ 3
จํานวน 55 คน

5-6 กันยายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปองกัน
และระงับอัคคีภัยสําหรับนักศึกษาเตรียมฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา

นักศึกษาชั้นปที่ 4
จํานวน 60 คน

20 ตุลาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมอเนกประสงค
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บัณฑิตใหม เพื่อสงเสริมการเตรียมความพรอม
ใหมีศักยภาพทางภาษา ทักษะการสื่อสาร 
และการคิดวิเคราะห ที่เปนไปตามความตองการ
ของผูใชบัณฑิต

นักศึกษาชั้นปที่ 4 26 ตุลาคม 2561 6 และ 23 พฤศจิกายน 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 โครงการสอนเสริมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 
และวิศวกรรมศาสตร

นักศึกษาชั้นปที่ 1 และปที่ 2 16 พฤศจิกายน2561 ณ หองปฏิบัติการ
สาขาวิศวกรรมการจัดการ

5 โครงการศึกษาดูงานและเปดโลกทัศนนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการจัดการ

นักศึกษา (ชั้นปที่ 4 หมูเรียน
ว.ศ.5801 และชั้นปที่ 3 หมูเรียน
ว.ศ.5901) บุคลากร และ
อาจารย รวม 50 คน

11 – 13 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท พีทีที
โพลีเมอรโลจิสติกส จังหวัดระยอง  

6 โครงการศึกษาดูงานดานวิศวกรรมการผลิต อาจารยและนักศึกษา
จํานวน 39 คน

10-12 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ซังโกะ
ไทย โอโตโมทีฟ พารทส จํากัด และ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรทางทะเล ม.บูรพา

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
การฝกยกระดับฝมือแรงงานเพื่อการไดงานทํา
(สาขาชางเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ)

นักศึกษาและบุคลากร 
จํานวน 27 คน

13 ธันวาคม 2561 - 18 มกราคม 2562
ณ หองปฏิบัติการงานเชื่อม อาคารปฏิบัติการ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8 โครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารดานการออกแบบ
และการผลิต (CAD/CAM) ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง
ดวยโปรแกรม Solid Cam โดยใช
งบประมาณเงินรายได โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21

นักศึกษา (ชั้นปที่ 3 หมูเรียน
วศ.5901 จํานวน 27 คน)

23 - 24 กุมภาพันธ 2562
ณ หองปฏิบัติการเทคโนโลยี CAD/CAM 
อาคารปฏิบัติการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 35 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� ในด�านภาษา 

   คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน ฝ�กประสบการณ�ในต�างประเทศ ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9 โครงการเขียนแบบวิศวกรรมโยธา ดวย 3 มิติ
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

นักศึกษาและผูสนใจ 20 คน 23 กุมภาพันธ 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

10 การประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับนักศึกษา ผูนํานักศึกษา 20 คน 8 มีนาคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

11 โครงการศึกษาดูงานการผลิตวัสดุกอสราง อาจารย และนักศึกษา 
จํานวน 41 คน

28 มีนาคม 2562 บริษัท ไจแอนทร็อค 
1990 จํากัด จ.เลย

12 โครงการศึกษาดูงานทางดานอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

อาจารยและนักศึกษา
จํานวน 45 คน

27-29 มีนาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทย จ.ปทุมธานี และบริษัท ซัมมิท
แหลมฉบัง ออโตบอดี้ จํากัด

13 โครงการศึกษาดูงานและเปดโลกทัศนนักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการจัดการ

นักศึกษา ชั้นปที่ 1 และปที่ 2
บุคลากร และอาจารย 
จํานวน 35 คน

7 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท พานาโซนิค 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
สาขาขอนแกน

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 กิจกรรมสงเสริมการอานและกิจกรรม
หองสมุดพบคณะ

นักศึกษา อาจารย บุคลากร 
5 คณะ

วันที่ 21 – 25 มกราคม 2562
ณ คณะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 โครงการทดสอบความรูความสามารถ
ดานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1

นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา
2561 จํานวน 1,839 คน

วันที่ 20 - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.30 –
14.00 น. (ชั่วโมงพบอาจารยที่ปรึกษา)

3 โครงการการสรางโมเดลสามมิติดวยโปรแกรม 
Cinema 4D

นักศึกษา จํานวน 60 คน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

4 โครงการ LINE BOT เพื่อเทคโนโลยีหองสมุด
ดิจิทัล 4.0

นักศึกษา จํานวน 20 คน วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2562 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 204 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

5 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร
ดวยโปรแกรม QGIS

นักศึกษา จํานวน 20 คน วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 204 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ

6 โครงการเตรียมความพรอมสูการเรียนรู
ในยุคดิจิทัลดวยมาตรฐาน IC3 Digital Literacy
Certification และการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานอาชีพ

นักศึกษา จํานวน 180 คน วันที่ 9-10 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00 –
16.30 น. ณ หองประชุมทางไกล หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ชั้น 2, หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
203 และ 204 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 โครงการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
EXIT – EXAM สําหรับนักศึกษาชั้นปสุดทาย

นักศึกษาที่จะจบการศึกษา
ในปการศึกษา 2561
จํานวน 2,144 คน

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหวางวันที่ 11 – 18
  พฤศจิกายน 2561 ณ หองปฏิบัติการ
  คอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคารศูนยภาษาและ
  คอมพิวเตอร
- ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  จังหวัดขอนแกน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 106 – 107 
  อาคาร CL02

8 โครงการอบรมและสอบทักษะทางภาษา
ตางประเทศ

- อบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
(ฟง พูด) อาจารยและนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อบรมทักษะภาษาอังกฤษ (ฟง พูด)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน
  พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมสัมมนาชั้น 2 
  อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
- ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
  จังหวัดขอนแกน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562
  ณ หองเรียน ด.102 อาคาร ด 1 ศูนยการศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแกน

9 พัฒนาความรูและทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป
ดานคอมพิวเตอร (Exit-Exam)

พัฒนานักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ทั้ง 5 คณะ (คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี, คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร, คณะครุศาสตร,
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,
และคณะวิทยาการจัดการ)

วันที่ 11 – 14, 17 – 18 ธันวาคม 2561

10 โครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล / โครงการ
พัฒนาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือก
ชั้นปที่ 2-3 จํานวน 99 คน

1.  Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
   (นักศึกษาเขารวม 19 คน) ระหวาง
   วันที่ 22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562
2. Fooyin University สาธารณรัฐไตหวัน 
   (นักศึกษาเขารวม 20 คน) ระหวาง
   วันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
3. Erican College สหพันธรัฐมาเลเซีย
   (กัวลาลัมเปอร) (นักศึกษาเขารวม 20 คน)
   ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562
4. Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
   (นักศึกษาเขารวม 20 คน) ระหวาง
   วันที่ 20 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2562
5. IDEA English Education CEBU 
   สาธารณรัฐฟลิปปนส (นักศึกษาเขารวม
   20 คน) ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม -
   27 มิถุนายน 2562
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   คอมพิวเตอร�และเทคโนโลยี และการศึกษาดูงาน ฝ�กประสบการณ�ในต�างประเทศ ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

1 “วันวิชาศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 5” (GE DAY 5th) นักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 700 คน

วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน 2562 อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งานวิเทศสัมพันธ�

1 โครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล ปงบประมาณ
2561

100 คน 7 สถาบันตางประเทศ
1. Erican College
2. Sentral College
3. Universiti Utara Malaysia
4. Fooyin University
5. Yulin Normal University
6. Hue Unversity
7. Kyungpook National University

กองพัฒนานักศึกษา

1 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
นักศึกษา (ศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษา)

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่
และนักศึกษา จํานวน 79 คน

4 -7 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
รําไพพรรณี และศูนยการพัฒนาอาวคุงกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.จันทบุรี

ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ

1 กิจกรรมชมรมสงเสริมใหนักศึกษา
เปนผูประกอบการ Startup LRU

จํานวนสมาชิก 113 คน

2 กิจกรรม Workshop
- ทักษะการตกแตงเบเกอรี่เชิงพาณิชย
- ทักษะอาชีพการจัดชอดอกไมสด
- ทักษะอาชีพการเพนทกระเปาผา
- ทักษะอาชีพการทําพวงกุญแจ

นักศึกษา/เจาหนาที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และผูที่สนใจ
เขารวมกิจกรรม 200 คน

หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
14 กันยายน 2561

3 โครงการพัฒนานักศึกษาเปนผูถายทอด
องคความรูและถายทอดองคความรูสูทองถิ่น 
หลักสูตร “การเพาะเห็ดนางฟา-นางรมเชิงพาณิชย”

นักศึกษาในชมรมสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ
(Startup LRU) และนักศึกษา
ทุกคณะ จํานวน 40 คน

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ศูนยฝกเกษตร 
(ซําไกเขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 โครงการพัฒนานักศึกษาเปนผูถายทอดองคความรู
และถายทอดองคความรูสูทองถิ่น หลักสูตร 
“ประดิษฐสินคาจากผาพื้นเมือง เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน”

นักศึกษาในชมรมสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ
(Startup LRU) และนักศึกษา
ทุกคณะ จํานวน 40 คน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุม
เพชรจรัส อาคารภูคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Marketing :
ติดปกการตลาดในยุคดิจิทัล

นักศึกษาในชมรมสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ
(Startup LRU) และนักศึกษา
ทุกคณะ จํานวน 100 คน

วันที่ 19 มกราคม 2562 หองประชุมสัมมนา 
อาคาร 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม /
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Startup :
จุดประกายความคิด สรางธุรกิจดวยไอเดีย

นักศึกษาในชมรมสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ
(Startup LRU) และนักศึกษา
ทุกคณะ จํานวน 1,200 คน

วันที่ 20 มกราคม 2562 หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : อัพ (เล) เวล 
ธุรกิจ ดวย Business Model Canvas

นักศึกษาในชมรมสงเสริม
ใหนักศึกษาเปนผูประกอบการ
(Startup LRU) และนักศึกษา
ทุกคณะ จํานวน 100 คน

วันที่ 26 มกราคม 2562 หองประชุมศรีสองรัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

8 โครงการ Startup Market : ไอเดียดี มีรวย นักศึกษาที่เขารวมโครงการ
ในแผนงานยุทธศาสตรฯ
ที่เปนผูประกอบการ
จํานวน 20 กลุม

วันที่ 29-30 มีนาคม 2562 ลานอเนกประสงค
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
จังหวัดเลย

การพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา ใหมีความรูควบคูกับการมีวินัยรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น มีความเมตตากรุณา

มีสุขนิสัยและสุขภาพจิตที่ดี มีความกตัญูกตเวที มีสัมมาคารวะ แตงกายเหมาะสมตามกาลเทศะ

และสุภาพเรียบรอย เรียนรูหลักปฏิบัติทางศาสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดจัดโครงการ / กิจกรรม

เพ่ือตอบสนองการพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี ตลอดจนถึงการสงเสริมการใชชีวิตอยูรวมกับคนในสังคมอยางมีความสุขเพื่อจะหลอหลอมใหเปนบัณฑิต

ที่มีคุณภาพคืนสูสังคม โดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดําเนินโครงการ / กิจกรรมดังตอไปนี้

ตารางที่ 36 โครงการ / กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรม

   ในป�การศึกษา 2561

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร�

1 จิตอาสาอนุรักษบานครูเลย/ จิตอาสาเราทําความดี
ดวยหัวใจ

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 25 กรกฎาคม 2561 ตึก 2
และอาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 23 คณะครุศาสตร
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ตารางที่ 36 โครงการ / กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรม

   ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะครุศาสตร�

2 ครุศาสตรนอมวันทาบูชาครู นักศึกษาชั้นปที่ 1 20 สิงหาคม 2561 อาคารเรียนรวม
อเนกประสงคตึก 23 คณะครุศาสตร

3 การประกวดธิดามวง-แสด นักศึกษาชั้นปที่ 1 8-9 กันยายน 2561 อาคารเรียนรวม
อเนกประสงคตึก 23 คณะครุศาสตร

4 สืบสานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ณ วัดปาพุทธยาน นักศึกษาชั้นปที่ 1 26 กรกฎาคม 2561 วัดถํ้าผาปู จ.เลย

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ สาขาทัศนศิลป กิจกรรม
แสดงนิทรรศการศิลปกรรม “ทัศนศิลปเพลิดเพลิน 2019”

60 คน 8 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ลานอเนกประสงค อาคาร 19

2 โครงการจิตอาสาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาชั้นปที่ 1-2 
จํานวน 50 คน

27 เมษายน 2562 วัดปาพุทธยาน
อางนํ้าหมานตอนบน

3 โครงการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง “มนุษยศาสตร 
ลูกทุงเสียงทอง ครั้งที่ 2”

นักเรียน นักศึกษา
จํานวน 30 คน

15 มีนาคม 2562
หอประชุมขุมทองวิไล

4 โครงการมนุษยศาสตรมวนซื่น สงกรานตไทเลย
ประจําป 2562

นักศึกษา จํานวน 300 คน
บุคลากร จํานวน 50 คน

5 เมษายน 2562 ลานหนา
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

1 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีไทย วันขึ้นปใหม 
คณะวิทยาการจัดการ ประจําป 2562

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

9 มกราคม 2562 ณ หองโถงชั้น 2
อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทเลย สรางสายใยชุมชน
กิจกรรมการเรียนรู สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
พิธีตักบาตรขาวสารกลางคืน

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

18 กุมภาพันธ 2562 ณ วัดศรีสัตตนาค
บานกางปลา ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง 
จ.เลย

3 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม สืบสานประเพณีวันมาฆบูชา
(ขึ้น 15 คํ่า เดือน 3)

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

19 กุมภาพันธ 2562 ณ วัดศรีสัตตนาค
บานกางปลา ต.ชัยพฤกษ อ.เมือง
จ.เลย

4 โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต
วิถีไทย รดนํ้าดําหัว วันสงกรานต ประจําป 2562

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

10 เมษายน 2562 ณ บริเวณหนาอาคาร
วิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา
ประจําป 2562

อาจารย บุคลากร และนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ

12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดศรีทัศน 
บานปากภู อําเภอเมือง จังหวัดเลย

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 อนุรักษและสืบสานประเพณีปใหม ประจําป 2562 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา วันที่ 3 มกราคม 2562
ลานโพธิ์หนาอาคาร 3



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 56

ตารางที่ 36 โครงการ / กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรม

   ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณทิตใหม
เกี่ยวกับการประยุกตใชโปรแกรม excel ในการจัดการขอมูล
ธุรกิจอุตสาหกรรม และการเตรียมความพรอมปฏิบัติงาน
และความปลอดภัยในสถานประกอบการ 

นักศึกษาสาขาวิศวกรรม
การจัดการ ชั้นปที่ 4
(วศ.5801)

16 พฤศจิกายน และวันที่ 9 ธันวาคม 2561
ณ หองปฏิบัติการเทคโนโลยี CAD2 
และหองปฏิบัติการวิศวกรรมการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 โครงการสานสัมพันธ นอง-พี่ สาขาวิศวกรรมการจัดการ
2561

คณาจารย บุคลากร นักศึกษา
ชั้นปที่ 1-4 รวมจํานวน 80 คน

24 พฤศจิกายน 2561
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3 โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
สาขาวิศวกรรมการจัดการ เพื่อสงเสริมการพัฒนา
การทํางานเปนทีม และการสรางภาวะผูนํา

นักศึกษาชั้นปที่ 1-3
รวมจํานวน 56 คน

25 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

4 โครงการเตรียมความพรอมการปรับพื้นฐานระเบียบวินัย
นองใหม และหลอหลอมเกียรใหม ประจําปการศึกษา
2561

นักศึกษา บุคลากร และอาจารย
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 
รวมจํานวน 100 คน

25 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

กองพัฒนานักศึกษา

1 พิธีไหวครู “ราชภัฏเลย วันทา บูชาครู” มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

นักศึกษาใหมทุกคน / 
องคการนักศึกษา
จํานวน 2,043 คน

23 สิงหาคม 2561
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มรภ.เลย

2 พิธีอัญเชิญตรา "จันทนผาชอใหม เทิดไทองคราชัน" 
ประจําปการศึกษา 2561

ผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา
และบุคลากร จํานวน 2,799 คน

11-12 ตุลาคม 2561
ณ สนามกีฬารวมใจ มรภ.เลย

3 โครงการ “บุญสมมา บูชานํ้าคืนเพ็ญ” สืบสาน 
ประเพณีลอยกระทง ประจําป 2561

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และประชาชนทั่วไป จํานวน 
1,000 คน

21 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานกิจกรรมหนาอาคารวิชญาการ 
และสระนํ้าขางอาคารศิลปศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 โครงการผูนําสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีวันขึ้นปใหม
ป 2562

คณาจารย บุคลากร และ
ผูนํานักศึกษา จํานวน 150 คน

12 มกราคม 2562 ณ ลานหนาอาคาร
วิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต “สงกรานตสราญใจ
คนรุนใหมนุงผาไทเลย” ประจําป 2562

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่
และ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย จํานวน 1,000 คน

10 เมษายน 2562 ณ ลานหนาอาคาร
วิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

1 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ถวายปจจัย 
เนื่องในวันเขาพรรษา

บุคลากรในศูนยฯ
จังหวัดขอนแกน

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ณ วัดทาราชไชยศรี บานดอนบม 
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
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ตารางที่ 36 โครงการ / กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ�ศิลปะและวัฒนธรรม

   ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

1 โครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ 
“การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพสมัยใหม”

อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลในเขต
จังหวัดเลย จํานวน 50 คน

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเพชรเจริญตําบลเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

2 โครงการสนับสนุนการอนุรักษวัฒนธรรมและทํานุบํารุง
พระพุทธศาสนา

นักเรียนที่เรียนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป จํานวน 400 คน

10 มกราคม 2562 และ 9 เมษายน 
2562 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ

การพัฒนานักศึกษาให�มีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม
 เพื่อพัฒนานักศึกษาใหปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกสังคม มีความเสียสละ ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

ตอตนเองและผูอ่ืน มีสวนรวมในการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ประหยัดและใชทรัพยากรอยางคุมคา

ใหเกิดประโยชนมากที่สุด พัฒนามหาวิทยาลัยควบคูกับการพัฒนาชุมชนโดยสงเสริมใหนักศึกษา

จัดโครงการตางๆ ในการนี้มหาวิทยาลัยยังไดสรางจิตสํานึกที่ดีใหแกนักศึกษาควบคูไปกับการเรียน คือ

การสรางสังคมชวยเหลือคนอื่นและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม เพื่อใหนักศึกษาไดจบการศึกษาไป

เปนแรงงานที่มีจิตใจที่ดี และควรคุณคาตอสังคมดวย

ตารางที่ 37 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม

   ในป�การศึกษา 2561

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะครุศาสตร�

1 จิตอาสาอนุรักษบานครูเลย/จิตอาสาเราทําความดีดวยหัวใจ ตัวแทนนักศึกษาชั้นปที่ 1-4 23-24 กรกฎาคม 2561 ตึก 2 และ
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค ตึก 23
คณะครุศาสตร

2 คายครุศาสตรสัมพันธราชภัฏอีสานเหนือ นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 30 มกราคม 2561-3 กุมภาพันธ 2561
โรงเรียนบานหนองโนหนองแก
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ

3 สืบสานประเพณีกีฬากาเสลาสงกรานตชาวครุศาสตร นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 6 เมษายน 2562 ตึก 2 คณะครุศาสตร
และสนามกีฬาโรงเรียนสาธิต
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ตารางที่ 37 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม

   ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาพื้นที่กิจกรรม PA LRU 
(ลานคน)

นักศึกษา รปศ. จํานวน 113 คน 3 พฤษภาคม 2562
คณะมนุษยศาสตรฯ

คณะวิทยาการจัดการ

1 โครงการวิทยาการจัดการ อาสารวมใจ พัฒนาทองถิ่น นักศึกษาชั้นปที่ 1
คณะวิทยาการจัดการ

26 มิถุนายน 2562 ณ วัดศรีทัศน 
บานปากภู อําเภอเมือง จังหวัดเลย

2 โครงการทําความดีรวมบุญ จิตอาสาพัฒนาวัด
คณะวิทยาการจัดการ

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 14 กรกฎาคม 2562 ณ วัดปาพุทธยาน
บานกําเนิดเพชร ต.เมือง อ.เมือง 
จ.เลย

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 คายวิชาการอาสา นอมนําศาสตรพระราชา นักศึกษา ครู และนักเรียน
โรงเรียน ตชด. บานนานกปด

วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562
โรงเรียน ตชด. บานนานกปด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น PLUS ประจําป 2562 ผศ.ภควดี ศิริหลา/ นักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการผลิต 10 คน
(กลุม 9 เกียร) และกลุม
วิสาหกิจชุมชนภาชนะกาบหมาก
บานทาดีหมี

มกราคม – สิงหาคม 2562 
อ.เชียงคาน จ.เลย

2 โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น PLUS ประจําป 2562 อ.ณัชชา สมจันทร/ นักศึกษา
สาขาวิศวกรรมการการจัดการ
อุตสาหกรรม 10 คน
(กลุม EnGenPlus) และ
กลุมสบูสมุนไพรลอคํา
บานไทดํานาปาหนาด

มกราคม – สิงหาคม 2562 
อ.เชียงคาน จ.เลย

3 โครงการบริการวิชาการและปลูกจิตสํานึกดานคุณธรรม-
จริยธรรม สําหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป

นักศึกษา และอาจารย สาขา
อุตสาหกรรมศิลป จํานวน 
51 คน

8-11 ธันวาคม 2561 วัดโพนทอง
ต.นํ้าทูน อ.ทาลี่ จ.เลย

4 โครงการบริการวิชาการดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส นักศึกษา และอาจารย
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
จํานวน 33 คน

19-21 มกราคม 2562 ต.หวยบอซืน
อ.ปากชม จ.เลย

5 โครงการครูชางอุตสาหกรรมศิลปอาสาและบริการวิชาการ
สรางฝายมีชีวิต

นักศึกษาอาจารย ผูนําชุมชน
ขาราชการ เจาหนาที่
ปกครองสวนทองถิ่น และ
ประชาชนบานโพนทอง
จํานวน 95 คน

8-12 พฤษภาคม 2562 ต.คอนสา
อ.ปากชม จ.เลย
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ตารางที่ 37 โครงการ / กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษาให�มีจิตสํานึกสาธารณะบําเพ็ญประโยชน�ต�อสังคม

   ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

กองพัฒนานักศึกษา

1 โครงการจิตอาสาเราทําดีดวยหัวใจ นักศึกษา จํานวน 200 คน วันที่ 19 ตุลาคม 2561
ณ วัดถํ้าผาปู บานนํ้าภู อ.เมือง 
จังหวัดเลย และวัดศรีอภัยวัน ต.นาออ 
อ.เมือง จ.เลย

 การจัดสภาพแวดล�อมและบริการสวัสดิการที่เอื้อต�อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา
บริการหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดหอพักนักศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณในการใชชีวิตรวมกับคนอ่ืน

อยางมีความสุข โดยคํานึงถึงความปลอดภัย สะดวกในทุกๆ ดาน มีอุปกรณจําเปนพื้นฐานใหนักศึกษาใช 

เชน หองรีดผาพรอมอุปกรณ หองอานหนังสือ หองนันทนาการ ในสวนของกองพัฒนานักศึกษา ดูแลรับผิดชอบ

หอพักจํานวน 6 หอพัก แบงเปน หอพักหญิง 4 หอ และหอพักชาย 2 หอ ไดแก หอพักหญิงอินทนิล

หอพักหญิงดอกคูณ หอพักหญิงจันทนผา หอพักหญิงหางนกยูง หอพักชายภูหลวง และหอพักชายภูหอ 

โดยในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารหอพักนักศึกษา โดยมีการปรับปรุง

ซอมแซม รวมถึงจัดสภาพแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ของหอพัก เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

อยูไดอยางมีความสุข มีความเปนระเบียบ มีจิตใจดี และมีนํ้าใจ ซึ่งในปจจุบันงานดานบริการหอพัก

นักศึกษาเปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดใหความสําคัญอยางยิ่ง โดยมีการปรับปรุงสภาพแวดลอม

โดยรวมของหอพักใหดีขึ้นเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของนักศึกษาที่เขาพัก อีกทั้งยังชวยใหนักศึกษา

ไดประหยัดคาใชจายในการครองชีพของนักศึกษาเอง เพื่อแบงเบาภาระของผูปกครองไดในระดับหนึ่งดวย

ตารางที่ 38 ผลการดําเนินงานด�านหอพัก ในป�การศึกษา 2561

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อหอพัก

จํานวนนักศึกษา/
บุคลากรที่อาศัย

หมายเหตุ

1 หอพักหญิงอินทนิล นักศึกษา จํานวน 29 คน อาจารย 2 คน

2 หอพักหญิงดอกคูน อยูระหวางการปรับปรุง

3 หอพักหญิงจันทนผา นักศึกษา จํานวน 156 คน อาจารย 3 คน

4 หอพักหญิงหางนกยูง นักศึกษา จํานวน 7 คน นักศึกษาตางชาติ

5 หอพักชายภูหลวง อยูระหวางการปรับปรุง

6 หอพักชายภูหอ นักศึกษา จํานวน 6 คน เจาหนาที่ 1 คน
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 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดกําหนดใหการวิจัยเปนภารกิจหลักท่ีสําคัญที่บุคลากรจะตองทํา

การศึกษาวิจัย เพื่อคนหาความรูใหมๆ และพัฒนาความกาวหนาทางวิชาการ ตลอดจนนําผลงานวิจัย

ดังกลาวไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแกสังคมได สถาบันวิจัย

และพัฒนาในฐานะหนวยจัดการงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยที่มีบทบาทในการสนับสนุนใหเกิดระบวนการ

พัฒนานักวิจัยและงานวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพดานงานวิจัยใหแกบุคลากร และเพิ่มขีดความสามารถดานงานวิจัย

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และในป พ.ศ. 2561 มีการดําเนินการดานการวิจัย 

ตามตารางที่ 39 และ ตารางที่ 40 ดังนี้

ตารางที่ 39 โครงการวิจัยท่ีได�รับทุนอุดหนุนเพื่อทําวิจัยของอาจารย�แยกเป�นรายคณะ ศูนย� สํานัก ประจําป�งบประมาณ

   พ.ศ. 2561

การวิจัย

สังกัดคณะ/ศูนย�/สํานัก

จํานวนโครงการ
และงบประมาณ
ของอาจารย�แยก
รายคณะ ศูนย� 

สํานัก

รวม

งบประมาณเงินรายได�

มหาวิทยาลัย

(กองทุนวิจัยฯ)

งบประมาณเงินบํารุง

การศึกษา

(งบลงสู�สาขาวิชา)

งบประมาณแผ�นดิน

งบประมาณ

จากสํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศึกษา

งบประมาณการวิจัย

จากแหล�งทุนภายนอก

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

จํานวน

เรื่อง

จํานวนเงิน

(บาท)

1 ครุศาสตร 11 307,250 5 105,000 4 1,097,510 0 0 10 1,114,300 30 2,624,060

2 มนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร

12 460,000 16 310,000 4 845,500 0 0 8 332,600 40 1,948,100

3 วิทยาการจัดการ 13 351,000 5 100,000 3 596,100 0 0 12 821,000 33 1,868,100

4 วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

13 874,455 15 580,000 10 2,563,690 0 0 54 2,508,100 92 6,526,245

5 เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

8 330,000 3 265,000 6 1,822,400 0 0 4 195,000 21 2,612,400

6 สํานักวิชา
ศึกษาทั่วไป

0 0 0 0 0 0 0 0 5 555,382 5 555,382

57 2,322,705 44 1,360,000 27 6,925,200 0 0 93 5,526,382 221 16,134,287
รวม

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ�นดิน
 ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2561

เพื่อเปนทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารยในมหาวิทยาลัย จํานวน 27 โครงการ ดังตอไปนี้

ตารางที่ 40 โครงการวิจัยที่รับจัดสรรทุนจากงบประมาณแผ�นดิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

1 การพัฒนากระบวนการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อพัฒนา
ทักษะการคิดของเด็กปฐมวัยในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัดเลย

นางสาวธนาพูน วงคษา* (100%) ครุศาสตร 311,110

2 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานดวยนวัตกรรม
EngVid Online School สําหรับครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย

นางสาวอัมราภรณ หนูยอด* (70%)
นายวุฒิภัทร หนูยอด (20%)
ผศ.ดร.พงษเทพ บุญเรือง (10%)

ครุศาสตร 231,700

3 การสํารวจพืชสมุนไพรทองถิ่น เพื่อการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวอิศรารัตน มาขันพันธ* (40%)
นางสาวปยะนุช เหลืองาม (40%)
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม (20%)

