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ประวติัวิทยากร 
 
ช่ือ-นามสกลุ 
  (ภาษาไทย)   ผศ.ดร. ประทีป  พืชทองหลาง 
 (ภาษาองักฤษ)   Asst. Prof. Dr. Prateep  Peuchthonglang 
ต าแหน่งปัจจุบนั     ผูช้่วยศาสตราจารย ์ 
    สาขาวชิาสงัคมวทิยา (สงัคมกบัพทุธศาสนา) 
หน่วยงานท่ีสงักดั    128  ถ.หว้ยแก้ว  ต.ชา้งเผอืก  อ.เมอืง  จ.เชยีงใหม่
       แผนกวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ 
    คณะบรหิารธุรกจิและศลิปศาสตร ์ 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
   โทรศพัท์: 08-5866-1441  
   อเีมล์: Khun_Jedrin@hotmail.com 

ประวติัการศึกษา 
 2557 ปรญิญาเอก  สาขาวชิาพระพุทธศาสนา (พธ.ด.) 
 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 2546    ปรญิญาโท   สาขาวชิาจติวทิยาการศกึษาและการแนะแนว(ศษ.ม.)  
     มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 2541    ปรญิญาตร ี  สาขาวชิาจติวทิยา (พธ.บ.)   

 มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
 2539    เปรยีญธรรม  7  ประโยค ส านักเรยีนวดัปากน ้า 
 2533    นักธรรม  ชัน้เอก  ส านักเรยีนวดัปากน ้า 
 
การฝึกอบรม 
 2559 นักจดัการโครงการ “Project manager” รุน่ที ่2  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 2559    นักจดัการงานวิจยั รุ่นท่ี 9  

ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และส านักงานพฒันาการวจิยั 
การเกษตร (องคก์ารมหาชน) สวก. 

 2558 วิทยากรหลกัสูตรการพฒันานักวิจยั (Training for the trainers) รุ่นท่ี 9.  
ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

 



 

2 
 

ผลงานวิจยั 
หวัหน้าแผนงานวิจยั 
 2563 การสรา้งภูมคิุม้กนัทางจติปัญญาและศาสนาธรรมแก่คนไทย. 
  ทุนบูรณาการวจิยัและนวตักรรม งบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

2559   ยุทธศาสตรก์ารจดัการการท่องเทีย่วเชงิพุทธศาสนาในลา้นนา.  
งบประมาณแผ่นดนิ (วช.) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

 2558   ยุทธศาสตรก์ารพฒันาการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมสู่เศรษฐกจิสรา้งสรรคแ์หล่ง 
  อารยธรรมลา้นนาบรเิวณแม่น ้าปิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. 

     ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
2556  การพฒันาชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิสรา้งสรรคช์ุมชนกิว่แลน้อยและกิว่แลหลวง  

อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่. งบประมาณแผน่ดนิ (วช.) 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 

หวัหน้าโครงการวิจยั 
 2563 เรอืนจ า เรอืนธรรม: การพฒันาธรรมวทิยาการต้นแบบเพื่อสอนพุทธธรรม 
  และสรา้งแรงบนัดาลใจแก่ผูต้้องขงัในประเทศไทย. ทนุบูรณาการวจิยัและ 
  นวตักรรม งบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562 บณัฑติไรส้ญัชาต:ิ ความเหลื่อมล ้า การถูกทิง้ไวข้า้งหลงั และภาพหวงัของ 
  บณัฑติไรส้ญัชาตใินประเทศไทย. ทุนวจิยัการพฒันาศกัยภาพอาจารยร์าชภฏั  
  -ราชมงคล ส านักกองทุนสนับสนุนการวจิยั (สกว.) 
 2562 นวตักรรมการตลาดบรกิารส าหรบัธุรกจิรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่.  
  ทุนวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์(วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณแผ่นดนิ  
  (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562 การสรา้งความเขม้แขง็ทางจรยิธรรมและวฒันธรรมไทยส าหรบัเยาวชนของ 
  โรงเรยีนพุทธศาสนาวนัอาทติยใ์นประเทศไทย. ทนุวจิยับูรณาการเชงิ 
  ยุทธศาสตร ์(วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2560 การพฒันาองคค์วามรูแ้ละการสรา้งความเขม้แขง็การท่องเทีย่วเชงิสุขภาพบน 
  ฐานภูมปัิญญาลา้นนาในจงัหวดัเชยีงใหม่. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2560 การพฒันาและขยายผลหลกัสูตรนักธุรกจิเกษตรสเีขยีวรุ่นเยาว์.  

http://www.nrms.go.th/ViewProjectDetail.aspx?ProjectID=639042


 

