
  แบบฟอร์มโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ชื่อหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปางวิจัย ครั้งที่ 2 
แผนงาน  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
ผลผลิต            ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และรับใช้สังคม 
ลักษณะโครงการ/กิจกรรม  โครงการ/กิจกรรมใหม่               
     โครงการ/กิจกรรมต่อเนื่อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโครงการ 
1.1  ประเภทโครงการ 

 ผลิตบัณฑิต    พัฒนาคุณภาพนักศึกษา       พัฒนาการเรียนการสอน 
 พัฒนาบุคลากร              บริการวิชาการแก่ชุมชน  ท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม              
 วิจัย     โครงการอื่นๆ การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
1.2  ความสัมพันธ์การบูรณาการโครงการกับการเรียนการสอน และ/หรือการบริการวิชาการ และ/หรือการ  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ/หรือการวิจัย 
  - หลักสูตร/รายวิชา   - 
 - องค์ความรู้ในเรื่อง - 
 - การวิจัย เรื่อง - 
     
1.3  ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 
   หน่วยงานภายนอก     ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และนักวิจัยที่ร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
       
   หน่วยงานภายใน       คณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 
1.4  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประเด็น   

กลยุทธ์ 
2 
 

การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ผลผลิต 3 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์  2 

 
ส่งเสริมและสนับสนุน การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประเด็น   
กลยุทธ์ 

1 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ผลผลิต 3 ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
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1.5  ความสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้  
    - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัด
ประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)  
 
4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์ และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น  

 
2. หลักการและเหตุผล 
 นับแต่การก่อตั้ง จนถึงปี พ.ศ. 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ด าเนินงานครบรอบ 45 ปี โดยเป็นการ
ด าเนินงานภายใต้ความเป็นมหาวิทยาลัย เป็นปีที่ 12 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ผลิตงานวิชาการ งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรคแ์ละบริการวิชาการ รับใช้ชุมชนและท้องถิ่นจ านวนมาก มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนให้คณาจารย์ ได้จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งศูนย์
ต่างๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหน่วยงานส าหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และบริการวิชาการ รวมทั้งการสร้าง
เครือข่ายกับท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือส่งเสริมงานด้านการวิจัย การพัฒนาและงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียนและชุมชน ได้ผลิตงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ หรืองานบริการวิชาการ ได้มีการเผยแพร่ผลงานและการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจึงได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปางวิจัยครั้งที่ 2 “บูรณา
การองค์ความรู้สู่การพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นอย่างยืน” เพ่ือเผยแพร่ผลงานและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงาน อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่อาจารย์และ
นักวิจัยต่อไป  
 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นเวทีน าเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการของอาจารย์ 
นักวิจัย นักศึกษาและนักเรียน ในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ สู่สาธารณชนในระดับชาติ 

3.2 เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
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3.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ การ
บริการวิชาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
4. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ  

  มีผู้เข้าร่วมโครงการ 300 คน  ประกอบด้วย    
 4.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง  จ านวน    200 คน 
 4.2 บุคลากรหน่วยงานภายนอก  จ านวน    100 คน 

 
5. ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย(กรณีอบรม,สัมมนา) 
 5.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ   :  5.1.1 มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (240 คน) 

          5.1.2 จ านวนบทความวิชาการท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ                              
                                ไมน่้อยกว่า 50 บทความ 
                        5.1.3 จ านวนโครงการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
         ไม่น้อยกว่า 50 โครงการ 

 5.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  5.2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม 
                                               หรือหัวข้อท่ีจัดโครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
            5.2.2  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ 
                                                ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
                                       5.2.3  ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะสามารถน าความรู้ที่ 
                                               ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75  
 5.3  ตัวชี้วัดเชิงเวลา :  สามารถจัดกิจกรรมตามที่ก าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น 
                                   ตามระยะเวลาที่ก าหนดไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 
 
 
6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน   
    ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ มกราคม – กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง โดยมี                  
แผนด าเนินงานดังนี้ 

กิจกรรม/งาน ระยะเวลาที่ด าเนินงาน 
เปิดรับบทความวิจัย บัดนี-้17 มิถุนายน 2559 
แจ้งผลการพิจารณาบทความทางอีเมลล์ 30 มิถุนายน 2559 
ยืนยันการน าเสนอผลงานและช าระค่าลงทะเบียน 15 กรกฎาคม 2559 
สิ้นสุดการลงทะเบียนส าหรับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยไม่น าเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2559 
ประกาศก าหนดการน าเสนอ 29 กรกฎาคม 2559 
จัดกิจกรรมการประชุมวิชาการระดับชาติ “ล าปางวิจัย ครั้งที่ 2” 16 สิงหาคม 2559   

 
7. วิทยากร (กรณีอบรม, สัมมนา)  ภายนอก จ านวน 7 คน       ภายใน จ านวน 5 คน   
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8. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ   (กรณีอบรม,สัมมนา) 
    ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาทุกระดับและประชาชนทั่วไป 
 
9. วิธีการจัดโครงการ(บรรยาย,สัมมนา,ประชุม) 
  บรรยาย        
  สัมมนา/เสวนา  
  น าเสนอผลงานวิจัย    
  

 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจได้น าเสนอผลงาน
วิชาการ งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ วิจัยและบริการวิชาการ 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการและงานสร้างสรรค์กับ
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ 
 
12. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางจะท าการติดตาม ประเมินผลดังนี้ 
       12.1 การสอบถามความพึงพอใจ 
      12.2 การสังเกต การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 
13. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 