ครุศาสตร 277,200

4 การพัฒนาทักษะการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของ
เด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ
การเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานประเพณีผีตาโขน
จังหวัดเลย

นางสาวฉัตรวิไล สุรินทรชมพู* (100%) ครุศาสตร 277,500

5 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใชทฤษฎี
การสรางความรูดวยตนเองสําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3

รศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

196,200

6 แผนงานการบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบาน
เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนในจังหวัดเลย

ผศ.ดร.พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ* (60%)
ดร.สุรธัชนุกูล นุนภูบาล (10%)
นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ (10%)
นางสาววรางคณา ทวีวรรณ (10%)
นางสาวปจจรี ศรีโชค (10%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

225,342

7 เรื่องที่ 1 การสังเคราะหวรรณกรรมและสื่อพื้นบาน
ของจังหวัดเลย

นางสาววรางคณา ทวีวรรณ* (50%)
นางสาวปจจรี ศรีโชค (50%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

195,547

8 เรื่องที่ 2 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเยาวชน
โดยใชการบูรณาการวรรณกรรมและสื่อพื้นบาน
ในจังหวัดเลย

ดร.สุรธัชนุกูล นุนภูบาล* (60%)
นางสาวสุธาสินี ราชเจริญ (40%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

228,411

9 การพัฒนาสื่อสังคมออนไลนเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ดร.พรหมพงษ มหพรพงษ* (80%)
ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ (20%)

วิทยาการจัดการ 226,500

10 รูปแบบการสื่อสารของผูนําชุมชนเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวในจังหวัดเลย

นางณัฐฐิญา พัวรุงโรจน* (100%) วิทยาการจัดการ 266,500
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ตารางที่ 40 โครงการวิจัยที่รับจัดสรรทุนจากงบประมาณแผ�นดิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

11 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จของการจัดการธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของวิสาหกิจชุมชนศูนยสาธิตการตลาดและ
เพาะเห็ดบานหนองโขย ตําบลทาพระ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

นายจีราวัฒน มันทรา* (100%) วิทยาการจัดการ 103,100

12 แผนงานการพัฒนาภมูปิญญาสาํรบัอาหารพืน้เมอืงไทดาํ
จากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบานเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
เชิงสรางสรรค บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง* (50%)
นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ (25%)
นายจักรกฤษณ พงษอินทรวงศ (25%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

153,964

13 การจัดการระบบนิเวศพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบาน
เพื่อการใชประโยชนในอาหารไทดําอยางยั่งยืน
และการทองเที่ยวเชิงสรางสรรคของบานนาปาหนาด
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

205,324

14 การพัฒนาตํารับและสํารับอาหารภูมิปญญาอาหาร
พื้นเมืองไทดําจากพืชพื้นถิ่นและผักพื้นบาน
บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ผศ.ประภาศรี เติมสายทอง* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

258,187

15 ระบบสารสนเทศภูมิปญญาอาหารพื้นเมืองไทดํา
และสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค
บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายจักรกฤษณ พงษอินทรวงศ* 
(100%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

155,525

16 การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑจากมะมวง
บานคกไผ อําเภอปากชม จังหวัดเลย

ผศ.ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี* (80%)
นางนิรมล ศรีชนะ (10%)
นางสาวรัศมี นนที (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

287,290

17 การพัฒนาผลิตภัณฑถานจากเปลือกแมคคาเดเมีย 
เพื่อสรางรายไดใหกับกลุมแมบานเกษตรกร
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

นางวิมลนันท พงศภัทรกานต* (90%)
นางสาวรัศมี นนที (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

291,100

18 การพัฒนาตํารับอาหารพื้นบานสําหรับผูปวย
โรคความดันโลหิตสูง ในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดเลย

ผศ.จิตติมา พีรกมล* (40%) 
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา (30%)
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (30%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

388,000

19 การวิเคราะหสารกําจัดวัชพืชในนํ้าอุปโภคบริโภค
รอบแมนํ้าเลย

นางนิรมล ศรีชนะ* (60%) 
รศ.จันทรแจม ดวงอุปะ (20%)
นายสุวัชชัย มิสุนา (10%)
นางสาวรัศมี นนที (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

298,100

20 การพัฒนารูปแบบการปองกันภาวะสมองเสื่อม
ในระดับชุมชนสําหรับผูสูงอายุที่มีความเสี่ยง 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ดร.รุงกานต อินทวงศ* (70%) 
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (10%) 
ผศ.ธีระพร เหลืองบุตรนาค (5%) 
นางจรินทร ยนพันธ (5%)
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (5%)
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก(5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

246,600
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ตารางที่ 40 โครงการวิจัยที่รับจัดสรรทุนจากงบประมาณแผ�นดิน ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

21 ปริมาณสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตร
และดินจากพื้นที่การเพาะปลูกเพื่อสงเสริม
เกษตรอินทรียของจังหวัดเลย

นางสาวนภัสสร วงเปรียว* (75%) 
รศ.จันทรแจม ดวงอุปะ (20%) 
นางสาวรัศมี นนที (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

279,600

22 แผนงานการพัฒนากระบวนการผลิตวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑมะพราวแกวตามมาตรฐานอาหาร

นายเปรมชัย มูลหลา* (60%)
นายกานต จันทระ (20%)
ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ (20%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

83,785

23 การประยุกตใชเทคโนโลยีสะอาดในวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปผลิตภัณฑมะพราวแกวมาตรฐานอาหาร

นายเปรมชัย มูลหลา* (70%) 
นางสาวศุภกัญญา ขันชัยภูมิ (30%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

343,152

24 การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการผลิตที่เหมาะสม
สําหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ
มะพราวแกวตามมาตรฐานอาหาร

นายกานต จันทระ* (60%)
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

311,386

25 การออกแบบและสรางระบบบําบัดนํ้าเสีย
ในกระบวนการผลิตมะพราวแกว

ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ* (60%)
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

336,677

26 การพัฒนาหลักสูตรและชุดคูมือครูในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูตามหลักสูตรทองถิ่นเทศบาลเมืองเลย 
ผานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักการ STEM
สู STEM Education

ดร.คมยุทธ ไชยวงษ* (50%) 
ดร.ภัทรพงศ พงศภัทรกานต (40%) 
นางวิมลนันท พงศภัทรกานต (10%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

331,700

27 การพัฒนาเทคโนโลยีการอบแหงเมล็ดถั่วดาวอินคา 
โดยใชกระบวนการอบแหงแบบ 2 ขั้นตอน

นายปกรณเกียรติ ภูกองพลอย* (80%)
นางพรรณิภา ภูกองพลอย (20%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

415,700

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก
ในการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นอกจากการไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน

และกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัยเองแลว มหาวิทยาลัยฯ ยังไดรับการอนุเคราะหแหลงทุนจากภายนอก ดังนี้

ตารางที่ 41 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

1 การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อสงเสริมการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory
action research : PAR) : กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลบานคอ อําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางนันทพร กงภูเวช* (80%)
นางรุงรัตน มาไทย (20%)

ครุศาสตร 35,000
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ตารางที่ 41 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

2 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสรางภูมิคุมกัน
ทางสังคมของเยาวชนแบบมีสวนรวม ตําบลโนนทัน 
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

ดร.อนุภูมิ คํายัง* (50%)
ดร.วีนัส ภักดิ์นรา (50%)

ครุศาสตร 40,000

3 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูความเปนพอแม
มืออาชีพ องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวธนาพูน วงคษา* (70%) 
วาที่รอยตรีธิติกฤศ มาเพ็ชร (30%)

ครุศาสตร 70,000

4 การพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรูศาสตรพระราชา
ดานเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเสริมสรางสุขภาวะชุมชน
อยูดี กินดี มีสุข เทศบาลตําบลปากปวน
อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ดร.วชิราภรณ สังขทอง* (100%) ครุศาสตร 30,000

5 การพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรูศาสตรพระราชา
ดานเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเสริมสรางสุขภาวะชุมชน
อยูดี กินดี มีสุข องคการบริหารสวนตําบลคําโคกสูง
อําเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

นายภัทร สาทสินธุ* (100%) ครุศาสตร 50,000

6 การพัฒนาเครือขายการจัดการเรียนรูศาสตรพระราชา
ดานเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อเสริมสรางสุขภาวะชุมชน
อยูดี กินดี มีสุข เทศบาลตําบลโนนทอง
อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน

รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข* (50%) 
นายญาณเวทย เหมือนพรอม (25%)
นายบุคลากร สมไสย (25%)

ครุศาสตร 40,000

7 กระบวนการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางสุขภาวะ
ชุมชน อยูดี กินดี มีสุข อยางยั่งยืน

ดร.วชิราภรณ สังขทอง* (50%) 
ดร.จุไรรัตน อาจแกว (50%)

ครุศาสตร 64,300

8 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับ
ผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลพานพราว
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

นายมนัสวี บุราณศรี* (60%)
นายยรรยงค พานเพ็ง (40%)

ครุศาสตร 35,000

9 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจําป 2561

นายกรภูสิษฐ แกวมาก ครุศาสตร 720,000

10 กระบวนการพัฒนาเยาวชนดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาเขตพื้นที่เทศบาล
ตําบลปากปวน อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ดร.พนิตศรี ศรีเชื้อ* (70%)
นายวิทย มะลิตน (10%)
ผศ.ดร.สมพงษ ดุลยอนุกิจ (10%)
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร (5%)
รศ.ไทยโรจน พวงมณี (5%)

ครุศาสตร 30,000

11 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลภูหอ อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

นางสาวณศิริ ศิริพริมา* (50%)
ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ (50%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

12 รูปแบบการพัฒนากลุ มอาชีพและผลิตภัณฑของ
เทศบาลตําบลทาสวรรค อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

นางสาวปยาพร อภิสุนทรางกูร* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

13 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ
ขององคการบริหารสวนตําบลเสอเพลอ
อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

นางสาวอรนิต ประนมไพร* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

40,000
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14 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม อําเภอทาลี่ 
จังหวัดเลย

ผศ.อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

15 กระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาศักยภาพคน 
พื้นที่วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนภายใตพื้นที่
การปกครองขององคการปกครองสวนทองถิ่น

รศ.ไทยโรจน พวงมณี* (55%)
นางณัชชา สมจันทร (15%) 
ดร.อัญชลี โกกะนุช (15%)
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง (15%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

97,600

16 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการลด ละ เลิก
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล องคการบริหาร
สวนตําบลทาสวรรค อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

ดร.เกรียงศักดิ์ สรอยสุวรรณ* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

17 การจัดการปญหาสุราดวยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชน องคการบริหารสวนตําบลนํ้าแคม
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

ดร.เกรียงศักดิ์ สรอยสุวรรณ* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

18 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑของ
เทศบาลตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

รศ.ไทยโรจน พวงมณี* (50%) 
ดร.เมืองมล แสนเพ็ง (25%)
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง (25%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

45,000

19 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑ
ของเทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป 
จังหวัดอุดรธานี

นางอุไรวรรณ บุษทิพย* (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

20 รูปแบบการจัดการกิจกรรมโดยเนนกระบวนการ
มีสวนรวมเพื่อการสรางรายไดใหกับผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลยางขี้นก อําเภอเขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.อัญชลี โกกะนุช* (100%) วิทยาการจัดการ 70,000

21 การสรางคุณคาใหผูสูงอายุดวยกิจกรรมสรางรายได
ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลทุงชมพู อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน

ดร.วรินทรธร โตพันธ* (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

22 การบูรณาการการเรียนรูดานสุขภาวะเพื่อสรางรายได
ใหกับกลุมผูสูงอายุ เทศบาลตําบลหนองแก
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

ดร.จารุพร มีทรัพยทอง* (100%) วิทยาการจัดการ 35,000

23 การมีสวนรวมของชุมชนในกิจกรรมการสรางรายได
ใหกับผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย 
อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

นางวิลัยพร ยาขามปอม* (100%) วิทยาการจัดการ 50,000

24 รูปแบบการจัดกิจกรรมสําหรับการสรางรายได
ใหกับผูสูงอายุ เทศบาลตําบลชนบท อําเภอชนบท 
จังหวัดขอนแกน

นายจีราวัฒน มันทรา* (50%)
นายสัญญา เนียมเปรม (50%)

วิทยาการจัดการ 45,000
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25 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี
อยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

นายนรชัย สอนใส* (60%)
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาการจัดการ 60,000

26 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลบานลาน อําเภอบานไผ
จังหวัดขอนแกน

นางสาวศิริรัตน คําใส* (60%)
นายนรชัย สอนใส (40%)

วิทยาการจัดการ 50,000

27 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลสวนหมอน
อําเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแกน

นางสาวศิริรัตน คําใส* (60%)
นายนรชัย สอนใส (40%)

วิทยาการจัดการ 45,000

28 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่
เทศบาลตําบลเชียงแหว อําเภอกุมภวาป จังหวัดอุดรธานี

นายนรชัย สอนใส* (60%)
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาการจัดการ 40,000

29 การสังเคราะหผลงานวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่น
กินดีอยูดีอยางยั่งยืน

ดร.อัญชลี โกกะนุช* (15%) 
ดร.เกรียงศักดิ์ สรอยสุวรรณ (15%) 
รศ.ไทยโรจน พวงมณี (10%)
นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ (10%) 
ดร.วชิราภรณ สังขทอง (10%)
นางจรินทร ยนพันธ (10%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (10%)
ดร.จุไรรัตน อาจแกว (10%)

วิทยาการจัดการ 150,000

30 การพัฒนากลไกขับเคลื่อนการทองเที่ยวสูการยกระดับ
มูลคาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตําบลอาฮี
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย วิทยาการจัดการ 196,000

31 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงตอ
โรคติดตอเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม)
พื้นที่เทศบาลตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย

ดร.มธุรส ชลามาตย* (55%)
ผศ..ตือนใจ ศิริพาหนะกุล (15%) 
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ (15%) 
นายนพรัตน พันธุวาป (10%) 
ผศ.ดร.ศิวารักข พรหมรักษา (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

32 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงตอ
โรคไมติดตอเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม)
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงไก อําเภอสังคม 
จังหวัดหนองคาย

ดร.มธุรส ชลามาตย* (50%) 
ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล (20%)
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ (15%) 
นายนพรัตน พันธุวาป (10%)
ผศ.ดร.ศิวารักข พรหมรักษา (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000
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33 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงตอโรค
ติดตอเรื้อรัง (ลดหวาน มัน เค็ม) พื้นที่องคการ
บริหารตําบลนาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล* (55%)
ดร.มธุรส ชลามาตย (15%)
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ (15%)
ผศ.ดร.ศิวารักข พรหมรักษา (10%) 
นายนพรัตน พันธุวาป (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

60,000

34 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพการผลิตนํ้าประปา : 
กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร* (60%) 
นายวัลลภ ทาทอง (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

35 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการปาชุมชน :  
กรณีศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลนามาลา 
อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร* (60%) 
นายวัลลภ ทาทอง (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

36 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลพานพราว 
อําเภอศรีเชียงใหม จังหวัดหนองคาย

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (20%)
นายนิธิภัทร บุญปก (15%)
นายประยูร ประเทศ (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

37 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลด
การใชสารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก 
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
นายนิธิภัทร บุญปก (20%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (15%)
นายประยูร ประเทศ (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

38 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
นายประยูร ประเทศ (20%)
นายนิธิภัทร บุญปก (15%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

39 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน เทศบาลตําบลโนนทอง อําเภอหนองเรือ
จังหวัดขอนแกน

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (20%)
นายนิธิภัทร บุญปก (15%)
นายประยูร ประเทศ (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

40 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลกุดสะเทียน 
อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
นายนิธิภัทร บุญปก (20%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (15%)
นายประยูร ประเทศ (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

41 การพัฒนาแนวทางและการสงเสริมการลดการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเอง
อยางยั่งยืน องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นางสาวนฤมล โสตะ* (50%)
นายประยูร ประเทศ (20%)
นายนิธิภัทร บุญปก (15%)
ดร.ชุตินันท เจริญชัย (15%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000
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ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
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ผู�รับทุน สังกัด

42 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
ที่เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง ในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลนาคูณใหญ อําเภอนาหวา
จังหวัดนครพนม

ดร.กีรติ ภูมิผักแวน* (60%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (8%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (8%)
นางจรินทร ยนพันธ (8%)
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (8%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (8%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000

43 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร หวาน มัน เค็ม
ที่เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง ในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลดอนตาล อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

ดร.กีรติ ภูมิผักแวน* (60%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (8%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (8%)
นางจรินทร ยนพันธ (8%)
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (8%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (8%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

70,000

44 การมีสวนรวมของชุมชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยง
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช องคการบริหาร
สวนตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

ดร.ณัจฉรียา คํายัง* (60%) 
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (10%) 
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (10%)
นางจรินทร ยนพันธ (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000

45 การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุราที่เปนปญหา
ตอสุขภาพของวัยรุน โดยการสรางภูมิคุมกันอยาง
มีสวนรวมของครอบครัว วัด และชุมชน ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดินดํา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน

ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก* (60%) 
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (8%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (8%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (8%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (8%) 
นางจรินทร ยนพันธ (8%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

46 การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุราที่เปนปญหา
ตอสุขภาพวัยแรงงาน โดยการสรางภูมิคุมกันอยาง
มีสวนรวมของครอบครัว วัด และชุมชน ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลนาคูณใหญ อําเภอนาหวา 
จังหวัดนครพนม

ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก* (60%) 
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (8%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (8%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (8%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (8%) 
นางจรินทร ยนพันธ (8%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000

47 การปรับลดพฤติกรรมการดื่มสุราที่เปนปญหา
ตอสุขภาพวัยแรงงาน โดยการสรางภูมิคุมกันอยาง
มีสวนรวมของครอบครัว วัด และชุมชน ในพื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลหวยเตย อําเภอกุดรัง 
จังหวัดมหาสารคาม

ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก* (60%) 
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (8%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (8%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (8%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (8%) 
นางจรินทร ยนพันธ (8%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

50,000

48 การพัฒนาเครื่องดื่มนํ้าผัก สมุนไพร และผลไม
เพื่อสุขภาพ เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ*(60%) 
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (20%) 
ผศ.จิตติมา พีรกมล (10%)
ผศ.ดร.สุพรรณี พกฤษา (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000
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49 การมีสวนรวมของชุมชนในการลดพฤติกรรมเสี่ยง
จากการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช องคการบริหาร
สวนตําบลคําโคกสูง อําเภอวังสามหมอ
จังหวัดอุดรธานี

นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต* (60%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (10%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (10%)
นางจรินทร ยนพันธุ (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

50,000

50 การพัฒนารูปแบบการใหความรูดานการนับหนวย
คารโบไฮเดรตโดยใชสื่อเรียนรูในทองถิ่นสําหรับ
ผูปวยโรคเบาหวาน เทศบาลตําบลโพนแพง
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย* (50%) 
ผศ.ดร.สุพรรณี พฤกษา (15%) 
ผศ.จิตติมา พีรกมล (15%)
นางสาวบุญเลี้ยง สุพิมพ (10%) 
นางสาวจิราพัชร สุมะลิ (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

65,000

51 การพัฒนารูปแบบแกนนําดูแลสุขภาพผูสูงอายุติดบาน
ติดเตียง โดยชุมชนมีสวนรวม เทศบาลตําบลไร 
อําเภอพรรนานิคม จังหวัดสกลนคร

นางจรินทร ยนพันธ* (60%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (20%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (5%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (5%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (5%)
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

50,000

52 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ดร.วรศิษฏ ศรีบุรินทร* (60%) 
ผศ.ดร.วัชรีย รวมคิด (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

53 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
เทศบาลตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายกวิน บุญประโคน* (60%)
นายอาทิตย ปญญาคํา (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

54 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลปากชม อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย

นางสาวจรัสศรี ศรีโภคา* (60%) 
นางสาวฉัตรวิไล สุรินทรชมพู (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

55 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน อําเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายยรรยงค พานเพ็ง* (60%)
นายรวิภาศ สุวรรณพัฒน (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

56 การพัฒนารูปแบบการออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลบานลาน อําเภอบานไผ 
จังหวัดขอนแกน

นายอาทิตย ปญญาคํา* (60%)
นายจตุรงค สวางวงศ (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

50,000

57 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นประเมินคุณคาทางโภชนาการ
อาหารหวาน มัน เค็ม สําหรับกลุมเสี่ยงโรคเบาหวาน
เทศบาลตําบลธาตุ อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นางสาวสุจิตรานันท มังคละไชยา* (55%)
นางสาวนรุวรรณ อยูสําราญ (25%) 
นายสุระเดช ไชยตอกเกี้ย (20%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

58 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เกษตร และสิ่งแวดลอม
โดยการมีสวนรวมเพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน

นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ* (70%) 
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร (30%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

126,200
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59 การพัฒนาหลักสูตรผูสูงอายุสุขภาพดีในโรงเรียน
ผูสูงอายุ องคการบริหารสวนตําบลดินดํา
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

ดร.ณัฏฐชานันท วงคชาลี* (50%) 
นางสาวนพวรรณ ดวงหัสดี (20%) 
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%) 
ผศ.ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (4%) 
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (4%)
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (4%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (4%) 
นางจรินทร ยนพันธ (4%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

60 การพัฒนาหลักสูตรการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
ดวยภูมิปญญาทองถิ่นในโรงเรียนผูสูงอายุ องคการ
บริหารสวนตําบลสวนหมอน อําเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแกน

ดร.ณัฏฐชานันท วงคชาลี* (50%) 
นางสาวนพวรรณ ดวงหัสดี (20%) 
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (4%)
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (4%)
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (4%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (4%)
นางจรินทร ยนพันธ (4%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

45,000

61 การพัฒนาหลักสูตรการดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
ดวยตนเองในโรงเรียนผูสูงอายุ องคการบริหาร
สวนตําบลเสอเพลอ อําเภอกุมภวาป
จังหวัดอุดรธานี

ดร.รุงกานต อินทวงศ* (50%)
นางจรินทร ยนพันธ (30%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (5%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (5%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (5%)
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

62 การพัฒนาหลักสูตรสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต
ของผูสูงอายุในโรงเรียนผูสูงอายุ องคการบริหาร
สวนตําบลกูกาสิงห อําเภอเกษตรวิสัย
จังหวัดรอยเอ็ด

ดร.รุงกานต อินทวงศ* (50%)
นางจรินทร ยนพันธ (30%) 
ดร.ณัจฉรียา คํายัง (5%)
นางสาววิรยา วิฑูธีรศานต (5%) 
ดร.ธนัญชัย บุญหนัก (5%)
ดร.กีรติ ภูมิผักแวน (5%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

60,000

63 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวมเพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลภูหอ ตําบลภูหอ 
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

ดร.อรทัย จิตไธสง* (60%)
นางสุธาสินี ครุฑธกะ (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

64 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวมเพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
พื้นที่เทศบาลตําบลบานธาตุ อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

ดร.อรทัย จิตไธสง* (60%)
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

65 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

ดร.อรทัย จิตไธสง* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000
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ตารางที่ 41 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

66 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเสี้ยว 
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ดร.อรทัย จิตไธสง* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

67 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ตาก 
อําเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ดร.อรทัย จิตไธสง* (60%)
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

68 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลแกงไก 
อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

นายทอแสง พิมพเบาธรรม* (60%) 
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

69 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
กุดสะเทียน อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางสุธาสินี ครุฑธกะ* (60%)
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

70 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางสุธาสินี ครุฑธกะ* (60%)
นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

71 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดี อยูดี
อยางยั่งยืน พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลดอนตาล 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

นายวัลลภ ทาทอง* (60%)
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

70,000

72 การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการจัดการขยะ
โดยการมีสวนรวม องคการบริหารสวนตําบลเสมาใหญ
อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา

นายวัลลภ ทาทอง* (60%)
นางสาวกานดา ปุมสิน (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000

73 การพัฒนาระบบฐานขอมูลขยะชุมชนในการจัดการ
ขยะชุมชน พื้นที่เทศบาลตําบลเอราวัณ
อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

นายวัลลภ ทาทอง* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

74 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลทาพระ อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน

นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี* (60%) 
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

45,000

75 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาล
ตําบลชนบท อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

นายเกรียงศักดิ์ โยธาภักดี* (60%) 
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

45,000
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ตารางที่ 41 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล�งทุนภายนอก (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

76 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาล
ตําบลหนองแก อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ* (60%) 
นางสาวศิริรัตน คําใส (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

77 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาล
ตําบลโนนสะอาด อําเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู

นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ* (60%) 
นายประยูร ประเทศ (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

78 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลําภู

นางสุธาสินี ครุฑธกะ* (60%)
นายเปรมชัย มูลหลา (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

55,000

79 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลกูกาสิงห
อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด

นายวัลลภ ทาทอง* (60%)
นายนิธิภัทร บุญปก (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

60,000

80 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาล
ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

นายทอแสง พิมพเบาธรรม* (60%) 
นางสาวศิริรัตน คําใส (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

81 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน พื้นที่เทศบาล
ตําบลนามาลา อําเภอนาแหว จังหวัดเลย

นายวัลลภ ทาทอง* (60%) 
ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

35,000

82 การบริหารจัดการขยะโดยการมีสวนรวมของชุมชน  
เพื่อชุมชนทองถิ่นกินดีอยูดีอยางยั่งยืน
พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

นางมณีรัตน สุตันตั้งใจ* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000

83 ฐานขอมูลโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถิ่น
กินดีอยูดีอยางยั่งยืน

นายอิทธิชัย อินลุเพท* (65%)
นายดุลชาติ ศิริวัลลภ (15%)
นายธนานนท กลิ่นแกว (10%)
นายธนกร สายปญญา (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

110,000

84 การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน (Community 
health care by community participation)

นางจรินทร ยนพันธ* (60%)
ดร.รุงกานต อินทวงศ (10%) 
ดร.เกรียงศักดิ์ สรอยสุวรรณ (10%) 
ผศ.โสภา ธงศิลา (10%)
นายณรงค บุญสิริสัมพันธ (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

111,900

85 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑของ
เทศบาลตําบลปอแดง อําเภอชนบท จังหวัดขอนแกน

นางณัชชา สมจันทร* (60%)
นายพัฒนา เจริญยิ่ง (40%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

45,000

86 รูปแบบการพัฒนากลุมอาชีพและผลิตภัณฑของ
องคการบริหารสวนตําบลโนนทัน อําเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแกน

นางณัชชา สมจันทร* (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000
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87 กระบวนการพัฒนาเยาวชนดานความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษา เขตเทศบาล
ตําบลโพนแพง อําเภออากาศอํานวย จังหวัดนครพนม

นายพัฒนะ เจริญยิ่ง* (60%) 
ดร.เมืองมล เสนเพ็ง (30%)
ผศ.ดร.สาคร พรหมโคตร (5%) 
รศ.ไทยโรจน พวงมณี (5%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

65,000

88 กระบวนการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานศึกษา เขตองคการบริหารสวนตําบล
ทาพระ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

ดร.เมืองมล แสนเพ็ง* (60%)
นายพัฒนะ เจริญยิ่ง (30%)
รศ.ไทยโรจน พวงมณี (10%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

45,000

89 นโยบายการคาและการลงทุนโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนทองถิ่น เพื่อเพิ่มมูลคาการคาและการลงทุน
ชายแดนไทย-สปป.ลาว สูการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายอนุชา วิลัยแกว สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

410,382

90 การจัดการความรูพื้นที่การทองเที่ยวอนุสรณสถาน 
1718 เทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย

นางสาวปทมา ปญญาใส* (80%) 
นางสาวมัสยา ราชวงษ (10%)
นายตันติกร โนนศรี (10%)

สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

30,000

91 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตร : โฮมสเตย 
เทศบาลตําบลไร อําเภอพรรณานิคม
จังหวัดสกลนคร

นางสาวมัสยา ราชวงษ* (80%) 
นางสาวปทมา ปญญาใส (10%) 
นายตันติกร โนนศรี (10%)

สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

50,000

92 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษลองเรือวังเลา
ของเทศบาลตําบลเอราวัณ อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย :
การทองเที่ยวลองแกงชมวิถีชีวิตและธรรมชาติ

นายตันติกร  โนนศรี* (80%) 
นางสาวมัสยา ราชวงษ (10%) 
นางสาวปทมา ปญญาใส (10%)

สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

30,000

93 แนวทางการจัดการพื้นสําหรับสนับสนุนการทองเที่ยว
ชุมชนเขตเทศบาลตําบลบานคอ
จังหวัดหนองบัวลําภู

นายตันติกร โนนศรี* (80%) 
นางสาวมัสยา ราชวงษ (10%) 
นางสาวปทมา ปญญาใส (10%)