3 
 

  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
  2559   ปราสาทศพนกหสัดลีงิคใ์นลา้นนา. ทุนวจิยัทีมุ่ง่เป้าตอบสนองความต้องการใน 
  การพฒันาประเทศ: ดา้นมนุษยศาสตร ์ปี 2559. ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
  การวจิยั (สกว.) และส านักงานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ(วช.) 
 2559 การพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเชงิพระพทุธศาสนาในลา้นนาบนโทรศพัท์มอืถอืที ่
  ใชร้ะบบปฏบิตักิาร Androids.  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2558 การส ารวจทุนวฒันธรรมแหล่งอารยธรรมลา้นนาบรเิวณแม่น ้าปิงตามรอยเสดจ็ 
  ประพาสพระราชชายา เจา้ดารารศัม.ี ทนุวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2558 รูปแบบการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมประเภทวดัและโบราณสถานบรเิวณ 
   แม่น ้าปิง. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

2557 การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วชุมชนต้นแบบเศรษฐกจิสรา้งสรรค์ชุมชนกิว่แลน้อย 
 และกิว่แลหลวง อ าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

 2556 รูปแบบการอนุรกัษ์และฟ้ืนฟูธรรมาสน์พืน้ถิน่ลา้นนาโดยการมสี่วนร่วมของ 
  ชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน. งบประมาณผลประโยชน์.  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
 2555 โครงการสบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มูลสตัตภณัฑล์า้นนา. ส านักมรดกภูมปัิญญาทาง 
  วฒันธรรม กรมส่งเสรมิวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม. 

2554 เสน้ทางท่องเทีย่วเชงิธรรมะประเภทเจดยีแ์ละพระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดั 
 เชยีงใหม่. ทุนพฒันาศกัยภาพนักวจิยั  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
2554 รูปแบบการพฒันาเศรษฐกจิชุมชนเชงิสรา้งสรรคข์องกลุ่มผูผ้ลติโคมลา้นนา  
 ชุมชนเมอืงสาตร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. ทุนวจิยัผลประโยชน์  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

 2553 ตลาดเก่า: ทุนวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่วในเขตภาคเหนือตอนบน.  
   ทุนอุดหนุนการวจิยัประเภทโครงการสนับสนุนการวจิยัเพื่อส่งเสรมิการปรบั 
   โครงสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ (วช.) 
 2553 รูปแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ยสตปัิญญาตาม 
   หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรบัวยัรุ่น. ทุนวจิยันวมนิทร.์  
   ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
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 2553 การพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนเพื่อเสรมิสรา้งบณัฑตินักปฏบิตัสิ าหรบั 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา.  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). 

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2553 การพฒันารูปแบบการบรกิารและสนับสนุนการศกึษาส าหรบันักศกึษาพกิาร 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. ทุนวจิยัผลประโยชน์. 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2552 การพฒันาโปรแกรมฝึกคุณลกัษณะความเป็นกลัยาณมติรส าหรบันักศกึษา 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. ทุนวจิยัผลประโยชน์. 
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2552 การพฒันาภาวะผูน้ าและการท างานเป็นทมีของนักศกึษามหาวทิยาลยั 
    เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา เขตพืน้ทีภ่าคพายพั จงัหวดัเชยีงใหม่.  
    ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ. (วช.). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2552 ผลการจดัการเรยีนรูผ้่านกจิกรรมบูรณาการ: กรณีศกึษารายวชิามนุษย 
    สมัพนัธ์. ทุนงบประมาณผลประโยชน์.  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2551 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง: การขบัเคลื่อนและประยุกต์ใชข้องมหาวทิยาลยั 
    เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา.  ทุนงบประมาณผลประโยชน์.  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2551 การพฒันาความสามารถดา้นมนุษยสมัพนัธ์ตามหลกัสงัคหวตัถุ 4.  
   ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
   2551 การสอดแทรกคุณธรรมจรยิธรรมในการสอนวชิาชพี. ทุนวจิยังบประมาณ 
   แผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

2546 พุทธวธิจีูงใจในพระสุตตนัตปิฎก. (วทิยานิพนธ์). ทุนอุดหนุนการวจิยั.  
  กรมการศาสนา กระทรวงวฒันธรรม. 
 