สํานักวิชาศึกษา
ทั่วไป

35,000

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 74

 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยไดประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยใหอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ซึ่งไดรับทุนประเภท “ทุนทั่วไป” โดยไดรับโดยตรงจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุนประเภท “จัดสรรลงสูคณะ”

และทุนประเภท “ทุนวิจัยในชั้นเรียน” จํานวน 57 โครงการ ดังตอไปนี้

ตารางที่ 42 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

1 การกําหนดนโยบายแบบมุงเปาตามกรอบยุทธศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ.2560-
2564) ในจังหวัดเลย สังกัดสํานักงานศึกษาธิการ
ภาค 10

ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย* (60%)
ดร.ศิริพร ศรีจันทะ (10%)
ดร.อนุภูมิ คํายัง (10%)
นายชัยมงคล ปนะสา (10%)
ดร.สุภชัย จันปุม (10%)

ครุศาสตร 60,000

2 ผลการใชนิทานเพื่อพัฒนา EF (Executive Function)
ของเด็กปฐมวัยดานทักษะพื้นฐาน

นางสาวฉัตรวิไล สุรินทรชมพู (100%) ครุศาสตร 40,000

3 การพัฒนาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โดยการใช
นิทานภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร.วัชรีย รวมคิด* (100%) ครุศาสตร 40,000

4 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนอัจฉริยะบนเครือขาย
รวมกับการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD

นายวิเชษฐ นันทะศรี* (100%) ครุศาสตร 20,000

5 การวิเคราะหอภิมานผลวิธีสอนคณิตศาสตร
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.ศิริพร ศรีจันทะ* (80%) 
ดร.แดนสวรรค ศรีบุรินทร (10%)
นางสุพรรณิการ ชนะนิล (10%)

ครุศาสตร 47,250

6 การศึกษาสภาพปญหาในการดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน
ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย

ผศ.ประดิษฐ วิชัย* (60%)
ดร.ศิริพร ศรีจันทะ (30%)
ดร.อธิคุณ สินธนาปญญา (10%)

ครุศาสตร 50,000

7 ปจจัยการใชเทคโนโลยีดานสมารทโฟนของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ในศตวรรษที่ 21

ผศ.อํานวย อรรจนาทร* (100%) ครุศาสตร 30,000

8 การพัฒนาความรูและทักษะการเขียนแผนการสอน
สําหรับเด็กปฐมวัยผานการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560

ผศ.ดร.วัชรีย รวมคิด* (100%) ครุศาสตร 5,000

9 การพัฒนาความสามารถดานการสรางแบบประเมิน
ภาคปฏิบัติ วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ของนักศึกษา

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดยใชแบบฝก รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข*
(100%)

ครุศาสตร 5,000

10 การเปรียบเทียบผลการแสดงออกทางสุนทรียะ
จากการฝกปฏิบัติประเมินงานศิลปะกอนและหลัง
ใหขอมูลประกอบภาพของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 
สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

ดร.ณัฎฐกาญจน อนันทราวัน* (100%) ครุศาสตร 5,000
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11 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาจิตวิทยา
การแนะแนว เร่ือง บริการใหคําปรึกษา สําหรับ
นักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
โดยใชวิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ

นางสาวปารีญา ราพา (100%) ครุศาสตร 5,000

12 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ TOEIC นางสาวปยาพร อภิสุนทรางกูร* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

20,000

13 วัฒนธรรมเชิงนิเวศในวรรณกรรมลูกอีสาน ดร.สุรธัชนุกูล นุนภูบาล* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

20,000

14 กลยุทธการบริหารหองสมุดมีชีวิตของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 2

ผศ.ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ* (80%) 
ผศ.ดร.ศักดินาภรณ นันที (10%) 
ดร.สุชาติ บางวิเศษ (10%)

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

60,000

15 การสรางมูลคาเพิ่มจากภูมิปญญาผาขาวมาสูเศรษฐกิจ
สรางสรรคในจังหวัดเลย

รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม* (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

50,000

16 ความเหมาะสมของการนําระบบคณะลูกขุนมาใช
กับระบบวิธีพิจารณาความอาญาไทย : กรณีศึกษา
ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

40,000

17 ปญหาและมาตรการทางกฎหมายการไกลเกลี่ย
ขอพิพาทคดีอาญาในชั้นศาล ศึกษาเฉพาะคดีอาญา
ในเขตอํานาจศาลจังหวัดเลย

นายวีระยุทธ สุโขยะชัย (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

55,000

18 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
ใหเปนไปตามความคาดหวังของสถานประกอบการ

นางชมพูนุท ธีราวิทย (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

30,000

19 การศึกษาสภาพการใชฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวปาริชาติ แสงระชัฎ (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

20,000

20 ปญหาและแนวทางแกไขการเขาถึงสิทธิในกองทุน
ยุติธรรมตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ.2558 : กรณีศึกษาจังหวัดเลย

นางสาวดวงพร บุญเลี้ยง (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

60,000

21 การสรางสื่อการเรียนรูดวยตนเองในการพูดสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานตอนรับสวนหนาของ
โรงแรมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

40,000

22 ศึกษาบทบาทพระสงฆในการพัฒนาจริยธรรมประชาชน :
กรณีศึกษาพระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน สุวฑฺฒโน) 
วัดศรีสุทธาวาส ตําบลกุดปอง อําเภอเมือง จังหวัดเลย

ผศ.บุญวัฒน บุญทะวงศ (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

25,000

23 แนวทางการพัฒนาหองสมุดดิจิทัลในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จังหวัดเลย

นางสาวอรนิต ประนมไพร (100%) มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

40,000



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 76

ตารางที่ 42 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

24 ผลกระทบของคุณภาพสารสนเทศทางบัญชีและการเติบโต
ของเทคโนโลยีที่มีตอประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลาง

นางอําภาภัทร วสันตสกุล* (100%) วิทยาการจัดการ 80,000

25 ผลกระทบของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอคุณภาพ
ขอมูลทางการบัญชีและประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของธุรกิจ SMEs ในเขตจังหวัดขอนแกน

นางสาววนันพรณ ชื่นพิบูลย (100%) วิทยาการจัดการ 46,000

26 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐตอการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและการกระจายรายไดจังหวัดเลย

ผศ.นิกร นอยพรม* (100%) วิทยาการจัดการ 35,000

27 กลยุทธการจัดการโดยตัวแบบ 7S Mckinsey
ที่สงผลตอความสําเร็จของธุรกิจแฟรนไชส
ในประเทศไทย

นางสาวอภิรดี คําไล* (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

28 ผลกระทบของทักษะในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ตรวจสอบภายในที่มีตอคุณภาพรายงานการตรวจสอบ
ภายในขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตพื้นที่
จังหวัดเลย

นางสาวนริศรา ธรรมรักษา (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

29 ความตองการศึกษาตอหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการคาสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในเขตจังหวัดเลย 
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดขอนแกน และจังหวัดชัยภูมิ

นางสกุลไทย ปอมมะรัง (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

30 แนวทางการพัฒนากิจการโรงงานเพื่อเขาสูธุรกิจ
สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

นางเยาวธิดา รัตนพลแสน (100%) วิทยาการจัดการ 40,000

31 ผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีตอการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือในรายวิชาสัมมนาการบัญชีการเงิน 
เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับปรับปรุง 2560 
ของนักศึกษาหมูเรียน บ.5904T สาขาวิชาการบัญชี

ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ* (100%) วิทยาการจัดการ 5,000

32 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาการบัญชี
ชั้นกลาง 1 : ลูกหนี้และตั๋วเงินรับโดยใชการเรียน
แบบรวมมือตามรูปแบบ LT (Leaning Together) 
ของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

นางสาวเพลินพิศ โพธิ์วัน* (100%) วิทยาการจัดการ 5,000

33 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
คอมพิวเตอรกราฟกเพื่องานธุรกิจ เรื่อง ภาพกราฟก
แบบเวกเตอรของนักศึกษาหมูเรียน บ.6008
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(CAI : Computer Assisted Instruction)

นางสาวภัทรณัฐสุดา จารุธีรพันธุ (100%) วิทยาการจัดการ 5,000



ANNUAL REPORT 2018 LOEI RAJABHAT UNIVERSITY77

ตารางที่ 42 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

34 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตรภูมิภาค
เรื่อง ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรภูมิภาค
โดยกิจกรรมการเรียนรูดวยการใชแหลงขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตของนักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

ผศ.นิกร นอยพรม (100%) วิทยาการจัดการ 5,000

35 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม : 
รูปแบบของผูนําในองคการโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบบทบาทสมมติ

ดร.อารีรัตน ภูธรรมะ* (100%) วิทยาการจัดการ 5,000

36 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการ 
การผลิตและการดําเนินงานสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2
เรื่องการพยากรณ โดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
โดยใชแบบฝกทักษะ

นางสาวเมทยา อิ่มเอิบ* (100%) วิทยาการจัดการ 5,000

37 การพัฒนาระบบรูจําลายมืออักษรภาษาไทดํา
ดวยการเรียนรูเชิงลึกโดยใช Deep belief network 
เพื่ออนุรักษและสงเสริมการเรียนรูภาษาไทดํา 
ชุมชนวัฒนธรรมไทดํา หมูบานนาปาหนาด
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

นายจักรกฤษณ พงษอินทรวงศ* (60%)
นายตันติกร โนนศรี (40%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

57,600

38 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
จากขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดเลย

นางสาวนภัสสร วงเปรียว* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

69,405

39 ผลของการใชกากมันสําปะหลังหมักยีสตในอาหาร
ไกไขที่มีตอสีไขแดง ผลผลิตไข และระบบสืบพันธุ
ของไกไข

นายศรุติวงศ บุญคง (60%)
ผศ.ดร.ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร (10%)
ผศ.สวาง กุลวงษ (10%)
นางสุธาสินี ครุฑธกะ (10%)
นายพิทักษ นอยเมล (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

80,000

40 การตรวจสอบความใชไดของวิธีการที่ใชการสกัด
แบบการชะดวยกรดรวมกับอัลทราโซนิค
เพื่อวิเคราะหหาแรธาตุบางชนิดในขาวพันธุพื้นเมือง
อําเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยอะตอมมิก
แอบซอรพชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร

นางฐิตินันท ธรรมโสม* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

72,450

41 การประยุกตใชเทคนิคการรูจําแบบ ในการจําแนก
ลายผาทอพื้นเมืองของจังหวัดเลย

ผศ.ดร.วิชัย พัวรุงโรจน* (50%)
นายณรงค บุญสิริสัมพันธ (50%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

42 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดใบไครหอม ผศ.บุญเลี้ยง สุพิมพ* (80%)
ดร.มธุรส ชลามาตย (20%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

43 ผลของการฝกดวยความแข็งแรงรูปแบบ
ฟงกชั่นนอลเทรนนิ่ง และแบบพลัยโอเมตริก
ที่มีตอความแข็งแรง ความเร็ว และคลองแคลววองไว
ในนักกีฬาฟุตบอล

ดร.วรศิษฎ ศรีบุรินทร* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

30,000
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ตารางที่ 42 โครงการวิจัยที่ได�รับทุนอุดหนุนวิจัย จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ต�อ)

ชื่อโครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู�รับทุน สังกัด

44 การศึกษาพันธุกรรมของทุเรียนในจังหวัดเลย
โดยใชเครื่องหมายไอเอสเอสอาร

นางสาวฉันทนา เคนศรี* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

45 การคัดแยกและการจัดจําแนกแบคทีเรียที่มีความสามารถ
ในการผลิตเอนไซมแมนนาเนสจากกากมะพราว

นางสาวขวัญคณิศร อินทรตระกูล* 
(100%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

46 ผลการฝกความแข็งแรงแบบสถานีและแบบ Functional
ที่มีตอความแข็งแรงของกลามเนื้อในนักศึกษา

ดร.วรศิษฎ ศรีบุรินทร* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5,000

47 ผลของสัดสวนเมทไธโอนีนตอไลซีนในอาหาร
ตอการใชประโยชนไดของโปรตีนในสุกรหลังหยานม

ผศ.ดร.ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร (70%)
ผศ.สวาง กุลวงษ (10%)
นางสุธาสีนี ครุฑธกะ (10%)
นายศรุติวงศ บุญคง (10%)

วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

40,000

48 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ เรื่อง คลาสโดยใชวิดีโอ
บนหองเรียนออนไลนสําหรับนักศึกษาหมูเรียน ว.5812

นางสาวสุจิตรานันท มังคละไชยา* (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5,000

49 การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่ทําแบบทดสอบ
ออนไลนที่สรางขึ้นดวยโปรแกรม Kahoot ในการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21 เรื่อง โครงสรางขอมูลแบบแถวคอย
(Queue Structure) ของนักศึกษาหมูเรียน ว.6009

นางสาวจิตราภา คนฉลาด (100%) วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

5,000

50 การประมาณคานํ้าหนักไกพื้นเมืองดวยเทคนิค
โครงขายประสาทเทียมจากภาพถาย

นายศิวกร แกวรัตน* (80%)
ดร.คมยุทธ ไชยวงษ (20%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

60,000

51 การเตรียมเนื้อดินปนเทอราคอตตาจากแหลงดิน
บานนํ้าภู จังหวัดเลย

นายณัฎฐวุฒิ อริยะจิณโณ* (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

52 การศึกษาการผสมเสนใยธรรมชาติที่มีผลตอความแข็งแรง
ในวัสดุซีเมนต

นายวันชาติ สุพรมพิทักษ* (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

53 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝกนิวเมติกส
ดวยซอฟตแวร FluidSim

ดร.เมืองมล เสนเพ็ง* (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

54 การปรับปรุงคุณภาพดินภูเขาเพื่องานกอสรางถนน 
(เปนทุนป 60 แตประกาศให ป 61)

ผศ.กิตติกร ศรีลานนท* (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

55 เงื่อนไขที่เหมาะสมในการควบคุมเครื่องกลึง CNC 
สําหรับการกลึงขึ้นรูปโลหะ

ผศ.ณัฐชัย โปธิ* (55%)
ผศ.ดร.ภาณุมาศ พรหมเทศ (25%)
ดร.ปริญญา ศรีสัตยกุล (20%)

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

56 โมเดลการเรียนการสอน การรับสงขอมูลระหวาง 
PC กับ Microcontroller ผานพอรตอนุกรม

นายอุดมพล นาอุดม (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

30,000

57 พัฒนาชุดบอรดควบคุมตําแหนงมอเตอรไฟฟา
กระแสตรง

ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์ (100%) เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม

40,000

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 การส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพในด�านการวิจัย
 ในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา เห็นความสําคัญ 

ในดานการสงเสริมพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและดานการใหบริการวิชาการแกสังคม เพื่อใหบุคลากร

ในมหาวิทยาลัย ไดเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา นําเสนอผลงานวิจัย และเขารวมกิจกรรมของหนวยงานตางๆ

รวมทั้งใหบริการวิชาการแกหนวยงานตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ดังมีรายละเอียด

ตอไปนี้

ตารางที่ 43 การส�งเสริมและพัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพในด�านการวิจัย ในรอบป�การศึกษา 2561

โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่และ
วันที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู�ดําเนินการ/
วิทยากร

1 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยเรื่อง “วิจัยเสร็จ
จะจดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์
ไดอยางไร”

อาจารย
ในมหาวิทยาลัย
50 คน

11 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมศูนยศึกษา
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ (อาคาร 20)

34,260 คุณจิราภรณ เหลืองไพรินทร
คุณธัญชนก ชาติเสนา
คุณจิตตะวดี หลาหา
ศูนยทรัพยสินทางปญญา
มหาวิทยาลยัวิทยาลยัขอนแกน
(วิทยากร)

2 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย เรื่อง “จริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย”

อาจารย
ในมหาวิทยาลัย
70 คน

25 กุมภาพันธ 2562
ณ หองประชุมชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ

31,510 ผศ.ดร.ภญ.สุพัตรา ปรศุพัฒนา
ดร.จักรพันธ ขัดชุมแสง
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
(วิทยากร)

3 อบรม “พัฒนาศักยภาพ
ดานการวิจัยเชิงพื้นที่”

อาจารย
ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
จํานวน 80 คน

16 พฤษภาคม 2562
ณ หองประชุมศูนยศึกษา
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ (อาคาร 20)

19,630 รศ.ไทยโรจน พวงมณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(วิทยากร)

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 รายชื่อบุคลากรที่นําเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

1 การสํารวจพืชสมุนไพรทองถิ่นเพื่อ
การอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

นางสาวปยะนุช เหลืองาม
ผศ.ดร.สุปราณี สิทธิพรหม

การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 47

6 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน ราชา ออคิด

2 ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช
ประโยชนตามภูมิปญญาชาวบานของ
พืชสมุนไพรทองถิ่นในหมูบานศรีเจริญ 
ตําบลเลยวังไสย อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย

นางสาวอิศรารัตน มาขันพันธ การประชุมวิชาการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
แหงชาติ ครั้งที่ 48

6 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมพูลแมน
ขอนแกน ราชา ออคิด

3 การพัฒนาความสามารถการคิดเชิงเหตุผล
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวอัจฉรา นันทะศรี 
ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร
นางระเบียบ ชูสอน
นางสาวกนกพร พรหมสุวรรณ
นางสาวรุงรัตน มาไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป
พ.ศ. 2561

13-14 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

4 การศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันบนเทคโนโลยีคลาวด
ดวยกูเกิลแอพฟอรเอ็ดดูเคชั่น

นายวิเชษฐ นันทะศรี
นายสรเดช ครุฑจอน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"ราชภัฏกรุงเกา" ประจําป
พ.ศ. 2562

13-14 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

5 การพัฒนาความรูและทักษะการเขียน
แผนการสอนสําหรับเด็กปฐมวัย
ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย
ผานการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ผศ.ดร.วัชรีย รวมคิด การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 24-25 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

6 ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
ผานสื่อสังคมออนไลนที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องการออกแบบและ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษา

ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 24-25 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

7 ระบําลีลาวดี ดร.สรินทร คุมเขต 
ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมพูพันธ
นางจุฑาภรณ วิลัยแกว 
รศ.สังคม พรหมศิริ 
นางสาวผุสดี โกมาสถิตย
มัทนา สารเงิน

การประชุมพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10 24-25 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา

8 ตรวจคนปูโสมเฝาทรัพย นายณฐรช จอมพารา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น
อยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

9 การสรางสรรคบทเพลงสําหรับเด็ก นางสาวอมรมาศ มุกดามวง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

10 การผลิตสารคดีการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เรื่อง วิถีไทย วิถีเลย

นายภราดร รีชัยพิชิตกุล 
นางสาวชลทิตย ศรีตระการ
นางสาวศุภวรรณ เมืองฮามพันธ
นายอภิสิทธิ์ บัวทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

11 การพัฒนาวีดิทัศนสารคดี เรื่อง 
ประเพณีนมัสการ พระธาตุศรีสองรัก

ผศ.นิมิตร ตานอย 
นางสาวจิราวรรณ นาคคํา 
นางสาวภัทรภณ พิลาสุทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

12 สารคดีเชิงวัฒนธรรม เรื่อง สืบสานวัฒนธรรม
ถิ่นไทดําผาพื้นเมือง จังหวัดเลย

ผศ.นิมิตร ตานอย
นายธาดา แลวศรีนวล 
นางสาวพิมพพิไล ชาญภูผา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

13 การพัฒนาวีดิทัศนสารคดีเชิงวัฒนธรรม 
เรื่อง บานเรือนไม นวดแผนไทยและ
สปา จังหวัดเลย

ผศ.สุรศักดิ์ ตานอย
นายเอกภูมิ อิ่มอก
นายทศพล หมื่นเร็ว
นายอนุวัฒน แดงคํา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

14 การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่อง แกวหนามา

ผศ.จตุพงษ กะวิวังสกุล 
นางสาวกนิษฐา เหลาเสน 
นางสาวพิกุลแกว มงคลชวง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

15 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร สําหรับนักศึกษา
ฝกประสบการณวิชาชีพครู ใชสอน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผศ.สุรศักดิ์ ตานอย การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

16 องคประกอบตัวบงชี้การประเมินผล
การปฏิบัติการสอนวิชาชีพครูในสถานศึกษา
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นางสาวนันทพร กงภูเวช 
ผศ.ปทมา สิงหนุต
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

17 บทบาทของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ทั่วไปกับการเตรียมความพรอม
ในการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตร
ในศตวรรษที่ 21

นางสาวปยะนุช เหลืองาม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ครั้งที่ 5

21 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
การยอมเสนไหมดวยสีจากใบยานาง
ใหเปนอัตลักษณของบานดอนหญานาง 
ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

นางสาวกฤติกา
พรหมสาขา ณ สกลนคร 
นางสาวรุจิรา มณีชม
นายธเนศพลร วสุอนันตกุล
นางสาวประวีณนุช
วสุอนันตกุล
นางสาวฐรัณภรณ
ธนานิธิกุลโรจน

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

19 การตรวจสอบนโยบายแบบมุงเปาตาม
กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาการศึกษา
เขตพื้นที่ชายแดน (พ.ศ. 2560-2564)
ในจังหวัดเลย สังกัดสํานักงาน
ศึกษาธิการ ภาค 10

นายชัยมงคล ปนะสา 
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
นายอนุภูมิ คํายัง
ดร.ศิริพร ศรีจันทะ
ดร.สภุชัย จันปุม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

20-21 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

20 An Analysis of English Reading 
comprehension and Reading Strategies
Through Google translator of loei 
Rajabhat University students

พักตรพิมล กําเนิด The Asian Conferecne on 
Language learning 2018

art center kobe 
Janpan 27-29 
สิงหาคม 61

21 ฟอน ปูรณฆฏะเสมา นางจุฑาภรณ วิลัยแกว 
ดร.สรินทร คุมเขต 
ผศ.ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ
รศ.สังคม พรหมศิริ 
นางสาวผุสดี โกมาสถิตย 
นายธนวัฒน ธรรมมิยะ 
นางสาววิไลวรรณ มารมย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความทาทายของอุดมศึกษา
ในการผลิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1 กุมภาพันธ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย

22 ระบํานางนกกระจาบ นางสาวผุสดี โกมาสถิตย 
ดร.สรินทร คุมเขต 
ผศ.ดร.ชมภูนาฎ ชมภูพันธ
รศ.สังคม พรหมศิริ 
ดร.จุฑาภรณ วิลัยแกว 
นางสาวปริตา ภูกองชนะ 
องนงคนา ทวีศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความทาทายของอุดมศึกษา
ในการผลิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1 กุมภาพันธ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย

23 การศึกษาเปรียบเทียบการตีกลองเพล
ของวัดสันตยาวาส บานกําเนิดเพชร 
ตําบลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเลย และ
วัดสีลธราราม บานกางปลา ตําบลชัยพฤกษ
อําเภอเมือง จังหวัดเลย

วราวุฒิ เรืองบุตร
อภิสิทธิ์ ถัตถานาลัย
นัทชัย พรอมศิลป

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562
“ความทาทายของอุดมศึกษา
ในการผลิตนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21”

1 กุมภาพันธ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

24 A Learning Achievement Development
of Wforeign Language Words in Thai
Language by Using Programmed 
Instruction for Ninth Graders of 
Khonsarnwittayakom School under 
Secondary Educational Service Area 
office 30

ศิริสุดา ธนาวาณิชยกูล การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําป 
2561

20 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

25 ความสําคัญของชองขาวสาร
ในประวัติศาสตรลานชาง

ธีรวัฒน แสนคํา การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พื้นถิ่น โขง ชี มูล
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

25 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

26 ตนปาง : วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ 
และสุนทรียภาพกับการกลายเปนสินคา
ทางการทองเที่ยวของกลุมชาติพันธุไทดํา
บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน 
จังหวัดเลย

ไทยโรจน พวงมณี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พื้นถิ่น โขง ชี มูล
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

25 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

27 แนวทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมบานพองหนีบ
อําเภอภูกระดึง จังหวัดเลย

ณศิริ ศิริพริมา
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ 
ไทยโรจน พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พื้นถิ่น โขง ชี มูล
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

25 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

28 เยาวชนลุมนํ้าโขงใสใจวัฒนธรรมทองถิ่น กัลยา ยศคําลือ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
พื้นถิ่น โขง ชี มูล
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

25 ตุลาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

29 การพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะ
ผานเนื้อหาวัฒนธรรมทองถิ่นและ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติของเยาวชนจังหวัดเลย

เชิดเกียรติ กุลบุตร การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

30 วัฒนธรรมคําสบถสาบานในจารึกคําปู
สบถ จารึกปูขุนจิดขุนจอด
ลิลิตโองการแชงนํ้า

พชรมณ ใจงามดี การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

31 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู
การแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยนํ้าวาของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย

ไทยโรจน พวงมณี
ยุพดี ชินพีระเสถียร 
วัชรินทร สินสิริ
สิทธิวัฒน มีวันคํา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

32 แนวทางการยกระดับการจัดการทองเที่ยวชุมชน
ของกลุมวิสาหกิจการทองเที่ยวชุมชนบานอาฮี
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

พรกมล ระหาญนอก
ไทยโรจน พวงมณี
คชสีห เจริญสุข
พลสยาม สุนทรสนิม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

33 พิธีกรรมการแตงงานของชาวเขาเผามง
บานหวยทรายเหนือ อําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก

วิชชุพงศ วรศาสตรกุล 
ณัฐกร หิรัญโท
(สํานักศึกษาทั่วไป)

ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1

14-15 กันยายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร

34 รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการ
กลุมธุรกิจชุมชนเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง
ของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบาย
ประชารัฐของบานนาบอน หมู 5
ตําบลชัยพฤกษ อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วิชญ มะลิตน ประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยรําไพพรรณี ครั้งที่ 12

19 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี

35 ผลของการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการสอบ TOEIC

ปยาพร อภิสุนทรางกูร การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 และการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

7 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

36 การถายทอดศาสตรพระราชาตอเยาวชน
จังหวัดเลย

กัลยา ยศคําลือ การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
"การขับเคลื่อนพลังชุมชน
สูสังคมแหงการเรียนรู"

25 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

37 คัมภีรใบลาน วัดศรีชมชื่น บานคกเลาใต 
ตําบลบุฮม อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย :
การปริวรรตและคุณคาในฐานะ
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรม

สุรธัชนุกูล นุนภูบาล
สมัย วรรณอุดร
วิไล ผิวมา
วิภากรณ จันทะพัน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

38 การพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
โดยการใชเว็ปไซตและแบบฝกหัด
แบบมีปฏิสัมพันธโดยกระบวนการเรียน
แบบรวมมือเทคนิค TAI ของนักศึกษา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ชั้นปที่ 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พนิดา ตาสี การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

39 การใชสื่อภาพยนตรเพื่อสงเสริมแรงจูงใจ
ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรณี
ศึกษา: วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
และทักษะการเรียนรู รหัสวิชา 0001103

ปทมา ปญญาใส
อภิชา ปลัดกอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

40 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อารีย ลํามะยศ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

41 การพัฒนาของที่ระลึกจากกระดาษใยกลวย
สาํหรบัการสงเสริมการทองเทีย่วภลูาํดวน
บานหวยผักกูด อ.ปากชม จ.เลย

วิชญ มะลิตน
ศักดิ์ปรีชา ทาเทาว

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

42 ทุนทางสังคมกับการจัดการความเสี่ยงทางสังคม
ของชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดเลย :
ศึกษาเฉพาะกรณีชายแดนลุมแมนํ้าเหือง

พรกมล ระหาญนอก การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

43 โครงการวิจัยรักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุมนํ้าเหือง
จังหวัดเลย

พรกมล ระหาญนอก การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งท่ี 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

44 การใชเวลาวางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อริศราวรรณ นิยมรัตนจรูญ การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

45 การมีสวนรวมของชุมชนในการสงเสริม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เพื่อปองกันไฟปาในเขตตนนํ้าภู
จังหวัดเลย

วิชญ มะลิตน การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

46 การพฒันาการทองเทีย่วเชิงพทุธของชมุชน
บานหวยเดื่อ ตําบลนํ้าทูน อําเภอทาลี่ 
จังหวัดเลย

กัลยา ยศคําลือ การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ ครั้งที่ 5
ประจําป 2562

27-28 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

47 Guidelines for Improving Healthy 
Community Applying the Sufficiency 
Economy Principles in Srisomgrak 
Tambon Administration Organization 
in Loei

เสาวภา สุประเสริฐ the 5th Rajabhat University 
National & International  
Research and Academic 
Conference

3-5 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

48 The Students Public Administration 
Program Satisfaction of Educational 
Services Rajabhat Loei University

กัลยา ยศคําลือ the 5th Rajabhat University 
National & International Research
and Academic Conference

3-5 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี

49 English Speaking Development Based
on Constructivism Theory for Students
Grade 3 of Ban Non Phu Thong School,
Ta-changkhlong Village, Phakhaw 
District, Loei Province

กฤษณา ยอดมงคล 14th International Conferene 
and Social Science (IC-HUSO)
2018

22-23 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

50 The Process of Desing Inforgraphic 
Identity Phi-Khon-Nam Ban Nasao 
District in Loei

อิศริยาภรณ ชัยกุหลาบ 
ไทยโรจน พวงมณี

14th International Conferene 
and Social Science (IC-HUSO)
2019

22-23 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน

51 Local food diets and biodiversity in lower
Mekong sub-region community of 
Thailand and lao PDR

สุวารีย ศรีปูณะ
กอบกาญจน กัปตพล

International Conference on 
Lao Studies

13-15 มิถุนายน 2562
ณ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

52 The participation Herb garden
development on ubiquitous learning 
of plan genetic conservation under 
the initiation of her royal highness 
princess maha chakri sirindhorn
of loei rajabhat university's students

กัลยา ยศคําลือ the 80th anniversary of suan
sunadha rajabhat university 
"Internaitonal conference on 
innovation, smart culture 
and well-being"

8 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

53 ชนิดและปริมาณเบสพิวรีนในผักพื้นบาน 
20 ชนิด

สุวัชชัย มิสุนา
นิรมล ศรีชนะ
กิตติพงษ ชูจิตร
บุษบาวดี พุทธานุ
จันทรแจม ดวงอุปะ

การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา

วันที่ 30 สิงหาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตศรีราชา

54 ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
ศูนยการเรียนรูพืชสมุนไพรทองถิ่น
และผักพื้นบานในชุดสํารับ/ตํารับอาหาร 
ตําบลนาออ อําเภอเมือง จังหวัดเลย

สุชาดา พรหมโคตร 
ขนิษฐา ศรีแกว
สุไพลิน พิชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

55 การใชปุยนํ้าหมักมูลไสเดือนดิน
ตอการเจริญเติบโตของผักสลัดในระบบ
ไฮโดรโพนิกสแบบนํ้าวนผานราก

สมศักดิ์ พินิจดานกลาง การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

56 การทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึม
โครงขายประสาทเทียมแบบแคปซูล

ณรงค บุญสิริสัมพันธ การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

57 การพัฒนาระบบเปด-ปดเครื่องใชไฟฟา
ภายในบานแบบไรสายดวยทาทาง
บนใบหนา

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
ทศพร บุญประสงค
ทัศนะ แกวสีหา

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ยั่งยืน

24 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
สกลนคร

58 ระบบสารสนเทศการพัฒนาผลิตภัณฑกลวย
เพื่อประโยชนเชิงพาณิชย

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
ปวีณา คําจันทร
ศิริรัตน จัดนอก

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
สกลนคร

59 การพัฒนาระบบควบคุมการเปด-ปด
เครื่องใชไฟฟาและบันทึกการใชงาน
ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยอินเทอรเน็ตเพื่อสรรพสิ่ง

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี
ณัฐสิทธิ์ พาภักดี
นนทชัย เลิศขามปอม

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 6 นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตและสังคม
ที่ยั่งยืน

26 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตเฉลมิพระเกยีรติ
สกลนคร



ANNUAL REPORT 2018 LOEI RAJABHAT UNIVERSITY87

ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

60 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโครงการ
"รักษนํ้าเพื่อพระแมของแผนดิน" ลุมนํ้าหมัน
ตําบลกกสะทอน อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย

มณีรัตน สุตันตั้งใจ
อรทัย จิตไธสง

งานมหกรรมการแสดงผลงาน
ระดับชาติ ดานการพัฒนา
งานประจํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรม ครั้งที่ 3

6-8 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

61 แบบจําลองการถายเทความรอนของ
เครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตย
แบบเรือนกระจกสําหรับอบแหงมะขามหวาน
ในจังหวัดเลย ประเทศไทย

จักรพรรณ ผิวสะอาด
ชยพัทย ภูสําเภา

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3

18-19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
ศนูยพระนครศรอียุธยา
หันตรา

62 การอบแหงขิงดวยเครื่องอบแหงพลังงาน
แสงอาทิตยแบบอุโมงค

ชยพัทธ ภูสําเภา
จักรพรรณ ผิวสะอาด

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 4

18-19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศนูยพระนครศรอียุธยา
หันตรา

63 การศึกษาศักยภาพการจัดการทองเที่ยว
เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมโดยชุมชน
บานคําขา หมูที่ 4 ตําบลบานไร
อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

ไทยโรจน พวงมณี
มัสยา ราชวงษ
ปทมา ปญญาใส
ตันติกร โนนศรี วิทย
วีระ อิสโร
อภิชา ปลัดกอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"นวัตกรรม 4.0 เพื่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบริการอยางยั่งยืน"

25-26 กุมภาพันธ 
2562

64 พิเพอรีนและสติกมาสเตอรอล
จากลําตนสะคาน

ธนาธิป รักศิลป
ภัทรานุช ผงสุข
วิระ อิสโร

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

65 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ
แบบมีสวนรวมของประชาชนของ
องคการบริหารสวนตําบลทาพระ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

66 การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียแลคติก
ที่สรางแบคเทอริโอซินจากอาหารหมัก

ขวัญคณิศร อินทรตระกูล 
กานดา ชํานาญพล
สุวนันท อินทรชัยศรี
เอื้องพร โสประดิษฐ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

67 ผลของระยะเวลาในการผสมแหนแดงแหง
ลงดินตอการเจริญเติบโตของสวิสชารด

ภาษิตา ทุนศิริ
จุฑาไล อันทะนัย
ณัฐิกานนท เกตุหมู

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

68 ผลของระดับพลังงานในอาหารตอสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุนเพศผู

ชัยพฤกษ หงสลัดดาพร 
สวาง กุลวงษ
ทัศนีย ไกรพรม
สุธาสินี ครุฑธกะ
ศรุติวงศ บุญคง
เกศริน แสนขัน
นุชรินทร อัปการัตน 
อภิญญา สําราญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

69 การสะสมโลหะหนักในพืชผลทางการเกษตร
และในดินปลูกในพื้นที่ตําบลทุงชมพู 
อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน

ชุตินันท เจริญชัย
เนตรนภา พงเพ็ชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

70 การเตรียมถานกัมมันตจากเปลือกกระบก
โดยใชซิงคคลอไรดเปนตัวกระตุน

วิมลนันท พงศภัทรกานต 
สุภดา หาญลํายอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

71 ประสิทธิภาพการใชงานของระบบจัดการ
ขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพของ
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จิตราภา คนฉลาด
สุจิตรานันท มังคละไชยา 
กรกช จําปามวง
สุชาดา ชมภูทอง

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

72 แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวนั่งเรือ
ชมทิวทัศนในเขื่อนอุบลรัตนของชุมชน
การทองเที่ยวทางเรือบานทาศิลา
ตําบลบานคอ จังหวัดหนองบัวลําภู

ตันติกร โนนศรี
ปทมา ปญญาใส
มัสยา ราชวงษ
ไทยโรจน พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

73 การกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
ในกาซชีวภาพจากมูลไกไข

ศรุติวงศ บุญคง
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
สวาง กุลวงษ
สุธาสินี ครุฑธกะ
สมิง ศรีกา

การประชุมสัมมนาวิชาการ
รูปแบบพลังงานทดแทน
สูชุมชนแหงประเทศไทย
ครั้งที่ 11

28-30 พฤศจิกายน 
2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏชัยภูมิ

74 การบริหารจัดการขยะแบบมีสวนรวม
ของประชาชนดวยเทคโนโลยี
เว็บแอพพลิเคชันของเทศบาล
ตําบลชนบท อําเภอชนบท
จังหวัดขอนแกน

เกรียงศักดิ์ โยธาภักดี 
เนตรนภา พงเพ็ชร

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

20 เมษายน 2562
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

75 การวิเคราะหหาปริมาณแรธาตุในเห็ดพื้นบาน
ในจังหวัดเลย

นิรมล ศรีชนะ
จันทรจิรา วงษา
อนุธิดา ปองสิงห

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

20 เมษายน 2562 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

76 ผลของแปงปรับแตงโครงสรางเบลนด
ยางธรรมชาติตอสมบัติของไฮโดรเจล

ภัทรานุช ผงสุข
ธนาธิป รักศิลป
ฐิตินันท ธรรมโสม
วิไลวรรณ สิมเชื้อ

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

20 เมษายน 2562
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

77 การศึกษาคุณภาพเนื้อยางแหงในเขต
จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย

สมศักดิ์ พินิจดานกลาง การประชุมวิชาการสมาคม
วิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20

14-15 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมฮารดร็อค
พัทยา จังหวัดชลบุรี

78 ผีปุงเตา : พัฒนาการจากความเชื่อทองถิ่น
สูผลิตภัณฑการทองเที่ยวชุมชนบานไฮตาก
อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ไทยโรจน พวงมณี
สุภาวดี สําราญ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏเลยวิชาการ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน”

22 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

79 รูปแบบการออกกําลังกายที่มีผลตอ
สมรรถภาพทางกายของผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลปากชม
อําเภอปากชม จังหวัดเลย

จรัสศรี ศรีโภคา
ฉัตรวิไล สุรินทรชมพู

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

80 ผลของรูปแบบการออกกําลังกายดวยผา
ที่มีตอสมรรถภาพทางกายในผูสูงอายุ
องคการบริหารสวนตําบลนาออ อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

วรศิษฏ ศรีบุรินทร
วัชรีย รวมคิด
วรายศ หลาหา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม

81 Food consumption behavior and nutrition
status of the elders in Srisongrak 
subdistrict, Muaung district,
Loei province, Thailand

สุพรรณี พฤกษา the 5th Rajabhat University  
National & International  
Research and Academic 
Conference

3-5 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

82 Automatic Detector for Bikers with 
no Helmet using Deep Learning

ณรงค บุญสิริสัมพันธ
วิชัย พัวรุงโรจน

The 22nd International Computer
Science and Engineering 
Conference (ICSEC 2018)

21 พฤศจิกายน 2561
ณ จังหวัดเชียงใหม

83 Heavy Metal Accumulation and 
Health Risk Assessment through 
consumption of Vegetables around 
Loei River, Loei Province

เนตรนภา พงเพชร The 3rd Environment and 
Natural Resources International
Confercnce

22-23 พฤศจิกายน 2561
ณ จังหวัดชลบุรี
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
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ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

84 Convolutional Neural Network Models
for Hand-Woven Fabric Motif Recognition

วิชัย พัวรุงโรจน
ณรงค บุญสิริสัมพันธ

The 4th International
Conference on Digital Arts, 
Media and Technology

30 มกราคม 2562 -
2 กุมภาพันธ 2562

85 Phenolic compounds, in vitro antioxidant
activity and potential inhibitory action
against xanthine oxidase from five 
chilli pepper extracts

สุวัชชัย มิสุนา
นิรมล ศรีชนะ
กิตติพงษ ชูจิตร
บุษบาวดี พุทธานะ

Pure and Applied Chemistry 
International Conference 
2019

7-8 กุมภาพันธ 2562
ณ Bitec  
กรุงเทพมหานคร

86 THE COLLECTION AND CONSERVATION
OF THAI NATIVE RICE VARIETIES

Supranee Sitthiphrom 
Charuwan Rakmanee 
Supawadee Sumran 
Kwankanit Intaratrakul 
Chantana Kensri
Thosang Pimbaotam
Isararat Makhanpan
Satian Chunta
Sawing Khuntasa 
Narong Chochpakdee 
Supawat Wisitsirikun 
Kanchana Chaingthong 
Samrit Maksong
Soontaree Cheentam

ประชุมวิชาการนานาชาติ The Fourth
Thailand Biodiversity BioBank
Conference and Workshop: 
“2018 International Forum 
on Community BioBank: 
Thailand Initiatives

12-14 กันยายน 2561
ณ โรงแรมเซ็นทรา
ศูนยราชการและ
คอนเวนชัน"

87 ศักยภาพดานการบริหารจัดการของ
ผูประกอบการ SMEs ที่สามารถพัฒนา
สูเศรษฐกิจสีเขียวเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1

วิลัยพร ยาขามปอม การประชุมวิชาการและ
นําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
ครั้งที่ 10

ถักทองานวิจัย
ทองถิ่น...กาวไกล
สูสากล

88 สมรรถนะการสื่อสารของผูนําชุมชน
ตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
แมนํ้าเลย จังหวัดเลย

ปฤฐฎาง จันทรบุญเรือง การประชุมมหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2561 (Thailand
Research Expo)

10 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

89 กลยุทธการจัดการโซคุณคาบนฐาน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการเตรียม
ความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC) ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตผาทอ/
เสื้อผา จังหวัดเลย

วาสนา ดิษฐพรม การประชุมมหกรรมงานวิจัย
แหงชาติ 2561 (Thailand
Research Expo)

10 สิงหาคม 2561 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด
และบางกอก
คอนเวนชันเซ็นเตอร 
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ

90 ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาธิยา กลิ่นสุคนธ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
Integration of Global Social 
Science to Sustainable 
Community National
Conference : IGSC #4

16 สิงหาคม 2561 
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

91 พฤติกรรมและปจจัยในการเลือกซื้อ
สินคาออนไลนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
Integration of Global Social 
Science to Sustainable 
Community National
Conference : IGSC #4

16 สิงหาคม 2561 
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

92 กลยุทธสูความสําเร็จในการประกอบ
ธุรกิจออนไลนของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
Integration of Global Social 
Science to Sustainable
Community National
Conference : IGSC #4

16 สิงหาคม 2561 
ณ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี

93 ความตั้งใจในการแบงปนความรู :
มุมมองดานปจจัยระดับบุคคล
และอิทธิพลจากวัฒนธรรมองคการ

อัญชลี โกกะนุช การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตชลบุรี

30 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตชลบุรี

94 ความสามารถดานความคิดสรางสรรค
ของธุรกิจนําเที่ยวในประเทศไทย

จารุพร มีทรัพยทอง การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตชลบุรี

30 สิงหาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร 
วิทยาเขตชลบุรี

95 ความตองการศึกษาตอในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดขอนแกน และจังหวัดชัยภูมิ

สกุลไทย ปอมมะรัง การประชุมวิชาการทางธุรกิจ
และนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติ ประจําป 2561

22-23 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

96 ศักยภาพทางการเงินของผูประกอบการ SME
กลุมธุรกิจการคาและการคาชายแดน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

จิราวดี กํายาน การประชุมวิชาการทางธุรกิจ
และนวัตกรรมทางการจัดการ
ระดับชาติ ประจําป 2561

22-23 กันยายน 2561
ณ วิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

97 ความสนใจศึกษาตอในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ในเขตจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวลําภู 
จังหวัดขอนแกน และจังหวัดชัยภูมิ

พลกร วงศลา
สนั่น พรมศิลา

การประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ
ประจําป พ.ศ. 2561

29 กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัยเกริก
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

98 ศึกษาความตองการเงินทุนของกลุมผูปลูก
สับปะรดไรมวง ตําบลนํ้าหมาน อําเภอเมือง
จังหวัดเลย

วรรณวิศา นครขวาง การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจําป 2561

11-13 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยแมโจ
จังหวัดเชียงใหม

99 การศึกษาตนทุนผลิตภัณฑของที่ระลึก
สําหรับการจําหนายในพื้นที่การทองเที่ยว :
กระปุกออมสินไมไผเขียนลวดลายวิถีชีวิต
และศิลปวัฒนธรรม จังหวัดเลย

อุไรวรรณ บุษทิพย
ไทยโรจน พวงมณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ
พื้นถิ่น โขง ชี มูล
ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3

25 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

100 ระบบบัญชีและการควบคุมภายใน
ของกองทุนฌาปนกิจกลุมแมบาน
บานหวยตาด อําเภอนาดวง จังหวัดเลย

เพลินพิศ โพธิ์วัน
ไหมคํา ตันติปทุม
ขนิษฐา หาระคุณ

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3

18-19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
ศนูยพระนครศรีอยุธยา
หันตรา

101 ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณารับงานทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน

เมชยา ทาพิมาย
สัญญา เนียมเปรม
วนันพรณ ชื่นพิบูลย
เกวลิน จงกลรัตน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 3

1 กุมภาพันธ 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย

102 บทบาทสื่อพื้นบาน : พิพิธภัณฑพระครู
วิจารณสังฆกิจ ตําบลนาออ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

อัญญาภัสสร ชลพัชรสิทธิกุล
พิชญา ขุนศรี

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง
"วิจัยบูรณาการศาสตร พัฒนา
ชาติกาวไกล สังคมไทยยั่งยืน" 
ครั้งที่ 7

1 มีนาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมูบานจอมบึง

103 ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการบริหารจัดการ
ระบบสารสนเทศทางบัญชี กรณีศึกษา : 
ผูประกอบการธุรกิจโฮมสเตย
ในอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

อําภาภัทร วสันตสกุล การประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจําป 
2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4
"การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"

31 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชธานี 
จ.อุบลราชธานี

104 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักและ
ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน: แบบจําลอง
การสื่อสาร โดยกระบวนการเรียนการสอน
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบนิรมัย
(Deductive Method) ของนักศึกษา 
นศ. 6101

ปฤฐฏาง จันทรบุญเรือง การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ ครั้งที่ 5
ประจําป 2562

27-28 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

105 แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ชุมชนตอการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
บานทาดีหมี อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

เมทยา อิ่มเอิบ
เยาวธิดา รัตนพลแสน

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งที่ 12

26-28 มิถุนายน 
2562 โรงแรม
ชลจันทรพัทยารีสอรท
จังหวัดชลบุรี
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ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

106 สํารวจเสนทางโลจิสติกสเพื่อการทองเที่ยว
บานนากระเซ็ง ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ 
จังหวัดเลย

ไพโรจน ชัชวาลย การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ ครั้งที่ 5
ประจําป 2562

27-28 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

107 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคสําหรับ
สถานประกอบการ กรณีศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รดาศา เนตรแสงสี การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ ครั้งที่ 5
ประจําป 2562

27-28 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี

108 Demand for Logistics Management 
Studies in North Eastern Thailand

พิชิต พระพินิจ RMP International Conference
on Business, Economics 
and Management 2018

12-13 ตุลาคม 2561
ณ จังหวัดภูเก็ต

109 The Potentials of Community Enterprises
towards Green Tourism in Upper 
Northeastern Cluster 1

สัญชัย เกียรติทรงชัย the 5th Rajabhat University
National & International  
Research and Academic 
Conference

3-5 ธันวาคม 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  

110 Knowledge management of trade 
supply chain Thailand-Lao PDR. 
Vietnam and China to enhance its 
competitiveness in the agricultual 
entrepreneurs Loei Uttaradit and Nan

พิชิต พระพินิจ 5th International Conference
on Arts, Management, Science
and Social Science 2018

28-30 ธันวาคม 2561
ณ ประเทศอินโดนีเซีย

111 Antecedents of Knowledge Sharing 
Intertion and Assumptions in Multiple
Regression Analysis Assessment

อัญชลี โกกะนุช The International conference
on Education and Social 
Science (ICESS)

27-28 กุมภาพันธ 2562
ณ ประเทศญี่ปุน

112 The knowledge, Understanding and 
Awareness of Loei People from Media
Exposure about ASEAN Economic 
Community (AEC) p.56-68

ประยุทธ วรรณอุดม International Conference on 
Social Science, Arts, Business
and Education (ICSSABE-19)

23-24 เมษายน 2562
ณ ประเทศญี่ปุน

113 Dealing with Change in software 
Development :  A challenge for
Requirements Engineering

วิชัย พัวรุงโรจน
ณรงค บุญสิริสัมพันธ 
สุชาดา พรหมโคตร 
ณัฐฐิญา พัวรุงโรจน

The 2018 Technology Inno
vation Management and
Engineering Science
International Conference

12-14 ธันวาคม 
2561

114 การสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดฝกนิวเมตริกสดวยซอฟแวร FluidSim

เมืองมล เสนเพ็ง การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9

7 กันยายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
จ.ขอนแกน

115 ระบบสารสนเทศแนะนําเครื่องมือ
ทางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

คมยุทธ ไชยวงษ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9

7 กันยายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
จ.ขอนแกน



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 94

ตารางที่ 44 การนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รายชื่อบุคลากรท่ีนําเสนอผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ

   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

116 คุณภาพทรายแมนํ้าเลย กิตติกร ศรีลานนท การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9

7 กันยายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
จ.ขอนแกน

117 การเปรียบเทียบนํ้าหนักไกพื้นเมือง
คาจริงกับคาจากใชเทคนิคโครงขาย
ประสาทเทียม

ศิวกร แกวรัตน การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครั้งที่ 9

7 กันยายน 2561 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน 
จ.ขอนแกน

118 โมเดลการเรียนการสอน การรับสงขอมูล
ระหวาง Pc กับ Microcontroller
ผานพอรตอนุกรม

อุดมพล นาอุดม การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 9

18-19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชปูถมัภ

119 การศึกษาประสิทธิภาพของการสูบนํ้า
ของไฮดรอลิคแรมปมโดยใชทอ PVC 
ขนาด 2 นิ้ว

ชัชชัย พีรกมล การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9

18-19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภฏัวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชปูถมัภ

120 การศึกษาความเปนไปไดในการสราง
เทาเทียมตนแบบสําหรับผูปวยพิการขาขาด

ณัฐชัย โปธิ การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 4 การวิจัยและนวัตกรรม
ดานสุขภาพ

29-30 พฤศจิกายน 
2561 ณ โรงแรม
เอเซีย กรุงเทพมหานคร

121 การสรางขาตั้งไมระดับเพื่อลด
ความคลาดเคลื่อนในการทําระดับ

สมภพ เพ็ชรดี การประชุมวิชาการระดับชาติ  
"Graduate school conference
2018"

30 พฤศจิกายน 2561
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา

122 การศึกษาผลของความดัน เวลา ความชื้น
และการสิ้นเปลืองพลังงานจําเพาะโดยใช
หมอไอนํ้าความดันสูงตอการเจริญเติบโต
ของเสนใยเห็ดขอนขาว

ปกรณเกียรติ ภูกองพลอย การประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3

18-19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ
จังหวัดนครศรีอยุธยา

123 การสรางและหาประสิทธิภาพชุดฝก
นิวเมตริกสดวยบอดรด อาดูโน

เมืองมล เสนเพ็ง การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏวิจัย 
ครั้งที่ 5

1-5 ธันวาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี

124 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบ
ขนมจีนสด

กานต จันทระ
ยุทธศิลป ชัยสิทธิ์

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"พะเยาวิจัย" ครั้งที่ 8

24-25 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

125 การพัฒนาผลิตภัณฑกลุมอาชีพสมุนไพร
โดยการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ของชุมชน อบต.ปอแดง อ.ชนบท 
จ.ขอนแกน

ณัชชา สมจันทร การประชุมสังคมศาสตรวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 15  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย "การขับเคลื่อน
พลังชุมชนสูสังคมแหงการเรียนรู"

26 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
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   และนานาชาติ ประจําป� 2561 (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�นําเสนอ

ชื่องานประชุม
วันเดือนป�

ที่นําเสนอผลงาน/
สถานที่นําเสนอ

126 คุณสมบัติเชิงกลของคอนกรีตมวลเบา
ผสมผักตบชวาเพื่องานวัสดุกอสรางสีเขียว

กิตติกร ศรีลานนท การประชุมวิชาการระดับชาติ 
"ศาสตรพระราชาสูการวิจัยและ
นวัตกรรม"

15 มีนาคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

127 การทดสอบคุณสมบัติเครื่องกลึง CNC 
สําหรับการกลึงรูปเหล็กเพลาขาว

ณัชชัย โปธิ
ภาณุมาศ พรหมเทศ 
ปริญญา ศรีสัตยกุล
อุดมพร บัวผาย
ภาคีนัย วรรณา

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ครั้งที่ 1 
“วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรางสรรคนวัตกรรมเพื่อชุมชน”

20 เมษายน 2562 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

128 การพัฒนาผลิตภัณฑจักสานไมไผ
กระติบขาวของผูสูงอายุบานนํ้าแคม
จังหวัดเลย

อิสริยาภรณ ชัยกุหลาบ 
ณัชชา สมจันทร
วิชญวิสิษฐ วงษเขียว

การประชุมสังคมศาสตร
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
"การขับเคลื่อนพลังชุมชนสูสังคม
แหงการเรียนรู"

26 มกราคม 2562 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

129 Suitable  Factors and Conditions for 
Controlling a CNC Lathe Machine 
for Metal Turning Operation

ณัฐชัย โปธิ 7th Internationa Conferecne 
on Creative Technology   
3rd National Conferecne on 
Creative Technology

19-20 มิถุนายน 2562
ณ Loft mania 
boutique Hotel  
Chumphon, Thailand

130 รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพเสนทาง
ขึ้นภูกระดึง

มหิธร จิตตเกษม การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 1

14 กันยายน 2561 
ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 45 ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�และ / หรือนําไปใช�ประโยชน� ในระดับชาติและนานาชาติ

รายชื่อผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรและ / หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ประจําป 2561

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�ทําวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

วันเดือนป�
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

1 การพัฒนาองคประกอบและตัวชี้วัด
การจัดการสุขภาวะของผูสูงอายุ
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภัทราพร เกษสังข
พระครูปริยัติคุณรังสี
สงสุข ภาแกว

วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 13 ฉบับที่ 46 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

2 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค STAD รวมกับแบบฝกทักษะ
ความรูพื้นฐานคณิตศาสตรของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โศจิวัจน เสริฐศรี
ศิริพร ศรีจันทะ 
เสาวภาคย วงษไกร 
ปาริชาติ ภูภักดี

วารสารศึกษาศาสตร 
มมร.