 ผู้ร่วมโครงการวิจยั 
 2563 การสรา้งพืน้ทีท่างสงัคม และการแสดงอตัลกัษณ์แห่งตวัตนดา้นจรยิธรรม 
  บนสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชนไทย. ทุนบูรณาการวจิยัและนวตักรรม  
  งบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2563 ศลิปะการใชช้วีติและกจิกรรมบ าบดัส าหรบัเยาวชนห่างบา้นทีม่ภีาวะซมึเศรา้ 
  ในจงัหวดัเชยีงใหม่. ทุนบูรณาการวจิยัและนวตักรรม งบประมาณแผน่ดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562 รูปแบบธุรกจิและการจดัการท่องเทีย่วเชงิศาสนาและวฒันธรรมประเทศอนิเดยี 



 

5 
 

  ของผูป้ระกอบการธุรกจิท่องเทีย่วชาวไทย. ทุนวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์ 
  (วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณ แผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวทิยาลยั. 
 2562 นวตักรรมการบรกิารของโรงแรมขนาดเลก็ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. 
  ทุนวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์(วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณ 
  แผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562  น ้าพุรอ้น: นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในภาคเหนือ 
  ตอนบน. ทุนวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์(วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณ 
  แผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562 นวตักรรมการจดัการแหล่งท่องเทีย่วส าหรบัผูพ้กิารทางการเคลื่อนไหวในแหลง่ 
  ท่องเทีย่วเชงินนัทนาการ จงัหวดัเชยีงใหม่. ทนุวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์ 
  (วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณ แผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2562 เสน้ทางบุญ: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพื่อสกัการะครูบาในจงัหวดั 
  ล าพูน. ทุนวจิยับูรณาการเชงิยุทธศาสตร ์(วจิยัและนวตักรรม) งบประมาณ 
  แผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2561  การพฒันาคู่มอืและสรา้งเครอืข่ายการเรยีนการสอนวชิาการต่อต้านการทุจรติ 
  ในมหาวทิยาลยัในเขตภาคเหนือตอนบน. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2561  การพฒันาหลกัสูตรปฏบิตัวิปัิสสนากรรมฐานส าหรบัการเสรมิสรา้งพุทธปัิญญา 
    กบัแกนน ายุวพุทธเชยีงใหม่. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
    มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
 2560 การถ่ายทอดและเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการการท่องเทีย่วสุขภาพวถิี 

วฒันธรรมในชุมชนน ้าพุรอ้น. ทุนวจิยัโครงการ Research for Community  
วจิยัเพื่อชุมชนสงัคม ส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 

 2560  การเพิม่ขดีความสามารถของผูป้ระกอบการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพในจงัหวดั 
    เชยีงใหม่. ทุนวจิยัยุทธศาสตรจ์งัหวดัเชยีงใหม่ 
 2559  การพฒันาศกัยภาพทุนชุมชนบา้นซาง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่. 
    งบประมาณผลประโยชน์. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2559   รูปแบบและกระบวนการพฒันาพฤตกิรรมการรกัษาศลี 5 ของนักศกึษาใน 
  สถาบนัอุดมศกึษาในจงัหวดัเชยีงใหม่ .ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2559   รูปแบบและการจดัการท่องเทีย่วเชงินเิวศบา้นสนัลมจอย ต าบลสุเทพ อ าเภอ 
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  เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2559   รูปแบบและการจดัการท่องเทีย่วเพื่อสกัการะพระพุทธรูปส าคญัในลา้นนา. 
  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช).  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2559   รูปแบบและการจดัการท่องเทีย่วเพื่อสกัการะพระธาตุประจ าปีเกดิในลา้นนา.  
  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2559   รูปแบบและการจดัการท่องเทีย่วเพื่อสกัการะพระอรยิสงฆใ์นลา้นนา.  
  ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช). มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2558   รูปแบบการจดัการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมประเภทหมู่บา้นศลิปหตัถกรรม 
    ลา้นนาบรเิวณแม่น ้าปิง.  งบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2558   การสื่อสารการตลาดเชงิบูรณาการผลติภณัฑท์างวฒันธรรมประเภทของฝาก 
    ของทีร่ะลกึในแหล่งท่องเทีย่วบรเิวณแม่น ้าปิง. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.). 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 

2558 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : 
กรณีศกึษาชุมชนวดัเกตการาม จงัหวดัเชยีงใหม่. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2556   ยุทธศาสตรก์ารสื่อสารการตลาดผลติภณัฑช์ุมชนของเทศบาลต าบลแม่ปัง๋สู่ 
    ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2556   การส่งเสรมิการเรยีนรูท้างการตลาดโครงการหนึ่งโรงเรยีนหนึ่งผลติภณัฑ ์ 
    จงัหวดัเชยีงใหม่. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2553   การพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนจรยิธรรมเชงิบูรณาการในรายวชิา 
    การ พฒันาคุณภาพชวีติและสงัคมทีม่ปีระสทิธผิลส าหรบัผูเ้รยีน 
    ระดบัอุดมศกึษา. งบประมาณแผ่นดนิ (วช.)  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2553   การจดัการเรยีนรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง: กรณีศกึษามหาวทิยาลยั 
    เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. ทุนวจิยังบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 2553 การจดัการความรูป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน 
   กรณีศกึษาจงัหวดัเชยีงใหม่. ทุนงบประมาณแผ่นดนิ (วช.).  
   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
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 2551 การเสรมิสรา้งพุทธจรยิธรรมในการด าเนินชวีติอย่างพอเพยีงของชาวไทย 
บนพืน้ทีสู่ง. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
 