ปที่ 6 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

3 สเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู ศิริพร ศรีจันทะ
พีรภัฏ รุงสัทธรรม 
ประดิษฐ วิชัย

วารสารวิชาการแพรวา
กาฬสินธุ

ปที่ 6 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2562

4 ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษา
ภายใตกรอบการปฏิรูปการศึกษา : 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 เลย-หนองบัวลําภู

ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
สุขุม พรมเมืองคุณ 
ไพโรจน พรมสอน
ธวัช มูลเมือง

วารสารมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร
สาขามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ปที่ 5 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

5 การพัฒนาความสามารถดานการอาน
เพื่อความเขาใจดวยวิธีการสอนอาน
แบบ DR-TA ผานหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อัมราภรณ หนูยอด
ณัฐกร หิรัญโท
เอื้องไพร วัลลภาชัย

วารสารศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปที่ 42 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มีนาคม 2562

6 สมรรถนะและการประเมินความตองการ
จําเปนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21
ของครูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม จังหวัดเลย

ภัทราพร เกษสังข
อนุภูมิ คํายัง
กฤศนรัตน พุทธเสน
อรวรรณ เกษสังข

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปที่ 11 ฉบับที่ 1 
มกราคม-เมษายน 2562

7 สถานการณเกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายคุมครองผูบริโภคดานอาหาร

เมธาคุณ พฤกษา วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 13 ฉบับที่ 45 
กรกฎาคม-กันยายน 2561

8 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคลองกับ
หลักพุทธธรรมในพระสุตตันตปฎก

บุญวัฒน บุญทะวงศ วารสารบัณฑิตศึกษา
ปริทรรศน วิทยาลัยสงฆ
นครสวรรค

ปที่ 5 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2561

9 รูปแบบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เยาวชนโดยใชการบูรณาการวรรณกรรม
และสื่อพื้นบานในจังหวัดเลย

สุรธัชนุกูล นุนภูบาล
สุธาสินี ราชเจริญ

วารสารวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย

ปที่ 8 ฉบับพิเศษ 
(ตุลาคม 2561)

10 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

พลอยภัสสรณ สุจันทรศรี 
พรสวรรค ศิริกัญจนาภรณ

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 13 ฉบับที่ 46 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561 

11 ความแตกตางระหวางการเพิกถอน
การฉอฉลกับการโอนทรัพยสินที่เปนโมฆะ

ยุพดี ผองศรี วารสารวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 13 ฉบับที่ 46 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561
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ตารางที่ 45 ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�และ / หรือนําไปใช�ประโยชน� ในระดับชาติและนานาชาติ (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�ทําวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

วันเดือนป�
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

12 ขอกังวลในการจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางตามรางพระราชบัญญัติ
ภาษาที่ดินและสิ่งปลูกสราง

ดวงพร บุญเลี้ยง
อรรถกร ทองโคตร

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 13 ฉบับที่ 46 
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

13 ประชาธิปไตยมิติบทบาทภาคประชาสังคม
ที่มีตอยุคไทยแลน 4.0

กุลขณิษฐ อดิรุจโชติสิริ
สุรพงษ พันชะโก
ผการัตน พินิจวัฒน

วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 14 ฉบับที่ 47 
มกราคม-มีนาคม 2562

14 กฎหมายวาดวยการขึ้นทะเบียน
และเสียภาษีสุนัข

มาณพ ประวาลลัญฉกร วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 14 ฉบับที่ 47 
มกราคม-มีนาคม 2562

15 การสงเสริมอาชีพใหชุมชน : กรณีศึกษา
บานโพนไทร ตําบลเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

ผการัตน พินิจวัฒน วารสารสันติศึกษา
ปริทรรศน มจร

ปที่ 6 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม-กันยายน 2561

16 กระบวนการถายทอดภูมิปญญาหมอพื้นบาน
ในการใชสมุนไพรเพื่อการรักษาสุขภาพ
ในชุมชนจังหวัดเลย

ภัทรธิรา ผลงาม วารสารวิชาการมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา

ปที่ 25 ฉบับที่ 52 
กันยายน-ธันวาคม 2561

17 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
กิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เยาวพา กองเกตุ วารสารดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่ 8 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 
2561

18 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกสในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น

วีระยุทธ สุโขยะชัย วารสารดุษฎีบัณฑิต
ทางสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปที่ 8 ฉบับพิเศษ ตุลาคม 
2561

19 ชุมชนโบราณบานลําภูกับประวัติศาสตร
เมืองหนองบัวลําภู

ธีระวัฒน แสนคํา วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล ปที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561 

20 การสงเสริมคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ในจังหวัดเลย

ภัทรธิรา ผลงาม วารสารประชากรศาสตร ปที่ 34 ฉบับที่ 2 
ธันวาคม 2561 

21 การชักนําใหเกิดยอดและรากของ
กาบหอยแครงในสภาพปลอดเชื้อ 
p.154-159

รัตนา ขามฤทธิ์ วารสารวิทยาศาสตรเกษตร ปที่ 49 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) 
สิงหาคม-ตุลาคม 2561

22 การศึกษามโนทัศนทางคณิตศาสตรของ
นักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร p.212-228

ศิวารักข พรหมรักษา วารสารครุศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ปที่ 46 ฉบับที่ 3 
กรกฎาคม-กันยายน 2561

23 ความหลากชนิดของนกริมแมนํ้าโขง 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ศิริกรณ ศรีโพธิ์ วารสารสัตวปาเมืองไทย 
คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ปที่ 25 ธันวาคม 2561

24 การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีน แรธาตุและ
วิตามินในขาวพันธุพื้นเมืองของจังหวัดเลย

นภัสสร วงเปรียว วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

25 การฟอกฆาเชื้อที่ผิวและการชักนํ้าใหเกิดตน
จากไรโซมของไพลในหลอดทดลอง

รัตนา ขามฤทธิ์ วารสารแกนเกษตร ฉบับพิเศษ ปที่ 47 (2562)
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ตารางที่ 45 ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�และ / หรือนําไปใช�ประโยชน� ในระดับชาติและนานาชาติ (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�ทําวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

วันเดือนป�
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

26 ผลของระดับไลซีนตอสมรรถนะ
การเจริญเติบโตของนกกระทาญี่ปุนเพศผู

สวาง กุลวงษ
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
สุธาสินี ครุฑธกะ
ศรุติวงศ บุญคง
ทัดภูมิ ไชยกุลวัฒนา

วารสารแกนเกษตร ฉบับพิเศษ ปที่ 47 (2562)

27 การเปรียบเทียบการใชสารเจือจางนํ้าเชื้อพื้นฐาน
(Tris egg yolk) กับสารเจือจางนํ้าเชื้อ
ทางการคา (ContineatalTM Extender) 
ในการแชแข็งนํ้าเชื้อโคตอคุณภาพอสุจิ

ศรุติวงศ บุญคง
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
อภิเษก มาตรา
อธิศักดิ์ ศิริบุรี
สวาง กุลวงษ
สุธาสินี ครุฑธกะ
พิทักษ นอยเมล

วารสารแกนเกษตร ฉบับพิเศษ ปที่ 47 (2562)

28 ผลของระดับไขมัน แหลงไขมัน และเพศ
ตอการสะสมไขมันในซากไกเนื้อ

ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
สวาง กุลวงษ
สุธาสินี ครุฑธกะ
ศรุติวงศ บุญคง

วารสารวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร

ปที่ 35 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561

29 ผลของการใชกากมันสําปะหลังหมักยีสต
ต อคาทางชีวเคมีของเลือดและระบบ
สืบพันธุของไกไข

ศรุติวงศ บุญคง
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
สวาง กุลวงษ
สุธาสินี ครุฑธกะ
พิทักษ นอยเมล

วารสารวิจัยและสงเสริม
วิชาการเกษตร

ปที่ 35 ฉบับที่ 2 (พิเศษ) 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561

30 การใชกากมันสําปะหลังหมักยีสต
ในอาหารไกไขตอสมรรถนะการผลิต 
คุณภาพไข และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ

ศรุติวงศ บุญคง
ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร 
สวาง กุลวงษ
สุธาสินี ครุฑธกะ
พิทักษ นอยเมล

วารสารเกษตรพระวรุณ ปที่ 15 ฉบับที่ 2 
ธันวาคม 2562

31 พฤติกรรมการบริโภคอาหารและภาวะโภชนาการ
ของผูสูงอายุ ตําบลนาออ อําเภอเมือง 
จังหวัดเลย

สุพรรณี พฤกษา วารสารสํานักปองกัน
ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแกน

ปที่ 25 ฉบับที่ 3 
กันยายน 2561-ธันวาคม 
2561

32 ผลการยับยั้งเชื้อจุลินทรียบนผิวหนา
ไสกรอกเปรี้ยวหมูของสารสกัดจากขิง
และกระเทียม

เตือนใจ ศิริพาหนะกุล 
สุวิมล โชคชัยสวัสดี
เกษร นอยนาง
รัชดาภรณ เบญจวัฒนานนท

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปที่ 10 ฉบับที่ 2 
พฤษภาคม-สิงหาคม 
2561

33 Weak and Strong Convergence of Hybrid
subgradient methd for pseudomonotone
equilibrium problem and two fintie 
families of multivalued nonespansive 
mappings in Hibert spaces

เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา Thai Journal of
Mathematici

vol 16 (2561) 17-34

34 Thai license Plate Recognition 
Based on Deep Learning

วิชัย พัวรุงโรจน
ณรงค บุญสิริสัมพันธ

Procedia computer 
Science

135 (2561) 214-221
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ตารางที่ 45 ผลงานวิจัยที่ได�รับการตีพิมพ�เผยแพร�และ / หรือนําไปใช�ประโยชน� ในระดับชาติและนานาชาติ (ต�อ)

ชื่อผลงาน

ชื่อ-สกุล
ผู�ทําวิจัย

ชื่อวารสาร
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

วันเดือนป�
ที่ตีพิมพ�เผยแพร�

35 Investigating Factors Affecting library
Visitys by university student using 
data mining

วิชัย พัวรุงโรจน
ภัทรพงศ พงศภัทรกานต 
ณรงค บุญสิริสัมพันธ 
สุชาดา พรหมโคตร

LIBRES-Libray and
Information Science 
Research e-journal

vol 25, Issue1 
พฤศจิกายน 2561

36 The (3+1) -Dimensional fractional 
modified kdv-zakharov-kuznetsov 
equation by using the improved 
generalized tanh-coth method

มนตรี ตอวัฒนบุญ
ฉันทนา ซิมตระการกุล 
สมเจตน ดวงพิทักษ

Journal of mathematical
sciecnces:advances 
and applications

vol 56, 2562

37 Recognizing Hand-Woven Fabric Pattern
Designs Based on Deep on Deep Learnin

วิชัย พัวรุงโรจน
ณรงค บุญสิริสัมพันธ

Advances in Intelligent
Systems and computing

พฤษภาคม 2562

38 ผลกระทบของการลงทุนภาครัฐตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการกระจาย
รายไดจังหวัดเลย

นิกร นอยพรม วารสารวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ปที่ 14 ฉบับที่ 47 
มกราคม-มีนาคม 2562

39 ปจจัยที่มีความสัมพันธตอพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกซื้อสินคาที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคชาวไทยและ
ผูบริโภคชาวลาวในจังหวัดเลย

จารุพร มีทรัพยทอง วารสาร ธุรกิจปริทัศน ปที่ 10 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

40 จรรยาบรรณวิชาชีพพนักงานบัญชีบริหาร
กับการนําเสนอขอมูล

กัญฐณา ดิษฐแกว
ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

วารสารบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีมหานคร

ปที่ 15 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561

41 Using Structure Equation Model for 
Evaluating the Impact of Activity Based
Costing towards Strategic Management
Innovation and Performance of 
Firms in Industrial Estate Authority 
of Thailand

กัญฐณา ดิษฐแกว
ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

Asian Administration 
and Management
Review

Vol. 2 No. 1
มกราคม - มิถุนายน 
2562

42 การพัฒนาแหลงเรียนรูดานภูมิปญญาทองถิ่น
ของเยาวชนในพิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรม
ของจังหวัดเลย

ศักดิ์ชาย พวงจันทร วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปที่ 37 ฉบับที่ 5 
กันยายน-ตุลาคม 2561

43 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
แปงมันสําปะหลังดวยแนวคิดเทคโนโลยี
สะอาด กรณีบริษัท จ.เจริญมารเก็ตติ้ง จํากัด

เปรมชัย มูลหลา วารสารวิชาการคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 
มกราคม-มิถุนายน 2562

44 Electro-optic conversion circuit
incorporating a fiber optic loop
for light fidelity up-down link use

ดร.คมยุทธ ไชยวงษ Microwave and optical 
technology letters.

พฤศจิกายน 2561

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยฝายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงาน

กิจกรรม โครงการตางๆ ดานงานบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นเพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือชุมชนและทองถิ่น

ทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและดานสังคมศาสตร การบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น

นับเปนภารกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใหความสําคัญและถือปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งนอกจากการดําเนินงาน

โดยฝายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใตความมุงมั่นของมหาวิทยาลัย

ในการเสริมสรางศักยภาพของชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดขับเคลื่อนการบริการวิชาการผานจุดเดน

ของแตละคณะ สํานัก และหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อใหครอบคลุมความตองการของทุกภาคสวนไมวา

จะเปนภาครัฐ เอกชน และทองถิ่น รวมทั้งมีการบูรณาการองคความรูที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยเสริมสราง

องคความรูใหแกชุมชนและทองถิ่นโดยไดมีการถายทอดความเขมแข็งของหนวยงานลงสูชุมชนอยางตอเน่ือง

เพื่อใหชุมชนและทองถิ่นมีศักยภาพในการดํารงชีวิตดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานการเมืองที่ดี

ซึ่งจะสงผลการพัฒนาไปสูสังคมและประเทศชาติตอไป จากการดําเนินงานอยางตอเนื่องกอใหเกิดความผูกพัน

ใกลชิดกันระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัย รวมถึงการรวมกันแสดงความคิดเห็นและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ซึ่งการถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนเปนเรื่องที่นาภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย

ในรอบปการศึกษา 2561 การบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดมุงเนน

การบูรณาการวิชาการกับภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือความเขมแข็งของชุมชนอยางยั่งยืน โดยไดจัดโครงการตางๆ

เพื่อพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองของชุมชน รวมถึงการถายทอดความรูตางๆ และเทคโนโลยีลงสูชุมชน

และทองถิ่นโดยผลการดําเนินงานการบริการวิชาการแกชุมชนและทองถิ่น ในรอบปการศึกษา 2561 มีดังนี้

 ในปการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการแกสังคมและทองถิ่น

แยกออกเปน 3 โครงการ ประกอบดวย

  1. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย 7 กิจกรรมยอย พื้นที่ใหบริการวิชาการ

ไดแก อําเภอปากชม จังหวัดเลย

  2. โครงการ SMART Community กับการสรางความเขมแข็งเพื่อพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย

5 กิจกรรมยอย พื้นที่ใหบริการวิชาการ ไดแก บานผาหวาย ตําบลปวนพุ อําเภอหนองหิน จังหวัดเลย และ

บานอาฮี ตําบลอาฮี อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

  3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเลย

ตารางที่ 46 การดําเนินงานด�านการบริการวิชาการแก�ชุมชนและท�องถิ่น ในรอบป�การศึกษา พ.ศ. 2561

การบริการวิชาการ

โครงการ

กิจกรรม
ผู�เข�าร�วม/

กลุ�มเป�าหมาย
สถานที่

และวันที่จัด
งบประมาณ

(บาท)
คณะผู�ดําเนิน

โครงการ

1. โครงการ
บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

1.1 การจัดนิทรรศการ
แสดงปลานํ้าโขง
ในงานเทศกาล
กินปลานํ้าโขง

บุคลากรหนวยงาน
ราชการ และประชาชน
ทั่วไปที่เขารวมเทศกาล
กินปลานํ้าโขง

อําเภอปากชม 
จังหวัดเลย

28-30 มีนาคม 2562

35,000 1. นายภัทร สารทสินธุ *
2. น.ส.ธิติญา เหลาอัน
3. นายวุฒิพงษ เจริญทรัพย
4. น.ส.นัฐกานต คํามูลคร
5. น.ส.ณัฎฐณิชา สีเมืองเพีย
6. นายปฐมภูมิ นาดา
7. นายพงศธร แกวกํ่า
8. นายภาณุวิชญ สารวงษ
9. น.ส.พิมพร ดากรุง
10. นายรัชการ คําครณ
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โครงการ

กิจกรรม
ผู�เข�าร�วม/

กลุ�มเป�าหมาย
สถานที่

และวันที่จัด
งบประมาณ

(บาท)
คณะผู�ดําเนิน

โครงการ

1.2 การประชาสัมพันธ
งานสรงนํ้าพญานาค

ประชาชนทั่วไป
ที่เขารวมงาน
สรงนํ้าพญานาค

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

เมษายน 2562

20,000 1. ผศ.ภควดี ศิริหลา*
2. นายเปรมชัย มูลหลา
3. ผศ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์
4. นายไพโรจน บุตรเพ็ง
5. นายปราม นามวงษ

1.3 การอบรม
การสื่อสารภาษาจีน
เบื้องตน

ครูและนักเรียน 
ร.ร.เชียงกลมวิทยา 
อ.ปากชม จ.เลย

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

4 มิถุนายน 2562

30,000 1. ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร* 
2. ดร.พนิดา ตาสี
3. น.ส.สุรพิชญา ราชพรหมมา
4. น.ส.ธิราภรณ สุทธศรี
5. น.ส.ฐปนรักษ ศรีทารัง

1.4 การอบรม
การสื่อสารภาษา
ลาว/เวียดนาม
เบื้องตน

- เจาหนาที่
  หนวยงานราชการ
- ผูบริหารโรงเรียน
- ครู
- นักเรียน
ในเขตพื้นที่ 
อ.ปากชม จ.เลย

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

24-25 เมษายน 2562

30,000 1. ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร 
2. ดร.พนิดา ตาสี
3. Miss. BUI THI HUE
4. น.ส.รุจิรา ศรีสังข
5. นายศราวุฒิ วังคีรี
6. นายณัฐกร หิรัญโท *
7. น.ส.มัสยา ราชวงษ
8. น.ส.ปทมา ปญญาใส
9. น.ส.อมรศรี ชัยอาคม

1.5 การพัฒนาไวน 
Mulberry

ประชาชนในพื้นที่ 
ต.ปากชม อ.ปากชม 
จ.เลย

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย
29 เมษายน 2562 
10, 16, 24 
พฤษภาคม 2562

40,000 1. ดร.ขวัญคณิศร อินทรตระกูล*
2. นางจรินทร ยนพันธ
3. น.ส.อัญชลีพร เนื่องมัจฉา 
4. น.ส.รุงทิพย ไอยรา
5. ดร.ภาษิตา ทุนศิริ

1.6 การสงเสริม
กลุมวิสาหกิจ
การพัฒนา
การทองเที่ยว
อยางยั่งยืน
(กลุมพญานาค)

กลุมผูประกอบการ
โฮมสเตย ต.ปากชม 
อ.ปากชม จ.เลย

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

17 พฤษภาคม 2562
17 มิถุนายน 2562

35,000 1. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
2. ดร.วิศิษฐศิริ ชูสกุล
3. น.ส.วรากรณ ใจนอย
4. นางปรียาพร อมรหิรัญวงศ
5. นางรภัสสา ชาติกุล
6. น.ส.อลิสา โวหารกลา

1.7 จัดทําฐานขอมูล
และประเมินผล
การดําเนินงาน
โครงการ

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ในการดาํเนนิโครงการ
บริการวิชาการ

อําเภอปากชม
จังหวัดเลย

กรกฎาคม 2562

10,000 1. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
2. ดร.วิศิษฐศิริ ชูสกุล
3. ดร.กนกพร นาสมตรีก
   ซิมิโอนิกะ
4. น.ส.กานดา ปุมสิน
5. นายอิทธิชัย อินลุเพท
6. นายปริญญา จิตรโคตร
7. นายปริญญา ยะคันทะ

ตารางที่ 46 การดําเนินงานด�านการบริการวิชาการแก�ชุมชนและท�องถิ่น ในรอบป�การศึกษา พ.ศ. 2561 (ต�อ)
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โครงการ

กิจกรรม
ผู�เข�าร�วม/

กลุ�มเป�าหมาย
สถานที่

และวันที่จัด
งบประมาณ

(บาท)
คณะผู�ดําเนิน

โครงการ

2. โครงการ 
SMART 
Community 
กับการสราง
ความเขมแข็ง
เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น

2.1 การอบรม
ภาษาตางประเทศ
ใหกับบุคลากร
ทองเที่ยว

ประชาชน
บานผาหวาย

บ.ผาหวาย ต.ปวนพุ 
อ.หนองหิน จ.เลย

8 มิถุนายน 2562

25,000 1. ผศ.ดร.ยิ่งศักดิ์ คชโคตร 
2. ดร.พนิดา ตาสี
3. ดร.กอบกาญจน กัปตพล 
4. ผศ.ดร.ศรีจิตรา นวรัตนภรณ
5. น.ส.ณศิริ ศิริพริมา
6. Mr.Kevan R Dodd
7. Mr. Kym Fabian

2.2 การอบรม
การจัดทําบัญชี
เบื้องตน

ประชาชน
บานผาหวาย

บ.ผาหวาย ต.ปวนพุ 
อ.หนองหิน จ.เลย

17 มิถุนายน 2562

25,000 1. ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
2. ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ
3. ผศ.ชินเชิง แกวกา
4. น.ส.เพลินพิศ โพธิ์วัน
5. น.ส.ขนิษฐา หาระคุณ

2.3 การจัดทํา
ฐานขอมูลภูปาเปาะ 
และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานโครงการ

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ในการดําเนิน
โครงการบรกิารวชิาการ

บ.ผาหวาย ต.ปวนพุ 
อ.หนองหิน จ.เลย 

กรกฎาคม 2562

10,000 1. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
2. ดร.วิศิษฐศิริ ชูสกุล
3. ดร.กนกพร นาสมตรีก
   ซิมิโอนิกะ
4. น.ส.กานดา ปุมสิน
5. นายอิทธิชัย อินลุเพท
6. นายปริญญา จิตรโคตร
7. นายปริญญา ยะคันทะ

2.4 การคนหา
อัตลักษณอาฮี
และทาลี่ เพื่อนําเสนอ
ตัวตนของทาลี่
ผานกิจกรรมตางๆ

- ผูบริหารหนวยงาน
  ราชการ
- ผูนําชุมชน
- ตัวแทนผูประกอบการ
- ตัวแทนชุมชน

บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ทาลี่ 
จ.เลย

20, 25 มิถุนายน 2562

30,000 1. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
2. ดร.วิศิษฐศิริ ชูสกุล
3. ดร.กนกพร นาสมตรีก
   ซิมิโอนิกะ
4. น.ส.กานดา ปุมสิน
5. นายอิทธิชัย อินลุเพท
6. นายปริญญา จิตรโคตร
7. นายปริญญา ยะคันทะ

2.5 การจัดทํา
ฐานขอมูล
และติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน
โครงการ

กลุมผูมีสวนไดเสีย 
ในการดาํเนนิโครงการ
บริการวิชาการ

บ.อาฮี ต.อาฮี อ.ทาลี่ 
จ.เลย

กรกฎาคม 2562

10,000 1. ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย 
2. ดร.วิศิษฐศิริ ชูสกุล
3. ดร.กนกพร นาสมตรีก
   ซิมิโอนิกะ
4. น.ส.กานดา ปุมสิน
5. นายอิทธิชัย อินลุเพท
6. นายปริญญา จิตรโคตร
7. นายปริญญา ยะคันทะ

ตารางที่ 46 การดําเนินงานด�านการบริการวิชาการแก�ชุมชนและท�องถิ่น ในรอบป�การศึกษา พ.ศ. 2561 (ต�อ)
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โครงการ

กิจกรรม
ผู�เข�าร�วม/

กลุ�มเป�าหมาย
สถานที่

และวันที่จัด
งบประมาณ

(บาท)
คณะผู�ดําเนิน

โครงการ

3. โครงการพฒันา
ศักยภาพ
บุคลากรศาล
จังหวัดเลย
และศาลเยาวชน
และครอบครัว
จังหวัดเลย

3.1 อบรมหลักสูตร
“การสรางความสุข
ในที่ทํางานเพื่อ
ความสําเร็จของงาน”

- บุคลากรศาล
  จังหวัดเลย
- บุคลากรศาล
  เยาวชนและ
  ครอบครัว
  จังหวัดเลย

ณ หองประชุม
ศูนยปฏิบัติการ
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ชั้น 4
อาคาร 20 ม.ราชภัฏเลย

25 – 26 พฤษภาคม
2562
1 – 2 มิถุนายน
2562

71,079 งานบริการวิชาการ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย รวมกับ
ศาลจังหวัดเลย และศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดเลย

3.2 อบรมหลักสูตร 
“การพฒันาบคุลกิภาพ
และศิลปะการพูด
ในที่ชุมชน”

3.3 อบรมหลักสูตร
“การบริหารความเสี่ยง
ภ า ย ใ น อ ง ค  ก ร ที่
เปลี่ยนแปลง”

3.4 อบรมหลักสูตร
“การใหบริการเพื่อ
ตอบสนองความตองการ
ของผูมาติดตอ
ราชการ”

ตารางที่ 46 การดําเนินงานด�านการบริการวิชาการแก�ชุมชนและท�องถิ่น ในรอบป�การศึกษา พ.ศ. 2561 (ต�อ)

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา และศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
หมายเหตุ  

    1.  โครงการที่ 1 และ 2 ใช�งบประมาณแผ�นดิน
    2.  โครงการที่ 3 งบรายได� (ค�าลงทะเบียนเข�าร�วมอบรม)
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 แหง

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีวิสัยทัศนที่สําคัญคือ

เปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจาอยู หัวมหาวิชราลงกรณ

บดินทรเทพยวรางกูร ดังนั้น การวิจัยและบริการวิชาการ เปนแนวทางในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภาค

โดยการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ใหมีศักยภาพดานโลจิสติสกและโซอุปทาน เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง

และแผนงานท่ีจะเกิดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบาน อันจะนําไปสูการพัฒนาภูมิภาค

และเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน

ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะบูรณาการหนวยงานของรัฐ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 11 แหง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

ในระดับภูมิภาคใหเกิดการทํางานรวมกัน รวมแกปญหาดานความเหลื่อมลํ้าของรายได โดยหาแนวทาง

ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกับความตองการประเทศ ซึ่งเปนหัวใจสําคัญ

ของกระบวนการพัฒนา สรางมูลคาเพิ่ม ลดตนทุน เพื่อรองรับแผนงานดานการขนสงโดยเฉพาะระบบราง

ขนสงทางอากาศ ขนสงทางบก และขนสงในเมือง ตลอดจนระบบโลจิสติสกในอุตสาหกรรม ในจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลตอสัดสวนตนทุนโลจิสติกส คิดเปนรอยละ 12 ของผลิตภัณฑมวลรวมของ

ประเทศไทย ในป 2564

พันธกิจ
  1. บริการขอมูลขาวสารดานโลจิสติกสและการคาชายแดนสวนกลางและสวนภูมิภาค

  2. บริการวิชาการดานโลจิสติกสและการคาชายแดนใหกับผูประกอบการ บุคลากรภาครัฐและเอกชน

  3. การวิจัยและพัฒนาโดยสรางเครือขายดานโลจิสติกสและการคาชายแดนทั้งในและตางประเทศ

บทบาทและหน�าที่ ต�อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  1. เปนหนวยงานที่ถายทอดองคความรู นวัตกรรม เพื่อสรางความรูและความเขาใจดานโลจิสติกส

และการคาชายแดน ใหกับผูประกอบการและรัฐผูมีสวนเกี่ยวของในภูมิภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

  2. เปนหนวยงานที่จะเชื่อมโยงการวิจัยดานโลจิสติกสการคาชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  3. เปนหนวยงานชวยพัฒนาทักษะดานการจัดการธุรกิจใหกับผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  4. เปนหนวยงานชวยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  5. เปนหนวยงานที่มีการพัฒนาแบบบูรณาการของทุกภาคสวน คือ รัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา

เพื่อพัฒนาผู ประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน รวมมือกับพาณิชยจังหวัด กลุ มจังหวัด

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สมาคมโลจิสติกสแหงประเทศไทยและตางประเทศ

  6. เปนหนวยงานที่สรางเครือขายในการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค คือ จังหวัดใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงกับกลุมประเทศอาเซียน

1. ดําเนินจัดทําวิจัยร�วมมือ
ดําเนินจัดทําวิจัยรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ดําเนินการวิจัยและพัฒนารวมกับภาคเอกชนและกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หลักสูตรตามมาตรฐานฝมือแรงงานดานโลจิสติกส ที่เหมาะสมใหผูประกอบการ SMEs และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม

จํานวน 15 หลักสูตร ตามมาตรฐานฝมือแรงงานดานโลจิสติกส ที่เหมาะสมใหแรงงานในภาคอุตสาหกรรม 

และไดหลักสูตรพรอมในการอบรม 4 สาขาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยง

กับประเทศเพื่อนบาน

การดําเนินการศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 2. สร�างความร�วมมือโลจิสติกส�
สรางความรวมมือโลจิสติกส “โครงการ การพัฒนาปจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรดานโลจิสติกส 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน CLMVT” ภายใตแผนงานบูรณาการพัฒนา

ดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส และลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการระหวางกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ภาครัฐและภาคเอกชน ไมนอยกวา

200 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแกน โดยทานอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานพิธีเปดลงนามบันทึกขอตกลงทางวิชาการที่เหมาะสม

ใหผูประกอบการ SMEs และแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน โดยมีหนวยงานภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ที่ทํา MOU ดังนี้

  1) สถาบันการศึกษา ประกอบดวย กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

  2) ภาคเอกชน ประกอบด วย สถาบันระหว  างประเทศเพื่ อการค  าและการพัฒนา

สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผูรับจัดการ

ขนสงสินคาระหวางประเทศ (TIFFA) สมาคมการคาโลจิสติกสไทยแหงอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง สมาพันธ

อุตสาหกรรมโลจิสติกสไทย (TLIC)

  3) ภาครัฐ ประกอบดวย กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการคาตางประเทศ สถาบันระหวางประเทศ

เพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

  4) สื่อมวลชน

 3. จัดเวทีเสวนา
จัดเวทีเสวนา ระหวางผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนกลางและผูประกอบการในกลุมประเทศ

CLMV ประชุมระดับนานาชาติระดมความคิดเห็นหาแนวทางรวมมือกันพัฒนาโลจิสติกสในกลุมประเทศ

CLMV จัดทํา MOU และจับคูธุรกิจ ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2562 เพื่อสรางความรวมมือใหกับผูประกอบการ

SMEs ในอุตสาหกรรมโลจิสติกสภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ เกิดการบูรณาการ

รวมกันในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และสวนกลาง หนวยงานรัฐประกอบดวย

กรมการคาตางประเทศ กรมศุลกากร กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการขนสงทางบก กรมสงเสริมการคา

ตางประเทศ สมาคมโลจิสติกสทั้งในและตางประเทศ 20 แหง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 15 แหง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเทคนิค อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยตางประเทศไมนอยกวา 4 มหาวิทยาลัย 

รวมผูประกอบการจากตางประเทศ 4 ประเทศ 50 คน และมีผูประกอบในไทย 150 ราย รวมผูเขารวมงาน

2 วัน ไมนอยกวา 1,000 คน ในกิจกรรมจัดเวทีเสวนาวิชาการดานโลจิสติกส CLMV ประชุมระดมความคิดเห็น

เพื่อหาแนวทางสรางความรวมมือ และไดขอสรุปที่นําไปใชในการพัฒนา 3 ประเด็น ภายใต MOU 5 ประเทศ

คือ 1) รวมมือดานโลจิสติกสสินคาเกษตรใน 5 ประเทศ 2) รวมมือในการพัฒนาระบบศุลกากรระหวางประเทศ

รวมถึงการนําเขาและสงออก 3) รวมมือดานการพัฒนาบุคลากรดานขนสงและคลังสินคารวมกันใน 5 ประเทศ

เกิดคูคาดานโลจิสติกส 10 คู สงผลตอมูลคาการคาในกิจกรรมไมนอยกวา 15 ลานบาท

 4. การติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผล ไดติดตามผลการดําเนินงานโดยผานส่ือประชาสัมพันธจากการดําเนินงาน

ที่ผานมา ไดแก 1) สื่อทีวี 2 ชอง (ไทยPBS และ ชอง 3) 2) สื่อออนไลน 5 สื่อ (ไทยรัฐ เดลินิวส และสื่อทองถิ่น)

3) สื่อบนชองทาง Youtube 5 ชิ้นงาน VTRภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4 ชิ้นงาน
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หลักสูตร

ผลผลิต

ลําดับ

ผลผลิต
เชิงคุณภาพ

หลักสูตร

ผลการ
ดําเนินงาน

ตารางที่ 47 หลักสูตรตามมาตรฐานฝ�มือแรงงานด�านโลจิสติกส� ที่เหมาะสมให�ผู�ประกอบการ SMEs และแรงงาน

   ในภาคอุตสาหกรรม จํานวน 15 หลักสูตร

1 ผูควบคุมสินคาคงคลัง ระดับ 1 9 นักปฏิบัติการขนสงสินคาทางราง ระดับ 1

2 ผูปฏิบัติการคลังสินคา ระดับ 1 10 พนักงานนําเขาและสงออก ระดับ 1

3 นักบริหารการขนสงสินคาทางถนน ระดับ 1 11 พนักงานขนสงสินคาผานแดนและขามแดนระดับ 1

4 ผูควบคุมรถยกสินคาขนาดไมเกิน 10 ตัน 

ระดับ 1

12 นักปฏิบัติการจัดสงสินคาดวยรถจักรยานยนต ระดับ 1

5 พนักงานบริหารงานโลจิสติกส ระดับ 1 13 นักวางแผนอุปสงคและอุปทาน ระดับ 1

6 พนักงานจัดซื้อและจัดหา ระดับ 1 14 นักปฏิบัติการลานกองตูคอนเทนเนอรสินคา ระดับ 1

7 นักบริการลูกคางานโลจิสติกส ระดับ 1 15 พนักงานขับรถบรรทุกขนสงสินคา ระดับ 1

8 นักปฏิบัติการขนสงสินคาทางถนน ระดับ 1

ที่มา : ศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : ศูนย�การศึกษาโลจิสติกส�และการค�าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 48 ผลผลิต (output) ผลลัพธ� (outcome) รายงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาส 4 หรือสิ้นสุดโครงการ

จํานวน หน�วยนับ

1. แรงงานเขาสูมาตรฐานวิชาชีพดานโลจิสติกส 
ไมนอยกวา 2,000 ราย

แรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับมาตรฐาน
ฝมือแรงงานแหงชาติดดานโลจิสติกส 15 สาขา

2,560 ราย

2. ผูประกอบการ SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดนําความรูโลจิสติกสไปใชกับธุรกิจ
ไมนอยกวา 2,000 ราย

ผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับ
การพัฒนาดานโลจิสติกสดวยหลักสูตร 11 หลักสูตร
ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยและสอดคลองกับความตองการ

2,420 ราย

3. ผูประกอบการในอุตสาหกรรมโลจิสติกส
สรางความรวมมือกับตางประเทศ CLMV
ไมนอยกวา 10 คู

ผูประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคูคาทั้งใน
และตางประเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
สรางเครือขายธุรกิจในกลุมประเทศ CLMV

22 คู

4. มีตนทุนโลจิสติกสลดลง ไมนอยกวารอยละ 10
ของ GDP

การพัฒนาแรงงาน พัฒนาผูประกอบการ SME และ
การสรางเครือขายสงผลตอการลดตนทุนดานโลจิสติกส
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง และสงผลตอ 
GRP ของภูมิภาคเพิ่มขึ้น

10 รอยละ
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 การส�งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 นอกจากภารกิจดานการบริการวิชาการแลว ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ

การสงเสริมการเรียนรูและดําเนินการตามโครงการพระราชดําริ ซึ่งเปนภารกิจสําคัญที่ทางมหาวิทยาลัยไดสงเสริม

สนับสนุนและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ ฝายบริการวิชาการและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สถาบันวิจัยและพัฒนา และคณะ / สํานัก หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ยังไดนอมนํา

โครงการตามแนวพระราชดําริมาดําเนินงาน โดยผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา พ.ศ. 2561 มีดังนี้

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดดําเนินโครงการพระราชดําริ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา งานฝายโครงการพระราชดําริ ไดดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ง บประมาณแผนดิน อาทิ โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดประกาศใหทุนทั้งสิ้น 5 โครงการ

งบประมาณ 400,000 บาท และโครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย จํานวน 1 โครงการ

งบประมาณ 100,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 49 ดังนี้

ตารางที่ 49 การดําเนินงานด�านกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ ป�การศึกษา 2561

โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่
และวันที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู�ดําเนินการ/
วิทยากร

โครงการพัฒนาฐานทรัพยากรตามแผนแม�บทโครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 โครงการอนุรักษพันธุกรรมไผ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงภูมิทัศน
พื้นที่สวนไผมหาวิทยาลัย ใหแก 
นักศึกษา จํานวน 45 คน ในระหวาง
วันที่ 11-14 กุมภาพันธ 2562
ณ ศูนยฝกเกษตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (ซําไกเขี่ย)

68,500 ผูดําเนินโครงการ : 
นางสาวนฤมล โสตะ 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน (องคประกอบที่ 1 
การจัดทําปายชื่อพันธุไม)

นักเรียน
โรงเรียนชุมชน
บานทาสะอาด 
ต.ทาสะอาด 
อ.นาดวง 
จ.เลย

อบรมเชิงปฏิบัติ : สรางจิตสํานึก 
ในการอนุรักษทรัพยากร
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
(องคประกอบที่ 1 การจัดทําปาย
ชื่อพันธุไม) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน
2561 ณ โรงเรียนชุมชนบานทาสะอาด
ต.ทาสะอาด อ.นาดวง จ.เลย ใหแกครู
และนักเรียน จํานวน 145 คน

49,050 ผูดําเนินโครงการ :
นางสาวอิศรารัตน มาขันพันธ
คณะครุศาสตร

3 โครงการการขยายพันธุไผและ
การใชประโยชนเพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน
ตามโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช

ครูและ
นักเรียน
โรงเรียน
เหมืองแบง
วิทยาคม
ต.หนองหญาปลอง
อ.วังสะพุง
จ.เลย

อบรมเชิงปฏิบัติ : ขยายพันธุไผ
และการใชประโยชนเพื่อเสริมสราง
เศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืนตาม
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 
ณ ศูนยเรียนรูตามแนวพระราชดําริ
ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
และศูนยฝกเกษตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย (ซําไกเขี่ย) ใหแกครู
และนักเรียนโรงเรียนเหมืองแบงวิทยาคม
ต.หนองหญาปลอง อ.วังสะพุง 
จ.เลย จํานวน 50 คน

123,050 ผูดําเนินโครงการ : 
ดร.มาริษา เดอ เบลส 
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี



ANNUAL REPORT 2018 LOEI RAJABHAT UNIVERSITY115

โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่
และวันที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู�ดําเนินการ/
วิทยากร

4 โครงการสรางจิตสํานึก
และการอนุรักษพันธุกรรมพืช
และสงเสริมกิจกรรมโครงการ
ตามแนวพระราชดําริ

ครูและนักเรียน
โรงเรียน ตชด.
บานนานกปด 
อ.ปากชม 
โรงเรียน ตชด.
บานวังชมภู 
อ.เอราวัณ และ
โรงเรียน ตชด.
เฉลมิราษฎรบํารงุ
อ.ดานซาย 
จ.เลย

1.  สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม
   สรางจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรทองถิ่น
   วันที่ 2 และ 9 กุมภาพันธ 2562
   ณ โรงเรียน ตชด.บานนานกปด
   อ.ปากชม จ.เลย ใหแกครูและ
   นักเรียนจํานวน 29 คน
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัด
   อบรมเชิงปฏิบัติการสรางจิตสํานึก
   และอนุรักษพันธุกรรมพืชใน
   สวนสมุนไพร กิจกรรมปลูกรักษา
   พันธุไมและสํารวจพืชในโรงเรียน ตชด.
   วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 
   ณ โรงเรียน ตชด.บานวังชมภู 
   อ.เอราวัณใหแกนักเรียนชั้น ป.1-ป.6
   และครู จํานวน 50 คน
3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดกิจกรรม
   สรางจิตสํานึกและอนุรักษพันธุกรรมพืช
   ทองถิ่นในโรงเรียนตํารวจ
   ตระเวนชายแดน วันที่ 11-12 มิถุนายน
   2562 ณ โรงเรียน ตชด.
   เฉลิมราษฎรบํารุง อ.ดานซาย 
   ใหแกครูและนักเรียน
   จํานวน 32 คน

100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา
วิทยากร :
1. ดร.เนตรนภา พงเพ็ชร 
2. อาจารยนฤมล โสตะ 
3. อาจารยสิทธิวัฒน มีวันคํา
4. อาจารยพันธทิวา กระจาย
5 นักศึกษาสาขาวิชา
   เกษตรศาสตร
6. นักศึกษาสาขาวิชา
   วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
7. นักศึกษาสาขาวิชา
   ทัศนศิลป

5 โครงการพัฒนาศูนยศึกษา
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ

ตึก 20 ชั้น 4 
หองศูนยศึกษา
การเรียนรู
ตามแนว
พระราชดําริ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการ
จางเหมาจัดตกแตงหองศูนยศึกษา
การเรียนรูตามแนวพระราชดําริ 
ชั้น 4 อาคาร 20 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ประกอบดวยจัดภูมิทัศน
บริเวณหนาหองศูนย และตกแตง
หองจัดนิทรรศการภายในหอง 
ไดแก โครงการประราชดําริตางๆ 
และการใชประโยชนไผ

59,400 สถาบันวิจัยและพัฒนา

400,000

ตารางที่ 49 การดําเนินงานด�านกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ ป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

รวมงบประมาณโครงการ อพ.สธ.
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โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่
และวันที่จัด

งบประมาณ
(บาท)

ผู�ดําเนินการ/
วิทยากร

โครงการโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดเลย

1 โครงการพัฒนาโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในพื้นที่
จังหวัดเลย

โรงเรียน ตชด.
ในพื้นที่
จังหวัดเลย

ดําเนินการเพื่อเตรียมความพรอม
ในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชกรณียกิจ
ติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียน ตชด.
ในพื้นที่จังหวัดเลย ในวันที่ 20 
กุมภาพันธ 2562 ณ โรงเรียน ตชด.
บานหวยเปา อ.ปากชม ดําเนินการ
จัดเตรียมหองสมุดและหองอนุบาล
และโรงเรียน ตชด.บานหนองแคน 
อ.เมือง จ.เลย ดําเนินการจัดเตรียม
หองสมุดและหองสวนพระองค

100,000 สถาบันวิจัยและพัฒนา

100,000

ตารางที่ 49 การดําเนินงานด�านกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดําริ ป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

รวมงบประมาณโครงการโรงเรียน ตชด.

ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 กิจกรรมและโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรอบปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

อยางตอเนื่อง โดยประสานงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานงาน

กับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย และองคกรเครือขายทางวัฒนธรรมระดับทองถิ่นและระดับชาติ พัฒนา

แหลงการเรียนรูทางวัฒนธรรม สงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมธรรมชาติ

และศิลปกรรมทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรมเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลัก

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยตรง และยังเปนศูนยกลางวัฒนธรรมระดับจังหวัดของจังหวัดเลย 

เปนองคกรหลักท่ีเปนรูปธรรมในการผลักดันและขับเคลื่อนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น มีหนาที่

ในการดําเนินงานหอวัฒนธรรม งานทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม งานพัฒนาและบริการสารสนเทศ

งานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม งานเครือขายวัฒนธรรม งานเชิดชูเกียรติบุคลากรและ

งานวัฒนธรรมรวมสมัย การดําเนินการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มุงเนน

ในดานการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนา อนุรักษ ฟนฟู สงเสริม และเผยแพรวัฒนธรรม รวมกับคณะ สํานัก สถาบัน

และหนวยงาน โดยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดังกลาวไดผานกระบวนการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม

เพื่อใหนักศึกษา บุคลากรและบุคคลท่ัวไปทุกสวนที่เกี่ยวของมีจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

 เพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่เขมแข็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาดานศิลปะและวัฒนธรรม การผลักดันและพัฒนา

การสรางสรรคตางๆ ทางวัฒนธรรม ผานกิจกรรมตางๆ ในรอบปการศึกษา 2561 ดังนี้

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่จัด/
วันที่จัด

หมายเหตุ

ตารางที่ 50 กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดําเนินการในรอบป�การศึกษา 2561

1 เสริมสรางความเขมแข็ง
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดวยการปฏิบัติธรรมวันพระใหญ

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และประชาชน
ประมาณ 1,000 คน

วันที่ 1, 7 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 28 มกราคม 2562
วันที่ 4, 12 กุมภาพันธ 2562
วันที่ 20, 28 มีนาคม 2562
วันที่ 4, 19 เมษายน 2562
ณ หองประชุมอาทิตย กําลังเอก
อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู
เรื่องกฐิน : อริยประเพณีและอานิสงส

นักศึกษา จํานวน 168 คน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดโพนคาย ต.นาออ อ.เมือง จ.เลย

3 โครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ประจําป 2561

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชน ประมาณ 300 คน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
ณ วัดโพนคาย ต.นาออ อ.เมือง จ.เลย  

4 โครงการลานวัฒนธรรมสืบสาน
วิถีไทเลย ครั้งที่ 1

นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชน ประมาณ 100 คน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
ณ ถนนคนเดินเลาะเลย เทศบาลเมืองเลย
อ.เมือง จ.เลย

5 โครงการตลาดวัฒนธรรม สืบสาน
วิถีไทเลย ครั้งที่ 1

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชน ประมาณ 200 คน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ณ ลานหนาอาคารวิชญาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสราง
ความรูดานอาหารพื้นเมืองไทเลย

นักศึกษา
จํานวน 56 คน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ณ หองปฏิบัติการอาหาร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

7 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
วันขึ้นปใหม ประจําป 2562

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 26 ธันวาคม 2561
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

8 โครงการศุกรสดใสใสผาไทยทําบุญ
ตักบาตร

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
ประมาณ 100 คน

วันที่ 11 มกราคม 2562
ณ สํานักศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มศักยภาพพระนักเผยแผ
ในจังหวัดเลย

พระสงฆในจังหวัดเลย 
จํานวน 60 รูป

วันที่ 18 มกราคม 2562
ณ หองประชุมพิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

10 โครงการอบรมคณุธรรมดานจติอาสา
เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรูชุมชน
ณ พุทธสถานภูพุทโธ คายศรีสองรัก

นักศึกษา
จํานวน 100 คน

วันที่ 20 มกราคม 2562
ณ พุทธสถานภูพุทโธ คายศรีสองรัก 
ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย

11 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
งานกาชาดดอกฝายบานสืบสาน
วัฒนธรรมไทเลย ประจําป 2562

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชน ประมาณ 500 คน

วันที่ 1-9 กุมภาพันธ 2562
ณ สนามหนาศาลากลางจังหวัดเลย

12 โครงการอบรมอนุรักษประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรม การประกวด
ขับรองสรภัญญะ

นักศึกษา
จํานวน 120 คน

วันที่ 30 มีนาคม 2562
ณ หองประชุมพิพิธภัณฑศิลปวัฒนธรรม
จังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่จัด/
วันที่จัด

หมายเหตุ

ตารางที่ 50 กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดําเนินการในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

13 โครงการเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
2 เมษายน 2562

นักศึกษาและประชาชน 
ประมาณ 100 คน

วันที่ 2 เมษายน 2562
ณ วัดถํ้าพญานาค ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย

14 โครงการอนุรักษและสืบสาน
งานวัฒนธรรมไทดํา (ตุมโฮมปนองไต)
ประจําป 2562

นักศึกษาและประชาชน  
ประมาณ 200 คน

วันที่ 6 เมษายน 2562
ณ ศูนยวัฒนธรรมไทดํา เทศบาลตําบลเขาแกว
อ.เชียงคาน จ.เลย

15 โครงการตลาดวัฒนธรรม สืบสาน
วิถีไทเลย ครั้งที่ 2

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และประชาชน 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ ลานหนาอาคารวิชญาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

16 โครงการเจริญพระพุทธมนต
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และประชาชน 
ประมาณ 1,000 คน

วันที่ 28 เมษายน, 28 พฤษภาคม,
28 มิถุนายน และ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
ณ วัดในจังหวัดเลย

17 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก (นิทรรศการ)

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษาและ 
ประชาชน ประมาณ 500 คน

วันที่ 3 พฤษภาคม-30 กรกฎาคม 2562
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

18 โครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
ประมาณ 300 คน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

19 โครงการนอมนํา “ศาสตรพระราชา”
สูการปฏิบัติในมหาวิทยาลัย

นักศึกษา จํานวน 70 คน วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
เฉลิมชัย อินทรชัยศรี อ.หนองหิน จ.เลย

20 โครงการตลาดวัฒนธรรม สืบสาน
วิถีไทเลย ครั้งที่ 3

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
นักศึกษา และประชาชน 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ ลานหนา
อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

21 โครงการอนุรักษและสืบสานงานบุญ
ประเพณีผีขนนํ้า (แมงหนางาม 
บุญเดือนหก) ประจําป 2562

นักศึกษาและประชาชน 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
ณ บานนาซาว ต.นาซาว อ.เชียงคาน 
จ.เลย

22 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
สักการะศาลพระภูมิและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
ประจําป 2562

ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
ประมาณ 100 คน

วันที่ 11 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

23 โครงการตลาดวัฒนธรรม สืบสาน
วิถีไทเลย ครั้งที่ 2

ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร
นักศึกษา และประชาชน 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 22 มิถุนายน 2562
ณ ลานหนาอาคารวิชญาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

24 โครงการมหกรรมหนากากนานาชาติ
ประจําป 2562 (Interational 
Mask Festival,2019)

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน ประมาณ 
300 คน

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

รอดําเนินการ
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โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่จัด/
วันที่จัด

หมายเหตุ

ตารางที่ 50 กิจกรรมโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ดําเนินการในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

25 โครงการอนุรักษและสืบสานประเพณี
หลอเทียนและถวายเทียนพรรษา 
ประจําป 2562

ผูบริหาร อาจารย บุคลากร
นักศึกษา และประชาชน  
ประมาณ 1,000 คน

วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย, วัดโดยรอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

รอดําเนินการ

26 โครงการงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
67 พรรษา 28  กรกฎาคม 2562

ผูบริหาร อาจารย 
บุคลากร และนักศึกษา 
ประมาณ 200 คน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

รอดําเนินการ

ที่มา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ผู�เข�าเยี่ยมชม
ในปการศึกษา 2561 มีหนวยงานตางๆ และบุคคลเขาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม 

ซึ่งไดรวบรวมเอกลักษณประจําจังหวัดเลยไว ดังนี้

ตารางที่ 51 ผู�เข�าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ� ในรอบป�การศึกษา 2561

เดือนที่เข�าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน

จํานวน
ผู�เข�าเยี่ยมชม/
ศึกษาดูงาน

หมายเหตุ

1 สิงหาคม 2561 1,956

2 กันยายน 2561 860

3 ตุลาคม 2561 608

4 พฤศจิกายน 2561 424

5 ธันวาคม 2561 270

6 มกราคม 2562 1,106

7 กุมภาพันธ 2562 710

8 มีนาคม 2562 1,590

9 เมษายน 2562 67

10 พฤษภาคม 2562 50

11 มิถุนายน 2562 37

12 กรกฎาคม 2562 20

7,698รวม

ที่มา : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปนมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานจากการเปนสถาบันการผลิตครูที่ตอเนื่องมายาวนาน

โดยที่ผานมามหาวิทยาลัยมีผลงานและมีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับจากสังคม นับเปนการดําเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครูและพัฒนาวิชาชีพครูใหมีคุณภาพและมีคุณธรรม สํานึก

ในความเปนไทย ซึ่งคณะครุศาสตรเปนคณะที่ดําเนินการผลิตครูในสาขาวิชาตามความตองการของทองถิ่น

และของชาติ เพื่อใหไดครูที่เปนคนดี และครูที่มีความรูดี โดยมหาวิทยาลัยไดจัดหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนา

ความรูความเขาใจ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนสงเสริมและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู

ใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม จึงทําใหคณะครุศาสตรไดรับความนิยมเปนอยางสูงในขณะนี้ ประกอบกับ

สังคมมีความตองการกําลังคนในสาขาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพครู

ที่มีคุณภาพ จึงทําใหสาขาวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไดรับความไววางใจ และใหความเชื่อถือ

เรื่องประสิทธิภาพและคุณภาพเปนอยางสูง โดยในปการศึกษา 2561 คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สามารถผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 16 หลักสูตร ระดับปริญญาโท

ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

จํานวน 1 หลักสูตร

ตารางที่ 52 กิจกรรมและโครงการ การผลิตและพัฒนาครูอย�างมีคุณภาพ ในรอบป�การศึกษา 2561

การผลิตและพัฒนาครูอย�างมีคุณภาพ

โครงการ / กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

ที่มา : คณะครุศาสตร� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในการจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียน ในโรงเรียนที่มีปญหา ดวยการใชบันได 6 ขั้น
รวมกับการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนรู
ในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โรงเรียนในเขตจังหวัดเลย
จํานวน 10 โรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 การพัฒนาศักยภาพครูผูสอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
ในการจัดกิจกรรมเพื่อแกปญหาการอานไมออก เขียนไมได
ของนักเรียนปกติและนักเรียนที่มีการบกพรองดานการเรียนรู (LD)
ในโรงเรียน ดวยการใชนักเรียนจิตอาสา และการเลือกใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการเรียนรู

โรงเรียนในเขตจังหวัดเลย
จํานวน 20 โรงเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม ชั้นปที่ 1
คณะครุศาสตร “ปลูกจิตวิญญาณครูสูตนกลากาเสลา”

นักศึกษาชั้นปที่ 1
ประจําปการศึกษา 2561

23-24 กรกฎาคม 2561
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 23 คณะครุศาสตร

4 ติว TOEIC สําหรับครูคืนถิ่น นักศึกษาชั้นปที่ 4, 5 18-19, 25-26 สิงหาคม 2561
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 23 คณะครุศาสตร

5 มัชฌิมนิเทศและนําเสนอผลงานนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปที่ 4 8-12 ตุลาคม 2561
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 23 คณะครุศาสตร
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ระดับชั้น

จํานวน รวม

 การจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา และประถมศึกษา

โดยแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก ระดับบริบาล ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมีการจัด

การเรียนการสอนที่เปนไปตามหลักพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยคํานึงถึงการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน

อีกทั้งยังเนนใหนักเรียนมีความกลาแสดงออกในการทํากิจกรรมตางๆ ตลอดจนมีทักษะการใชชีวิตรวมกับผูอื่น

นอกจากนี้ โรงเรียนยังสงเสริมใหนักเรียนไดใชกระบวนการทางความคิด การริเริ่มสรางสรรค และมุงใหนักเรียน

รักการคนควาอันเปนพ้ืนฐานในการเรียนรูและพัฒนาตนเองตอไปในอนาคต ตามวิสัยทัศนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่กลาววา เปนสถานศึกษาแหงความเปนเลิศ ที่จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาใหผูเรียน

มีความรูคูคุณธรรม ประยุกตใชเทคโนโลยี และภาษาในการศึกษาหาความรู และสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 

การจัดตั้งโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีวัตถุประสงคเพื่อเปนโรงเรียนที่เปนตนแบบในการจัด

การเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน เปนสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร

เปนสถานท่ีศึกษาวิจัยและเปนหองปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาผูเรียนในดานตางๆ เปนแหลงสาธิต

การใชหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผลผูเรียน ตลอดจน

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแกชุมชนและทองถิ่น โดยในรอบปการศึกษา 2561 ที่ผานมา 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้

ตารางที่ 53 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับชั้นเรียน

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง

1 ระดับบริบาล

   - บริบาล 1

   - บริบาล 2

10

11

12

10

22

21

2 ระดับอนุบาล

   - อนุบาล 1

   - อนุบาล 2

   - อนุบาล 3

19

23

25

22

23

13

41

46

38

3 ระดับประถมศึกษา

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 1

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 2

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 3

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 4

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 5

- ประถมศึกษาชั้นปที่ 6

26

14

22

16

14

13

28

25

12

16

16

18

54

39

34

32

30

31
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ตารางที่ 53 จํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามระดับชั้นเรียน (ต�อ)

ตารางที่ 54 ผลงานของนักเรียน / ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรอบป�การศึกษา 2561

ระดับชั้น

ชื่อ - สุกล

จํานวน

รายการ
แข�งขันระดับชั้น

รวม

รางวัล
ที่ได�รับ

นักเรียนชาย นักเรียนหญิง

4 ระดับมัธยมศึกษา

   - มัธยมศึกษาปที่ 1

   - มัธยมศึกษาปที่ 2

   - มัธยมศึกษาปที่ 3

16

16

5

21

14

-

37

30

5

230 230 460รวมทั้งหมด

ที่มา : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 เด็กหญิงณิพิชญา สุนา
เด็กหญิงมนปริยา ปนโสภณ

ป.6
ป.6

ตอบปญหาสังคม ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

2 เด็กหญิงปณฑิตา สุทธิสา
เด็กชายสกลวัฒน วิเศษสัตย

ป.5
ป.5

ประกวดมารยาท ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง

3 เด็กชายตฤณ ธเนศถาวรกุล
เด็กชายธีรธรรม แพงพุม

ป.3
ป.3

Spelling Bee ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญทอง

4 เด็กหญิงโยธยา วิจิตรปญญา
เด็กชายธนโชติ นันทะ

ป.5
ป.6

Spelling Bee ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง

5 เด็กชายกฤษณพงศ พันสนิท
เด็กชายสรชัช อินทรประสิทธิ์

ม.1
ม.2

Spelling Bee ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

6 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ บุญจู ป.1 Speech ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง

7 เด็กหญิงวิชญาพร โสมทัต ป.5 Speech ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง

8 เด็กหญิงธนภรณ อมสกุลเดชาชัย ม.1 Speech ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

9 เด็กหญิงภาคินี สุวิตธรรม
เด็กชายวโรดม เนียมชมภู

ม.1
ม.2

Cross Word ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญทอง

10 เด็กชายภาณุพงษ ภัสดา ป.3 คณิตคิดเร็ว ชนะเลิศลําดับที่ 9 เหรียญทอง

11 เด็กชายธนภูมิ สุวรรณไพบูลย ป.4 คณิตคิดเร็ว ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง

12 เด็กชายนนทปวิธ เชื้อบุญมี
เด็กชายปฏิญญา นามศิริ

ป.6
ป.5

A-Math ชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง
ชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง

13 เด็กชายกิตติศักดิ์ บุตรเต ป.5 เวทคณิต ชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง
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ตารางที่ 54 ผลงานของนักเรียน / ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

ชื่อ - สุกล

รายการ
แข�งขันระดับชั้น

รางวัล
ที่ได�รับ

14 เด็กชายภัทรพล บุตรวิไล ป.5 อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร เขารวมการแขงขัน

15 เด็กหญิงชุติมดี โสภาวัฒน
เด็กหญิงชนมสิตา คําโอ

ป.3 
ป.2

วาดภาพระบายสี ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

16 เด็กชายวรปรัชญ ปญญาใส
เด็กหญิงศิลารัตน เครือปละ

ป.1
ป.1

ฉีก ตัด ปะ ชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง

17 เด็กหญิงอัญชิสา ไวโสภา
เด็กหญิงชุติกาญจน สิมมาคํา

ป.5
ป.5

วาดภาพระบายสี ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง

18 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์ คงโพธิ์นอย
เด็กหญิงกัญญารัตน ศรีสุทร
เด็กหญิงกุลจิรา ตัณฑะกูล

ป.6
ป.6
ป.6

ประกอบอาหาร ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง

19 เด็กหญิงชวัลรัตน ชัยเนตร
เด็กหญิงณัฐณิชา พันธกลา
เด็กหญิงอมรดา ปทมาลัม

ม.1
ม.1
ม.1

ประกอบอาหาร ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญเงิน

20 เด็กหญิงศรัญญา มหามณี
เด็กหญิงปภาวรินทร ปราบมีชัย
เด็กชายภาสกร ดอนมูล

ป.3
ป.5
ม.1

คัดลายมือ ชนะเลิศลําดับที่ 7 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง

21 เด็กชายเมธาวิน ทองสังคม
เด็กชายปฏิพัทธ สุจิมงคล
เด็กหญิงสุภามาศ จันทะบูรณ

ป.3
ป.4
ม.1

กลาวสุนทรพจน ชนะเลิศลําดับที่ 1 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง

22 เด็กชายพิชยุตญ พรหมเทศ
เด็กชายธาดากานต ดานวิบูลย

ป.5
ป.5

คําคม ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

23 เด็กหญิงลลดา อธิมุสติกุล
เด็กหญิงอภิชญา จตุพรม

ป.5
ม.1

อานจับใจความ ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 3 เหรียญทอง

24 เด็กชายณฐวัฒน ปญญาใส
เด็กหญิงนราธิป ชาวตะวันตก
เด็กชายกฤตภัค สุจิมงคล

ป.3
ป.4
ม.1

เขียนตามคําบอก ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญทอง

25 เด็กชายวุฒิภัทร พิมศรี
เด็กชายนันทพัทธ สิงหาร
เด็กหญิงสุพิชชา ใจเย็น
เด็กหญิงณัฐยา จินตนาสวัสดิ์
เด็กหญิงยุภาพร ยาขามปอม
เด็กหญิงณิชาภัทร พันธกลา

ป.3
ป.3
ป.4
ป.4
ม.1
ม.1

เปดพจนานุกรม ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง 
ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง

26 เด็กชายภัควัฒน คําโอ
เด็กชายสรวิชญ งามวงศสถิต

ป.6
ป.6

เครื่องรอนกระดาษพับ
(รอนไกล)

ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญเงิน

27 เด็กชายปธานิน สรอยนุสน
เด็กชายทิวากร บุญหนุน

ป.6
ป.6

เครื่องรอนกระดาษพับ
(รอนนาน)

ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญเงิน
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ตารางที่ 54 ผลงานของนักเรียน / ความภาคภูมิใจของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

ชื่อ - สุกล

ชื่อหน�วยงานและองค�กร

รายการ
แข�งขันระดับชั้น

หัวข�อ
ความร�วมมือ

รางวัล
ที่ได�รับ

วันที่ลงนาม
ความร�วมมือและ
ระยะเวลาการทํา

ความร�วมมือ

28 เด็กชายธีรภัทร สุพรหมอินทร
เด็กชายศาสตรา พีรกมล
เด็กชายการนิวัฒน ไชยปะ

ป.6
ป.6
ป.6

เครื่องรอนพลังงาน
(รอนไกล)

ชนะเลิศลําดับที่ 4 เหรียญเงิน

29 เด็กหญิงนันทนภัส เที่ยงจิต
เด็กชายภูบดินทร ตาระพันธ

ป.6
ป.6

ตอบปญหาทางวิทยาศาสตร ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญเงิน

30 เด็กหญิงกิตติภณ อุทธังชายา
เด็กชายวรรธนัย อินทสิทธิ์

ป.3
ป.3

โปรแกรม Paint ชนะเลิศลําดับที่ 5 เหรียญทอง

31 เด็กชายวีรพงษ แวววงศ
เด็กหญิงฐิติวรดา จันทิหลา

ม.1
ม.1

โปรแกรม Power point ชนะเลิศลําดับที่ 2 เหรียญทอง

32 เด็กหญิงสุวิชาดา คํ้าคูณ
เด็กหญิงจักษณา สีทัน

ม.1
ม.1

โปรแกรม Power point ชนะเลิศลําดับที่ 6 เหรียญทอง

ที่มา : โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศ

ตารางที่ 55 ความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศของคณะตั้งแต�เริ่มแรกจนถึงป�การศึกษา 2561

คณะครุศาสตร�

1 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กับองคการ PATH

บันทึกความเขาใจวาดวย ความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อสรางครูเพศศึกษาระหวางเครือขายคณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กับ องคการ PATH

15 ตุลาคม 2553
มีกําหนดระยะเวลา 13 ป

2 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บันทึกขอตกลงความรวมมือดานกิจกรรมนักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรม และการพัฒนาศักยภาพอาจารย
ระหวางคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

31 มกราคม 2557
มีกําหนดระยะเวลา 5 ป

3 การพัฒนาความรวมมืองานวิชาการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา และ
งานกิจการนักศึกษา

การพัฒนาความรวมมืองานวิชาการ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา และงานกิจการนักศึกษา

22 มีนาคม 2557
มีกําหนดระยะเวลา 5 ป



ANNUAL REPORT 2018 LOEI RAJABHAT UNIVERSITY125

ชื่อหน�วยงานและองค�กร

หัวข�อ
ความร�วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร�วมมือและ
ระยะเวลาการทํา

ความร�วมมือ

ตารางที่ 55 ความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศของคณะตั้งแต�เริ่มแรกจนถึงป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะวิทยาการจัดการ

1 บริษัท บิ๊ก แมชชีน จํากัด สถานประกอบการที่บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU)

ประจําปการศึกษา 2561

2 บริษัท ไททันสคริปท บิสซิเนส คอนเซาท 
จํากัด

สถานประกอบการที่บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU)

3 บริษัท ใบบุญ เซ็นเตอร จํากัด สถานประกอบการที่บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU)

4 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) สาขาเลย

สถานประกอบการที่บันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ (MOU)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง โครงการพัฒนาความรวมมือดานวิชาการ 28 พฤศจิกายน 2561

2 ชุมชนบานอาฮี ม.1 โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากลุมนํ้าเหือง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ธันวาคม 2561-
สิงหาคม 2562
ระยะเวลา 9 เดือน

3 ชุมชนบานนากระเซ็ง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อยกระดับ
รายไดพื้นที่เปาหมายบานนากระเซ็ง

4 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 19 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาการเรียนรู
STEM Education ดวยหุนยนต

5 กลุมวิสาหกิจชุมชนพรรณไหม (กลุมทอผา
บานหนองนํ้าใส) ต.ผาอินทรแปลง  อ.เอราวัณ

การพัฒนาและยกระดับสินคา OTOP ดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจําปงบประมาณ 2562

4 มกราคม 2562
ระยะเวลา 8 เดือน
(มค.-สค. 2562)

6 วิสาหกิจชุมชนทอผาบานสูบ หมู 4

7 กลุมวิสาหกิจชุมชนแมบานเกษตรบานเกา 
อ.ดานซาย

8 ผูประกอบการ OTOP : รานปนกอ อ.นาดวง

9 บริษัท ทีโอที จํากัด จ.เลย เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิศวกรรม
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

13 พฤษภาคม –
15 กรกฎาคม 2562

10 บริษัท มารูยา ซี อินดัสตรีส (ไทยแลนด) จํากัด
จ.ระยอง

11 บริษัท ลีด 2017 อินเตอรเทรด จํากัด 
จ.ปทุมธานี
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ชื่อหน�วยงานและองค�กร

หัวข�อ
ความร�วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร�วมมือและ
ระยะเวลาการทํา

ความร�วมมือ

ตารางที่ 55 ความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศของคณะตั้งแต�เริ่มแรกจนถึงป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

12 บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม
(โรงงานนํ้าตาลมิตรภูเขียว) จํากัด

เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาวิศวกรรมการผลิต
และสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

ภาคเรียนที่ 2/2561 
(มกราคม – พฤษภาคม 
2562)

13 บริษัท พานาโซนิค อิเล็กทริก เวิรคส จํากัด 
(สาขาจังหวัดขอนแกน)

14 บริษัท จ. เจริญ มารเกตติ้ง จํากัด จ.เลย

15 บริษัท นํ้าตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน) 
สาขาวังสะพุง จ.เลย

16 บริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอรไพรส 
(ประเทศไทย) จํากัด จ.ระยอง

17 บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวริ์ค จํากัด
จ.ระยอง

18 บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร (ประเทศไทย) จํากัด
จ.ระยอง

19 บริษัท วิศวกิจพัฒนา จํากัด จ.ชลบุรี

20 บริษัท นิปปอนเพนต (ประเทศไทย) จํากัด 
จ.ชลบุรี

21 บริษัท ยามาฮามอเตอรพารทแมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จํากัด จ.ชลบุรี

22 บริษัท เอเชีย พริซิชั่น จํากัด (มหาชน) จ.ชลบุรี

23 บริษัท ซังโกะ ไทยออโตโมทีฟ พารทส จํากัด
จ.ฉะเชิงเทรา

24 บริษัท ดี ไปปง ซิสเท็มส (ไทยแลนด) จํากัด
จ.ฉะเชิงเทรา

25 บริษัท นิชเซอิ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 
จ.ฉะเชิงเทรา

26 บริษัท ฮงเส็งการทอ จํากัด กรุงเทพฯ

27 บริษัท ไทรอัมฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด จ.ราชบุรี

28 บริษัท เอสบีอาร แมเนจเมนท (ประเทศไทย)
จํากัด จ.อยุธยา

29 บริษัท ฮอนดา ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 
จํากัด จ.อยุธยา

30 บริษัท ทีเอสเทค (ประเทศไทย) จํากัด จ.สระบุรี

31 บริษัท โซดิแอค แอรเคเทอรริ่ง อิควิปเมนต 
(ไทยแลนด) จํากัด จ.ลําพูน
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ชื่อหน�วยงานและองค�กร

หัวข�อ
ความร�วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร�วมมือและ
ระยะเวลาการทํา

ความร�วมมือ

ตารางที่ 55 ความร�วมมือกับหน�วยงานในประเทศของคณะตั้งแต�เริ่มแรกจนถึงป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

32 เทศบาลตําบลโนนปอแดง จ.เลย เครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
สาขาเทคโนโลยีโยธา

ภาคเรียนที่ 2/2561
(7 มกราคม –
5 เมษายน 2562)

33 บริษัท เดอะซีบอรด ดี แอนด ซี จํากัด 
จ.ระยอง

34 บริษัท 3D House จํากัด จ.เลย

35 บริษัท บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น จํากัด จ.เลย

36 องคการบริหารสวนตําบลเมือง จ.เลย

37 บริษัท วีสถาปตย จํากัด จ.เพชรบูรณ

38 บริษัท พรประเสริฐ คอนสตรัคชั่น กรุป 
จ.นครปฐม

39 บริษัท ยิ่งเจริญ 2016 จํากัด จ.นนทบุรี

40 แขวงทางหลวงเลยที่ 1 จ.เลย

41 หจก.นภา กอสราง จ.อุดรธานี

42 บริษัท ทีสเปสพรอพเพอรตี้ จํากัด จ.ขอนแกน

43 บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด จ.ขอนแกน

44 องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 เครือขายสงเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

จัดกิจกรรมสงเสริมและเผยแพรผลงานวิจัย
ทางมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในรูปแบบ
การจัดประชุมวิชาการ วารสาร และอื่นๆ

16 พฤษภาคม 2562

ที่มา : คณะต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

การเขาสูประชาคมอาเซียน การพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากลเปนภารกิจสําคัญของสถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในปจจุบันที่กระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย

เพื่อใหสามารถนําพามหาวิทยาลัยกาวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและที่สําคัญคือมีความสามารถแขงขัน

ในระดับสากลได ดังนั้น การพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยสูความเปนสากลจึงมุงปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ตามภารกิจขางตน

เพื่อใหนักศึกษาไดพัฒนาสูความเปนสากล นอกจากการจัดโครงการตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะทางดานภาษา

และวัฒนธรรมภายในประเทศแลว มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายใหนักศึกษาไปศึกษาอบรมและดูงานในตางประเทศ

เพื่อเปดโลกทัศนและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถนําความรูและประสบการณ ตลอดจนภาษาที่ไดรับการฝกฝน

มาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน ตลอดจนมีโอกาสไดรับความรูและประสบการณที่กวางขวาง

เกิดการพัฒนาตนเองทําใหมีความสามารถแขงขันในระดับสากลได

ประชาคมอาเซียน



รายงานประจําป� ป�การศึกษา 2561 มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย 128

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดดําเนินการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ และพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ียอมรับและสามารถประกอบอาชีพ

ในกลุมประเทศอาเซียน อีกทั้งยังแสวงหาความรวมมือ (MOU) กับองคกรมหาวิทยาลัยตางประเทศอยางตอเนื่อง

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีโครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา

ในตางประเทศ (MOU) รวม 12 มหาวิทยาลัย / สถาบัน ดังตารางที่ 56

ตารางที่ 56 ความร�วมมือกับต�างประเทศ ด�านวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม (ต้ังแต�เร่ิมแรก จนถึง

   ป�การศึกษา 2561)

ชื่อมหาวิทยาลัย/ สถาบัน/ หน�วยงาน/ องค�กร

ประเทศ
ขอบข�าย

ความร�วมมือ

วันที่ลงนาม
ความร�วมมือ/

ระยะเวลาการทํา
ความร�วมมือ

1 Fooyin University ไตหวัน ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 2 พฤศจิกายน 2558 / 5 ป

2 National University of Laos ลาว ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 6 กุมภาพันธ 2556 / 5 ป

3 Hue University เวียดนาม ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 23 กรกฎาคม 2556 / 5 ป

4 Hanoi University of Agriculture เวียดนาม ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 22 กรกฎาคม 2556 / 5 ป

5 University of the Philippines Diliman ฟลิปปนส ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 3 กุมภาพันธ 2558 / 3 ป

6 West Visiyas State University ฟลิปปนส ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 4 กุมภาพันธ 2558 / 5 ป

7 National Pintung University ไตหวัน ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 22 ธันวาคม 2558 / 5 ป

8 Erican College มาเลเซีย ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 21 พฤศจิกายน 2560

9 Sentral College มาเลเซีย ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 15 มกราคม 2561

10 IDEA English Education ฟลิปปนส ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 15 มกราคม 2561

11 University of Utara Malaysia UUM มาเลเซีย ดานวิชาการ นักศึกษา บุคลากร การวิจัย 15 มกราคม 2561

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่และ
วันที่จัดกิจกรรม

ตารางที่ 57 โครงการความร�วมมือระหว�างประเทศที่มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการในป�การศึกษา 2561 (นับรวมการศึกษาดูงาน

   และการส�งนักศึกษาฝ�กงานที่ต�างประเทศ)

1. โครงการพัฒนานักศึกษาสูสากล/
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา

นักศึกษาที่ไดรับคัดเลือก
ชั้นปที่ 2-3
จํานวน 99 คน

1. Yulin Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน (นักศึกษา
   เขารวม 19 คน) ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2562
2. Fooyin University สาธารณรัฐไตหวัน (นักศึกษาเขารวม 20 คน)
   ระหวางวันที่ 22 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562
3. Erican College สหพันธรัฐมาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร) (นักศึกษา
   เขารวม 20 คน) ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2562
4. Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (นักศึกษาเขารวม
   20 คน) ระหวางวันที่ 20 พฤษภาคม - 19 มิถุนายน 2562 
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โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่และ
วันที่จัดกิจกรรม

ตารางที่ 57 โครงการความร�วมมือระหว�างประเทศที่มหาวิทยาลัยได�ดําเนินการในป�การศึกษา 2561 (นับรวมการศึกษาดูงาน

   และการส�งนักศึกษาฝ�กงานที่ต�างประเทศ) (ต�อ)

5. IDEA English Education CEBU สาธารณรัฐฟลิปปนส 
   (นักศึกษาเขารวม 20 คน) ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม -
   27 มิถุนายน 2562

2 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระยะสั้นตามโครงการความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยฟูหยิน

นักศึกษาตางชาติ 21 คน
- กุมภาพันธ 2561 
  จํานวน 5 คน
- สิงหาคม 2561 
  จํานวน 5 คน
- พฤศจิกายน 2561
  จํานวน 11 คน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 58 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในเครือข�ายประเทศเพื่อนบ�านอนุภูมิภาคลุ�มนํ้าโขง

   ป�การศึกษา 2561

ประเทศที่ได�รับทุนการศึกษา

สาขาวิชา หมายเหตุระดับ
การศึกษา

จํานวนทุน

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาเอก การบริหารการศึกษา 2

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริญญาเอก ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค 4

3 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริญญาโท การพัฒนาสังคม 1
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ตารางที่ 59 จํานวนนักศึกษาชาวต�างชาติ ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามคณะและระดับการศึกษา

คณะ

จํานวน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

1 ครุศาสตร - - 6 6

2 มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 19 1 - 20

3 วิทยาการจัดการ - - - -

4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - - - -

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - - -

19 1 6 26รวม

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 60 จํานวนนักศึกษาชาวต�างชาติ ป�การศึกษา 2561 จําแนกตามประเทศและระดับการศึกษา

ประเทศ

จํานวน

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 - 2 21

2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 1 4 5

19 1 6 26รวม

ที่มา : งานวิเทศสัมพันธ� มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหความสําคัญในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน โดยมีเปาหมายใหคณาจารยมีศักยภาพในดานวิชาการ สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยาง

มีประสิทธิภาพ มีเทคนิค วิธีการ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม นําไปสูการพัฒนา

กระบวนการเรียนรูของนักศึกษาใหสําเร็จออกไปเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพ สอดคลองกับปณิธานและอัตลักษณ

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับบุคลากรสายสนับสนุนนั้นมหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมและสนับสนุน

ใหมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเชนเดียวกัน โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาใหบุคลากรมีทักษะ ความรูความเชี่ยวชาญ

สามารถนํามาประยุกตใช พัฒนางานไดอยางมีประสิทธิภาพนําไปสูการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีการสนับสนุนทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 

จัดสงใหเขารวมโครงการหรือเขารับการอบรมในหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานที่ปฏิบัติซึ่งจัดโดยหนวยงานอ่ืนๆ

รวมไปถึงการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร เปนตน ทั้งนี้เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางดานวิชาการ

เทคโนโลยีในอนาคต และการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน โดยในรอบปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการดานการพัฒนาบุคลากร ดังนี้

การบริหารจัดการ
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ประเภท

คณะ/สํานัก

ระดับ
การศึกษา
ที่ศึกษาต�อ

ป�การศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

1 บุคลากรสายผูสอน - 6 6

2 บุคลากรสายสนับสนุน 1 - 1

1 6 7รวม

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1. ด�านการส�งเสริมการศึกษา
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ใหทุนการศึกษาทั้งในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก แกบุคลากร

ทั้งสายวิชาการ และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูความสามารถและ

ทักษะดานตางๆ โดยในปการศึกษา 2561 มีการใหทุนการศึกษา ดังนี้

ตารางที่ 61 จํานวนบุคลากรสายผู�สอนและสายสนับสนุนที่กําลังศึกษาต�อและได�รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย

   ในป�การศึกษา 2561

 นอกจากการสนับสนุนดานทุนการศึกษาใหกับบุคลากรทั้งในสายผูสอนและสายสนับสนุนแลว 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยังมีนโยบายในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งไดแก 

อาจารยผู สอนศึกษาตอระดับปริญญาเอกโดยมีอาจารยที่ไปศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ปการศึกษา

พ.ศ. 2561 - 2563 ดังนี้

ตารางที่ 62 จํานวนอาจารย�ที่ไปศึกษาต�อระดับปริญญาเอก ป�การศึกษา 2561 – 2563 จําแนกตามคณะ

2561 2562 2563

1 คณะครุศาสตร 3 - -

2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1 - -

3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2 - -

4 คณะวิทยาการจัดการ - - -

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - - -

6 สํานักวิชาศึกษาทั่วไป - - -

6 - -รวม

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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 1. โครงการ / กิจกรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไดจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ทั้งบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีโครงการ / กิจกรรม ดังตอไปนี้

ตารางที่ 63 ผลการดําเนินการด�านการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ในรอบป�การศึกษา 2561

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะครุศาสตร�

1 การทําวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยเขาสูฐานขอมูล 
TCI และ Scopus

ผูบริหาร อาจารย
ในคณะครุศาสตร

วันศุกรที่ 5 เมษายน 2561 
ณ หองประชุมสภา ชั้น 9
ตึก 23 คณะครุศาสตร

2 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
คณะครุศาสตร

เจาหนาที่
คณะครุศาสตร

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561
และวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561
ณ อาคารเรียนรวม ตึก 23

3 การพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
คณะครุศาสตร

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561
ณ หองประชุมสภา ชั้น 9
อาคารอเนกประสงค (ตึก 23)

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 โครงการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารยคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

56 คน 28 มีนาคม 2562 หองประชุม ชั้น 9 
อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาการจัดการ

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารยดานการวิจัยเพื่อนําไปสู
การใชประโยชน หัวขอ การทําวิจัยเพื่อตอบโจทยสังคม
และแรงบันดาลใจในการประยุกตตอยอดงานวิจัย
ใหเกิดประโยชนตอสังคม

อาจารย
คณะวิทยาการจัดการ

4 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 9 
อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําบทเรียนออนไลน 
(MOOC)

อาจารย
คณะวิทยาการจัดการ

31 พฤษภาคม 2562
ณ หองคอมพิวเตอร ชั้น 2
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ ทางวิชาการ
สําหรับคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

38 คน โรงแรมภูกวี รีสอรท อําเภอภูเรือ
จังหวัดเลย

2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

19 คน โรงแรม วีลอฟท โฮเทล แอนด เรสซิเดน 
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา 
จ.นครราชสีมา และหองอบรม IT
Learning Center มหาวิทยาลัยราชสีมา
ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู (KM) 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

35 คน หองประชุม 2 อาคารเรียนวิทยาศาสตร 
และหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 63 ผลการดําเนินการด�านการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม

1 การพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณความรูดานหลักสูตรใหกับคณาจารย บุคลากร

อาจารยและบุคลากร 
จํานวน 15 คน

1-3 กุมภาพันธ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เชียงราย

2 โครงการพัฒนากลยุทธและบริหารจัดการตามยุทธศาสตรใหม
มรภ.เลย

อาจารยและบุคลากร 
27 คน

6 กุมภาพันธ 2562
ณ โรงแรมเลยพาวิลเลี่ยน จ.เลย

3 การเขียน เอกสารประกอบการสอน และเอกสารประกอบ
คําสอน ตําราเพื่อสงผลงานตีพิมพ

อาจารย 27 คน 4-5 เมษายน 2562
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4 โครงการเสวนาเครือขายวิจัยเชิงพื้นที่ : ระหวางนักวิจัย 
ผูแทนหนวยงานในพื้นที่ และสมาชิกชุมชนทองถิ่น

นักศึกษา อาจารย นักวิจัย
และผูแทนในพื้นที่ 
จํานวน 30 คน

19 เมษายน 2562
ณ กลุมวิสาหกิจชุมชนภาชนะกาบหมาก
บานทาดีหมี

5 การพัฒนางานวิจัยวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเชิงพื้นที่

อาจารย และบุคลากร 
จํานวน 30 คน

18-19 เมษายน 2562
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 เขารวมประชุม เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ
การรับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ( CHE Curriculum
OnlineX) และระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online)

3 คน วันที่ 1 กันยายน 2561
โรงแรม อวานี ขอนแกน โฮเทล แอนด 
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จ.ขอนแกน

2 ประชุมชี้แจงกําหนดการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ประจําปการศึกษา 2562

2 คน วันที่ 11 กันยายน 2561
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

3 อบรมโปรแกรมระบบฐานขอมูลการรับเขารอบ 1 และ
รอบ 2 การคัดเลือกกลางบุคคล เขาศึกษาสถาบันศึกษา 
(TCSA Requirement T-REQ)

1 คน วันที่  2 ตุลาคม 2561
อาคารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรุงเทพฯ

4 อบรมหลักสูตร “ผูนํายุคใหม โปรงใส ตานภัยทุจริต“ 1 คน 1-2 ธันวาคม 2561
มหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพฯ

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการออกแบบ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนยกระดับ
สมรรถนะตามแนวทางของโครงการบัณฑิตพันธุใหม

1 คน 25 กุมภาพันธ 2562
โรงแรมเซนจูรี่ พารค กรุงเทพฯ

6 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตกําลังคนใหมี
สมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากลสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

1 คน 29 มีนาคม 2562 อาคารมงคลอาภา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(ศูนยพณิชยการพระนคร) กรุงเทพฯ

7 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใชงานระบบสารสนเทศ
เพื่อพิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
(CHE Curriculum Online)

2 คน 27 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัย
ขอนแกน จ. ขอนแกน
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ตารางที่ 63 ผลการดําเนินการด�านการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูบริหารและบุคลากร
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 10 คน

- รับรางวัลหนวยงานที่มีความพรอมในการบริการ
  เครือขายอินเทอรเน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPV6
  ประจําป พ.ศ 2561

ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการ กรุงเทพฯ

2 โครงการการจัดการความรู (Knowledge Management)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง การสราง e-Forms

ผูบริหารและบุคลากร
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 40 คน

ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มีนาคม 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 204 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
ครั้งที่ 2 วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมตนคูณ จังหวัดอุดรธานี

3 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูบริหารและบุคลากร
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 40 คน

- ศึกษาระบบหองสมุด Matrix และการบริหารงาน
  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพายัพ

- ศึกษาระบบหองสมุดสมสุข และการบริหารงาน
  ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

- โครงการสัมมนาเครือขายสํานักวิทยบริการฯ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

ระหวางวันที่ 5-8 กุมภาพันธ 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

- ประชุมชี้แจงเตรียมความพรอมและพิจารณาแนวทาง
  ปฏิบัติสําหรับการใหบริการยืมระหวางหองสมุดสมาชิกฯ

ระหวางวันที่ 28 กุมภาพันธ - 2 มีนาคม 2562
ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ
ณ นคร ชั้น 3 อาคารสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

4 โครงการการสรางโมเดลสามมิติดวยโปรแกรม
Cinema 4D

อาจารยและบุคลากร 
จํานวน 20 คน

วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

5 โครงการ LINE BOT เพื่อเทคโนโลยีหองสมุดดิจิทัล 4.0 อาจารยและบุคลากร 
จํานวน 20 คน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 204 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

6 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรดวยโปรแกรม 
QGIS

อาจารยและบุคลากร 
จํานวน 20 คน

วันที่ 6-8 มีนาคม 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 204 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
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ตารางที่ 63 ผลการดําเนินการด�านการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานเชิงวิเคราะห
จากงานประจํา เพื่อใชขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้น
ของบุคลากรสายสนับสนุน (กลุม 1)

น.ส.นพรัตน
แกววงษษา

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561
ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต หนวยงานใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

น.ส.อภิญญา
พิมพประเสริฐ

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 2 
อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

3 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส”

น.ส.เปรียวทิพย
อมลิขิต

วันที่ 20 ธันวาคม 2561
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 203
ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

4 โครงการฝกอบรมหลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส”

น.ส.เปรียวทิพย
อมลิขิต

วันที่ 6 มีนาคม 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 203
ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ถายทอดความรู
เรื่อง การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต”
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ดร.ณัฐฐิญา พัวรุงโรจน 
น.ส.นพรัตน แกววงษษา

19 เมษายน 2562
ณ หองประชุม 20309 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

6 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกําหนด
คุณลักษณะงานจางและครุภัณฑในการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
เรื่องการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

น.ส.นพรัตน แกววงษษา 25-26 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมอุนรักริมโขง อ.เชียงคาน 
จ.เลย

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป

1 “การจัดสื่อการสอนดวยโปรแกรม Microsoft word และ 
Microsoft Excel”

คณาจารยและบุคลากร
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
และอาจารยที่สนใจ

วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
หอง 20308 ชั้น 3 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ

2 “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนําเสนอ
ในงานวิชาการ”

คณาจารยและบุคลากร
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
และอาจารยที่สนใจ

วันที่ 13 - 14 มกราคม 2562
หอง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ

3 “อบรมเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนางานวิจัย
อยางมีคุณภาพ”

คณาจารยและบุคลากร
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
และอาจารยที่สนใจ

วันที่ 24 มกราคม 2562
หอง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ

4 “อบรมเชิงปฏิบัติการดานการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการ PDCA”

คณาจารยและบุคลากร
สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 
และอาจารยที่สนใจ

วันที่ 25 มกราคม 2562
หอง 20103 ชั้น 1 อาคารสหวิทยาการ
สารสนเทศ
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ตารางที่ 63 ผลการดําเนินการด�านการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

   ในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

ศูนย�การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก�น

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง

บุคลากรในศูนยฯ 
จังหวัดขอนแกน

วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561
ณ โรงแรมวิชชิ่งทรีรีสอรท อําเภอเมือง 
จังหวัดขอนแกน

2 อบรมการเขียนผลงานเชิงวิเคราะหคางานจากงานประจํา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

บุคลากรในศูนยฯ 
จังหวัดขอนแกน

วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 61
ณ ศูนยฯ จังหวัดขอนแกน

3 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 20 ธันวาคม 61
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 อบรมการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 6 มีนาคม 62
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กองพัฒนานักศึกษา

1 อบรม โครงการการเขยีนผลงานเชงิวเิคราะหจากงานประจาํ
เพื่อใชขอกําหนดตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน

1. น.ส.สุรียภรณ
   บุตรดีสุวรรณ
2. น.ส.วนิดา ศิริภักด์ิ 
3. นางจุลธิดา ชมภูพาน
4. นายประทวน
   เนตรแสงศรี

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2562
ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ

2 อบรม หลักสูตร “การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” 1. น.ส.สุภาวดี เณรพันธุ
2. น.ส.วนิดา ศิริภักดิ์

วันที่ 6 มีนาคม 2562

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารความเสี่ยง
และการจัดการความรูสูประสิทธิภาพตอองคกร

น.ส.วนิดา ศิริภักดิ์ วันที่ 15 มีนาคม 2562
ณ หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ

4 สัมมนาผูบริหารและผูปฏิบัติงานกองทุนเงินใหกูยืม
เพื่อการศึกษา

1. อ.ขนิษฐา หาระคุณ 
2. น.ส.สุพิน พลดาหาร

วันที่ 27-29 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร แจงวัฒนะ กทม.

5 โครงการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือปองกันการฆาตัวตาย
ในสถานบันอุดมศึกษา

น.ส.รัตนชนก
พุทธมาตย

วันที่ 29 เมษายน 2562
ณ โรงแรมเอเชียแอรพอรต ดอนเมือง กทม.

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กําหนดคุณลักษณะงานจาง
และครุภัณฑในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติ
และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

น.ส.วนิดา ศิริภักดิ์ วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมอุนรักริมโขง รีสอรท 
อ.เชียงคาน จ.เลย

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 64 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน�วยงานอื่น ที่หน�วยงานจัดขึ้น

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

คณะครุศาสตร�

1 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีสถาบัน
อุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง (U-School)

ครูในเขตพื้นที่จังหวัดเลย
และหนองบัวลําภู

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
คอมพิวเตอร โลกดาราศาสตรและอวกาศ แบบบูรณาการ 
สําหรับครู ในเขตพื้นที่ จ.เลย และ จ.ขอนแกน

229 คน หองประชุม 2 ชั้น 1
อาคารเรียนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูทางดานวิทยาศาสตร
และเคมี

35 คน ศูนยวิทยาศาสตร

3 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร 
(ฟสิกส) โรงเรียนมัธยมศึกษาพื้นที่จังหวัดเลย

23 คน ศูนยวิทยาศาสตร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 โครงการพัฒนาและเสริมสรางบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนความรู
ประสบการณในการบริหารจัดการ ทั้งดานบุคลากร
ดานวิชาการ ดนการพัฒนาทองถิ่น และสิ่งแวดลอม

ผศ.ภควดี ศิริหลา 
ดร.วันชาติ สุพรมพิทักษ
นางณัชชา สมจันทร 
ผศ.กานต จันทระ
นายโกเมนทร พรอมจะบก
ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ

21-24 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทพสตรี นครปฐม และ
เพชรบุรี และ 4-7 มิถุนายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ลําปาง 
และเชียงราย

2 สัมมนา เรื่อง ลดการตายบนถนนดวยวิศวกรรมศาสตร 
ครั้งที่ 1

นายสมภพ เพ็ชรดี 13-15 มีนาคม 2562

3 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT และ 
NCON 2019 และนําเสนอบทความวิจัย เรื่อง Very 
Short-Term Photovoltaic Power Forecasting Considering
the Stochastic Factors

ดร.คมยุทธ ไชยวงษ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ 2562
ณ จังหวัดนาน

4 ประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 และนําเสนอ
บทความวิจัย เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเครื่องบีบ
ขนมจีนแบบสด

ผศ.กานต จันทระ 
ผศ.ยุทธศิลป ชัยสิทธิ์

24-25 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

5 ประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Science 
and Technology) และนําเสนอบทความวิจัย

ผศ.ดร.ปกรณเกียรติ
ภูกองพลอย

18-19 มกราคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
พระนครศรีอยุธยา

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 ศาสตรแหงอาหารเพื่อสุขภาพกายที่ดี 21 คน วันที่ 26 มกราคม 2562
อาคารฝกปฏิบัติการภูคํา

2 จิตวิทยาสําหรับงานบริการดานวิชาการ 21 คน วันที่ 27 มกราคม 2562
หองประชุมพงษภิญโญ

3 การออกกําลังกายสําหรับผูที่ทํางานสํานักงาน 21 คน วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
หอง 20703 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ
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ตารางที่ 64 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดหน�วยงานอื่น ที่หน�วยงานจัดขึ้น (ต�อ)

โครงการ/ กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

วันที่และ
สถานที่จัด

4 โครงการจิตสํานึกการบริหารจัดการขยะในชีวิตประจําวัน 21 คน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
หองประชุมพงษภิญโญ

5 ศาสตรแหงการดูแลสุขภาพและการบําบัดอาการเจ็บปวย
เบื้องตนสําหรับผูที่ทํางานสํานักงาน

21 คน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562
หองปฏิบัติการดานวิทยาศาสตรการกีฬา 
อาคาร 20

6 การผลิตผลิตภัณฑสําหรับใชในชีวิตประจําวัน 21 คน วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร อาคาร 28

7 การทําเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกับการบํารุงและฟนฟูรางกาย 21 คน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
หองปฏิบัติการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อาคาร 19 และหองประชุมพงษภิญโญ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 โครงการพัฒนาเว็บไซตหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

อาจารยและบุคลากร
ที่รับผิดชอบเว็บไซต
ของหนวยงาน จํานวน 
40 คน

วันที่ 13 ธันวาคม 2561
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 204

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชฐานขอมูลออนไลน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําวิจัย การเรียนการสอน
และการตีพิมพผลงานทางวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ

อาจารย บุคลากร 
บรรณารักษ และนักวิจัย

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ 2562
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 4 
อาคารศูนยวิทยบริการ

ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ

1 โครงการสัมมนาหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา
(UBI) เครือขายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

คณะทํางาน
หนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา
(UBI) เครือขาย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต

ที่มา : คณะและสํานักต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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ตารางที่ 65 การเป�นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ� กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ให�แก�หน�วยงานภายนอก

ชื่อ - สกุล

วัน เดือน ป�ชื่อเรื่อง ชื่อผู�รับบริการ

คณะครุศาสตร�

1 รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารการศึกษาที่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสังกัด สาขาบริหารการศึกษา

25-28 กุมภาพันธ 2562 จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดอุดรธานี

2 รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข สอบวิทยานิพนธของนักศึกษา 27 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

3 รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข ผูทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตรมหาบัณฑิต
และเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ

27-29 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

4 รศ.ดร.ภัทราพร เกษสังข อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการประเมินใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารการศึกษาที่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทุกสังกัด สาขาบริหารการศึกษา

31 พฤษภาคม 2562 จังหวัดบึงกาฬ

คณะวิทยาการจัดการ

1 ผศ.ดร.เหมวดี กายใหญ คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
ผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาการจัดการสัมพันธ ครั้งที่ 5 
ประจําป 2562 “การสรางแบรนดทองถิ่น
ในยุคดิจิตอล 4.0”

27 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2 ดร.จารุพร มีทรัพยทอง

3 ดร.ศศิธร กกฝาย

4 ดร.สาธิยา กลิ่นสุคนธ

5 ดร.วรินทรธร โตพันธ

6 ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย

7 ดร.อัญชลี โกกะนุช

8 ผศ.ดร.ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา การประมาณคาจุดตรึงของการสงไมขยาย
แบบเบร็กแมน บนปริภูมิบานาค

3 มิถุนายน 2562 นางกรรณิการณ มวงชู

2 ผศ.ดร.ชัยพฤกษ หงษลัดดาพร ที่ปรึกษาดานวิชาการใหกับบริษัท 
แอนนิมัลฟด อินเตอรเทรด จํากัด

19 กรกฎาคม 2562 บริษัท แอนนิมัลฟด อินเตอรเทรด
จํากัด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 นางณัชชา สมจันทร ที่ปรึกษาหอการคาจังหวัดเลย พ.ศ. 2562 หอการคาจังหวัดเลย
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ตารางที่ 65 การเป�นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ� กรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ให�แก�หน�วยงานภายนอก (ต�อ)

ตารางที่ 66 รายชื่อบุคลากรที่ได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ ประจําป�การศึกษา 2561

ชื่อ - สกุล

ชื่อ – นามสกุล

วัน เดือน ป�

รางวัล

ชื่อเรื่อง ชื่อผู�รับบริการ

หน�วยงานที่
มอบรางวัล

2 ผศ.ยุทธศิลป ชัยสิทธิ์ การตรวจสอบคุณภาพเบื้องตน
ของผลิตภัณฑยอมคราม
และสีธรรมชาติ

28 กุมภาพันธ 2562 กลุมสตรีทอผาบานจอมศรี 
และกลุมทอผาบานกกบก 
โดยคณะกรรมการดําเนิน
โครงการพัฒนาลวดลายผาอาน
ดวยการยอมครามและยอมสี
ธรรมชาติเพื่อการแปรรูป 
มรภ.สกลนคร เลย มหาสารคาม
และอุดรธานี

3 ผศ.ดร.ปกรณเกียรติ
ภูกองพลอย

กรรมการประเมินความเหมาะสม
ในการสอบแขงขันบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล
ที่จัดสรรใหกระทรวงวิทยาศาสตร
ไปศึกษาวิชา ณ ตางประเทศ

20 มกราคม 2562 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ 
(ฝายนักเรียนทุนรัฐบาลฯ)

4 ดร.ศุภกัญญา ขันชัยภูมิ วิพากษหลักสูตรคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม

19 ธันวาคม 2562 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน

ที่มา : คณะต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ที่มา : งานบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 รองศาสตราจารยสมเจตน ดวงพิทักษ ขาราชการพลเรือนดีเดน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจําป พ.ศ. 2561

กระทรวงศึกษาธิการ

2 รองศาสตราจารย ดร.นัยนา อรรจนาทร ขาราชการพลเรือนดีเดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

3 ผูชวยศาสตราจารยวัชรินทร เดชกุลทอง ขาราชการพลเรือนดีเดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

4 นางพรรณิภา ภูกองพลอย ขาราชการพลเรือนดีเดน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ประจําป พ.ศ. 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิไลรัตน สุภามา ครูดี ศรีเมืองเลย ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย

6 ผูชวยศาสตราจารยปทมา สิงหนุต ครูดี ศรีเมืองเลย ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย

7 ผูชวยศาสตราจารยประภาศรี เติมสายทอง ครูดี ศรีเมืองเลย ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย

8 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษเทพ บุญเรือง ครูดี ศรีเมืองเลย ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย
ประจําป พ.ศ. 2562

สํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเลย
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไดตระหนักถึงการขยายโอกาส

และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากมองเห็นความสําคัญของการศึกษาที่เปนปจจัยในการเพิ่มทุนมนุษย 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาประเทศและการยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคมโดยรวมในที่สุด ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จึงมุงเปดโอกาสทางการศึกษากับบุคคลทุกกลุม เพื่อใหสามารถเขาเรียนและพัฒนาตนเองได แตอุปสรรค

ทางการศึกษาสําหรับคนบางกลุมที่มีปญหาขาดแคลนทุนทรัพย มีฐานะยากจน และประสบปญหาทางการเงิน

จึงอาจทําใหขาดโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงไดจัดตั้งโครงการทุนการศึกษาขึ้น

โดยแสวงหาแหลงทุนการศึกษาใหกับนักศึกษา ทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป และรวมถึง

โครงการใหกูยืมทางการศึกษาดวย การสนับสนุนทุนการศึกษาแกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยไดเพ่ิมมากขึ้น

มีท้ังทุนประเภทตอเนื่องและไมตอเนื่อง ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

มีโอกาสไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง และแบงเบาภาระทางเศรษฐกิจของผูปกครองที่มีฐานะยากจนในระดับหนึ่ง

เพื่อการพัฒนานักศึกษาติดตามดูแลความประพฤติ ตลอดถึงการปลูกฝงใหมีความสํานึกรับผิดชอบตอตนเอง

ครอบครัว และสังคม และเพื่อใหผูมีจิตศรัทธาไดมีสวนรวมพัฒนาสังคม โดยมหาวิทยาลัยเปนสื่อกลางในการประสานงาน

โดยในรอบปการศึกษา 2561 มีการดําเนินงานดานทุนการศึกษาดังนี้

ตารางที่ 67 ผลการดําเนินงานด�านทุนการศึกษาจากหน�วยงานภายนอก ในป�การศึกษา 2561

ทุนสนับสนุนจากหน�วยงานภายนอก

ชื่อทุนการศึกษา

จํานวน
(ทุน)

จํานวนเงิน
หน�วยงาน
ที่มอบทุน
การศึกษา

1 ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ม.ท.ศ.

9 ทุน ตามรายงาน
คาลงทะเบียนเรียนจริง

ทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร ม.ท.ศ.

2 ทุนในพระราชานุเคราะห สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

9 ทุน ภาคเรียนละ
24,000.- บาท/คน

ทุนในพระราชานุเคราะห 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

3 ทุนเฉลิมราชกุมารี 6 ทุน ภาคเรียนละ
27,500.- บาท/คน

ทุนเฉลิมราชกุมารี

4 ทุนโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา 2 ทุน ภาคเรียนละ
27,500.- บาท/คน

ทุนโครงการกองทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

5 ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ เพื่อเยาวชน
ในพระบรมราชินูปถัมภ

1 ทุน 8,000.- บาท ทุนมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ 
เพือ่เยาวชนในพระบรมราชนิปูถมัภ

6 ทุนมูลนิธิชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน
ในพระบรมราชินูปถัมภ

3 ทุน ตามรายงาน
คาลงทะเบียนเรียนจริง

ทุนมูลนิธิชวยเหลือนักเรียน
ที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ

7 ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด 6 ทุน 40,000.- บาท/ป/คน ทุนบริษัท กรุงไทยการไฟฟา จํากัด

8 ทุนเศรษฐกิจพอเพียง 1 ทุน ตามรายงาน
คาลงทะเบียนเรียนจริง

ทุนเศรษฐกิจพอเพียง

9 ทุนมูลนิธิโรเกชั่น 3 ทุน ภาคเรียนละ
20,000.- บาท/คน

ทุนมูลนิธิโรเกชั่น

10 ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง 8 ทุน ภาคเรียนละ
20,000.- บาท/คน

ทุนมูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง
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ตารางที่ 67 ผลการดําเนินงานด�านทุนการศึกษาจากหน�วยงานภายนอก ในป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

ตารางที่ 68 ผลการดําเนินงานด�านทุนให�กู�ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนให�กู�ยืมเพื่อการศึกษาผูกกับรายได�ในอนาคต 

   (กรอ.) และกองทุนฉุกเฉินไทยช�วยไทย ป�การศึกษา 2561

ชื่อทุนการศึกษา

ชื่อหน�วยงาน / บุคคลที่เข�าเยี่ยมชม

ชื่อกองทุน

จํานวน
(ทุน)

หัวข�อ
การเยี่ยมชม/

ศึกษาดูงาน

จํานวนเงิน

วัน เดือน ป�

ภาคเรียนที่ 
1/2561

หน�วยงาน
ที่มอบทุน
การศึกษา

สถานที่

ภาคเรียนที่ 
2/2561

11 ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ 3 ทุน 30,000.- บาท/ป/คน ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ

12 ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท 2 ทุน 8,000.- บาท/ป/คน ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท

13 ทุน ”วาที่ครูไทย” 1 ทุน ตามรายงาน
คาลงทะเบียนเรียนจริง

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย

14 ทุนการศึกษา พลตํารวจเอกอรรถกฤษณ ธารีฉัตร 5 ทุน 20,000.- บาท/ป/คน พลตํารวจเอกอรรถกฤษณ ธารีฉัตร

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จํานวนผู�กู�ยืม

(คน)

จํานวนเงินให�กู�

(บาท)

จํานวนผู�กู�ยืม

(คน)

จํานวนเงินให�กู�

(บาท)

1 กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 2,312 18,843,410 2,058 16,489,520

2 กองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษาผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) 113 881,060 99 730,940

3 กองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย ภาคปกติ 28 167,100 22 130,080

4 กองทุนฉุกเฉินไทยชวยไทย ภาคพิเศษ 68 405,900 84 497,940

5 ทุนทํางานหารายไดระหวางเรียน 100 418,640 64 135,240

ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 ผู�เข�าเยี่ยมชมหน�วยงาน

ตารางที่ 69 รายชื่อหน�วยงาน / บุคคลที่เข�าเยี่ยมชมหน�วยงาน ประจําป�การศึกษา 2561

คณะครุศาสตร�

1 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
นครพนม

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร
กับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา

21 ธันวาคม 2561 หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 
อาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 25 คณะครุศาสตร

2 สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยบานสมเด็จเจาพระยา

การบริหารจัดการงานสโมสร
นักศึกษา

9-10 พฤษภาคม 2562 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค
ตึก 25 คณะครุศาสตร
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ชื่อหน�วยงาน / บุคคลที่เข�าเยี่ยมชม

หัวข�อ
การเยี่ยมชม/

ศึกษาดูงาน
วัน เดือน ป� สถานที่

ที่มา : คณะต�างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 69 รายชื่อหน�วยงาน / บุคคลที่เข�าเยี่ยมชมหน�วยงาน ประจําป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร�

1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

ศึกษาดูงานสําหรับแนวทาง
พัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชา
นิติศาสตร

21 มิถุนายน 2562 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สาขาวิชา
นิติศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ

1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การแลกเปลี่ยนศึกษาดูงาน
ดานบริหารจัดการหลักสูตร 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร และดานกิจการ
นักศึกษา

18 มิถุนายน 2562 หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ

2 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ
อ.ผาขาว จ.เลย

โครงการสรางเครือขายแนะแนว
การศึกษาเขาเรียนตอระดับ
ปริญญาตรี นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สันติวิทยาสรรพ อ.ผาขาว จ.เลย

14 สิงหาคม 2562 หองประชุม ชั้น 9 อาคาร 19
คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

การเรียนการสอน วิจัย
ทางดานวิทยาการคอมพิวเตอร

13 พฤษภาคม 2562 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

2 เทศบาลตําบลนาดอกคํา วิธีการทําตัวอยาง การเก็บรักษา
ตัวอยาง พืช สัตว และชีวภาพอื่นๆ

17 กันยายน 2561 สาขาวิชาชีววิทยา

3 โรงเรียนบานฟากนา ศึกษาแหลงเรียนรู
ศูนยวิทยาศาสตร

7 กันยายน 2561 ศูนยวิทยาศาสตร

4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ศึกษาดูงานสาขาวิชา
คณิตศาสตร

16 มกราคม 2562 สาขาวิชาคณิตศาสตร

5 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม

ศึกษาดูงานหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร

18 กุมภาพันธ 2562 ศูนยวิทยาศาสตร

6 โรงเรียนชุมชนหนองหิน พิพิธภัณฑ 12 มีนาคม 2562 สาขาวิชาชีววิทยา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

การจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

30 พฤษภาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2 OPEN HOUSE คณะครูและ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

การจัดการเรียนการสอน และ
รายละเอียดหลักสูตร

24 พฤศจิกายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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การดําเนินงานในรอบป�การศึกษา 2561
 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดตั้งขึ้นโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตั้งแตป พ.ศ.2549 โดยมีวัตถุประสงค คือ เพื่อผลักดันและสงเสริมผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษามาพัฒนา

เปนผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาสูภาควิสาหกิจ ใหคําปรึกษาและขอมูลในการจัดตั้งบริษัทของหนวยบมเพาะ

และจัดฝกอบรม ใหผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจในฐานะผูประกอบการ ประสานงานระหวางภาครัฐ

และเอกชน เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดตั้งธุรกิจหรือบริษัท สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรม ธุรกิจใหม

และผูประกอบการรายใหมในภาคธุรกิจ ภายใตเครื่องหมายการคา “UBI” (University Business Incubator)

และการดําเนินกิจกรรมนักศึกษาภายใตชมรมสงเสริมนักศึกษาเปนผูประกอบการ “Startup LRU” ที่ดําเนินกิจกรรม

เพื่อฝกทักษะการประกอบวิชาชีพตางๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่ศึกษาใหมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสงเสริมใหนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยไดเรียนรูทักษะอาชีพเพ่ือถายทอดองคความรู

ใหกับทองถิ่นเพื่อรวมยกระดับทองถิ่นจังหวัดเลย และดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ ซึ่งเปนการขับเคลื่อนงาน

ตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน

ตารางที่ 70 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบป�การศึกษา 2561

ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ

โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่จัด/
วันที่จัด

หน�วยงานร�วม
บูรณาการ

1 โครงการบมเพาะผูประกอบการ - ผูประกอบการ Latex De 
  Loei หมอนยางพารา
- ผูประกอบการเคกกระบอกไมไผ
- ผูประกอบการนํ้าผึ้งวาทิศ
- ผูประกอบการบานานาแฟมิลี่

โครงการในพันธกิจหลัก
ของศูนยฯ ที่จะตองบมเพาะ
ผูประกอบการใหมีศักยภาพ
ในการจัดตั้งธุรกิจหรือ
บริษัท

2 โครงการ We are startup
LRU 2018

นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย และผูที่สนใจ
เขารวมกิจกรรม 1,000 คน

หอประชุมขุมทองวิไล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
14 กันยายน 2561

รวมกับศูนยนวัตกรรม
สร างสรรค  (UCCN) 
และสํานักงานพาณิชย
จังหวัดเลย

3 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 
ดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
หลักสูตร “การยกระดับงานจักสาน
ดวยเทคนิคการเพนทสีดวยมือ”

ผูประกอบการ/ประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย นักเรียน/
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน

ศูนยการทองเที่ยวบานหนองบัว
อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
วันที่ 15-16 กันยายน 2561

รวมกับศูนยนวัตกรรม
สรางสรรค (UCCN)

4 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 
ดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
หลักสูตร “การเพิ่มมูลคาเสื้อผา 
เครื่องแตงกายดวยเทคนิคการเพนทสี”

ผูประกอบการ/ประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย นักเรียน/
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน

หองประชุมเพชรจรัส  อาคารภูคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วันที่ 15-16 กันยายน 2561 

รวมกับศูนยนวัตกรรม
สรางสรรค (UCCN)

5 โครงการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น 
ดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
หลักสูตร “การพัฒนาทักษะ
การยอมสีผาฝายทอมือดวยเทคนิค
การยอมสีธรรมชาติ”

ผูประกอบการ/ประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย นักเรียน/
นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เขารวมโครงการ จํานวน 60 คน

ศูนยการเรียนรูบานกําเนิดเพชร
ตําบลเมือง อําเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย วันที่ 15-16 
กันยายน 2561

รวมกับศูนยนวัตกรรม
สรางสรรค (UCCN)
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โครงการ/กิจกรรม

ผู�เข�าร�วม/
กลุ�มเป�าหมาย

สถานที่จัด/
วันที่จัด

หน�วยงานร�วม
บูรณาการ

6 โครงการตลาดสรางสรรค
Creative Market Creative walking
Street : ไอเดียเด็ด เฮ็ด เลย 
แนว

กลุมผูประกอบการที่ผลิตสินคา
เชิงสรางสรรคในพื้นที่จังหวัดเลย
และพื้นที่ใกลเคียง เขารวม
โครงการจํานวน 20 กิจการ 
และกลุมผูบริโภค นักทองเที่ยว
และผูที่สนใจสินคาเชิงสรางสรรค
ในพื้นที่จังหวัดเลยและพื้นที่
ใกลเคียง เขารวมโครงการ
ไมนอยกวา 500 คน

ลานวัฒนธรรมเชียงคาน 
อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
วันที่ 28-30 กันยายน 
2561

รวมกับศูนยนวัตกรรม
สรางสรรค (UCCN)

7 โครงการพัฒนานักศึกษาเปนผูถายทอด
องคความรูและถายทอดองคความรู
สูทองถิ่น หลักสูตร “การเพาะเห็ด
นางฟา-นางรมเชิงพาณิชย”

สมาชิกศูนยสงเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงบานปากหวย-ปากคาน 
จํานวน 40 คน

วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
ณ ศูนยสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
บานปากหวย-ปากคาน 
อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย

8 โครงการพัฒนานักศึกษาเปนผูถายทอด
องคความรูและถายทอดองคความรู
สูทองถิ่น หลักสูตร “ประดิษฐ
สินคาจากผาพื้นเมือง เพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑชุมชน”

กลุมโรงเรียนผูสูงวัยใบบุญ
วัดโพนชัย อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย จํานวนไมนอยกวา 
50 คน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงเรียนผูสูงวัยใบบุญ
วัดโพนชัย อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย

9 โครงการจุดประกายเปนผูประกอบการ
Startup ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะอาชีพ หลักสูตรการทํากาแฟ
และการประกอบธุรกิจ Coffee Shop

นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป/
ผูประกอบการ จํานวน 10 คน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ราน Noob Coffee
จังหวัดเลย

10 โครงการจุดประกายเปนผูประกอบการ
Startup ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะอาชีพ หลักสูตรการทําเคก
และเบเกอรี่เชิงพาณิชย

นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป/
ผูประกอบการ จํานวน 10 คน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ราน Baboo Coffee
จังหวัดเลย

11 โครงการจุดประกายเปนผูประกอบการ
Startup ดวยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ทักษะอาชีพ หลักสูตรการทํา
ขนมไทยประยุกตเชิงพาณิชย

นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป/
ผูประกอบการ จํานวน 10 คน

วันที่ 25 ธันวาคม 2561
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชั้น 3 อาคาร 20

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูประกอบการรุนใหม (Startup) : 
วัยรุนอวดของ ประลองไอเดีย

ผูเขารวมโครงการประกอบไปดวย
นักเรียนในเขตพื้นที่
จังหวัดเลย ไดแก โรงเรียน
วิทยาศาสตรจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เลย โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห ที่ 52 
โรงเรียนนาออวิทยา และ
โรงเรียนมหาไถศึกษาเลย
รวมทั้งสิ้นจํานวน 300 คน

วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 
หอประชุมขุมทองวิไล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ตารางที่ 70 โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการในรอบป�การศึกษา 2561 (ต�อ)

ที่มา : ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ
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รายงานประจําป ปการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
2561

กิจกรรมสําคัญ
ในรอบป�การศึกษา

2561
(สิงหาคม 2561- กรกฎาคม 2562)
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Business Mathching Networking Vietnam-Thailand

Business Mathching Networking Myanmar-Thailand

โครงการพัฒนาความรู�ทักษะภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตด�วยสหกิจศึกษา

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนจังหวัดเลยและโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน STEM Education
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จันทน�ผาช�อใหม� น�อมรําลึกองค�ราชัน ป�การศึกษา 2561

พลเอกดาว�พงษ� รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม มรภ.เลย ติดตามผลการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร�

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท�องถิ่น

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป�การศึกษา 2561



รายชื่อผู�จัดทํารายงานประจําป� 
ป�การศึกษา 2561

ที่ปรึกษา
ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.เชาว� อินใย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พิชิต พระพินิจ

รองอธิการบดีฝ�ายนโยบายและแผน
และกิจการพิเศษ

  นางศิริพร จันทพล ผู�อํานวยการกองนโยบายและแผน

บรรณาธิการ01

 1. นายประดับพงศ� บรรพลา กรรมการ

 2. นายยศพัทธ� อาษานอก กรรมการ

 3. นางสาวปวีณา แก�วเกษศรี กรรมการ

 4. นางฌิชมน วิชัย กรรมการและเลขานุการ

บรรณาธิการ02

01

02

1

2
4

3

ขอขอบคุณผู� ให�ความอนุเคราะห�ข�อมูล และรูปภาพกิจกรรม :
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกหนวยงาน

 ป�ที่พิมพ� :  2561
 จํานวนพิมพ� : 200 เลม
 ออกแบบและพิมพ� :  บริษัท เชียงใหม ดอคคิวเมนทารี ดีไซน จํากัด