การตีพิมพบ์ทความวิจยั/บทความวิชาการ 
 2562 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. (2562). สตัตภณัฑ:์  
  พุทธศลิป์ถิน่ลา้นนา. วารสารพื้นถิน่ โขง ช ีมูล มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี. 
  ปีที ่6 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถิุนายน 2563). 
 2562 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. (2562). ขา้วถกัลา้นนา.

วารสารปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ปีที ่3 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-
ธนัวาคม 2561). หน้า 75-99 

 2562 ญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง และประทปี พชืทองหลาง. (2562). ชุมชน 
  นักปฏบิตั:ิ การจดัการความรูก้ารผลติสนิคา้หตัถกรรมสรา้งสรรคท์างวฒันธรรม 
  ของชุมชนเมอืงสาตร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสารสนัตศิกึษา 
  ปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่7 ฉบบัที ่5.  
  หน้า 1474-1490. TCI กลุ่ม 1. 
 2562 ศกัดิส์ายนัต์ ใยสามเสน และประทปี พชืทองหลาง. (2562). การพฒันาคู่มอื 

และสรา้งเครอืข่ายการสอนรายวชิาการต่อต้านการทุจรติในมหาวทิยาลยัใน 
  เขตภาคเหนือตอนบน. วารสารปัญญา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั. 
  ปีที ่26 ฉบบัที ่2. หน้า 31-41. 
 2562 ชญาน์นันท์ อศัวธรรมานนท์ และประทปี พชืทองหลาง. (2562). รูปแบบ 

การฝึกพูดแบบโทสต์มาสเตอรส์ าหรบัครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน.วารสาร  
มจร น่านปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาสงฆ ์
นครน่านฯ. ปีที ่3 ฉบบัที ่2. หน้า 123-128. 

 2562 ประทปี พชืทองหลาง ญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง และอาภากร ปัญโญ.  
  (2562). มศีลี จงึมสีนัตภิาพ: ถอดบทเรยีนชุมชนสนัตภิาพจากยอดดอย.  
  วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั.  
  ปีที ่7 ฉบบัเพิม่เตมิ. หน้า 450-462. TCI กลุ่ม 1. 
 2562 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร์ พชืทองหลาง. (2562). สตสิู่สนัต:ิ  
  ปลูกต้นไมแ้ห่งสตเิพื่อสนัตภิาพของโลก. วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์  
  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่7 ฉบบัที ่1  
  (มกราคม-กุมภาพนัธุ์ 2562). หน้า 266-277. TCI กลุ่ม 1. 
 2562 ประทปี พชืทองหลาง. (2562). รูปแบบการปรกึษาเชงิพทุธตามหลกั 
  กลัยาณมติร. วารสารปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ปีที ่3 ฉบบัที ่ 
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  2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561). หน้า 75-99 
 2562 ธรรมยาตรา เยอืนถิน่ครูบาเมอืงลี้: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพื่อ 
  สกัการะครูบาในเขตอ าเภอลี้ จงัหวดัล าพูน. วารสารปรชัญาและศาสนา  
  มหาวทิยาลยัขอนแก่น (ปีที ่3 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2561).  
  หน้า 52-74 
 2561 ประทปี พชืทองหลาง, บุญทรง ปุญฺญธโร และอาภากร ปัญโญ. (2561).  
  กระบวนการและทกัษะการปรกึษาเชงิพุทธจติวทิยา. วารสารปณิธาน  
  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. ปีทีป่13 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถิุนายน 2561).  
  หน้า 13-43. TCI กลุ่ม 1. 
 2561 บุญทรง ปุญฺญธโร และประทปี พชืทองหลาง. (2561). ผูป่้วยระยะสุดทา้ย:  
  องคค์วามรูแ้ละการดูแลเชงิพุทธบูรณาการ. วารสารสถาบนัวจิยัและพฒันา.  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. ปีที ่5 ฉบบัที ่2 (มกราคม-มถิุนายน 2561).  
  หน้า 323-344. TCI กลุ่ม 2 
 2561 ชญาน์นันท์ อศัวธรรมานนท์ และประทปี พชืทองหลาง. (2561). สงัเวคธรรม 
  ในสงัเวชนียสถาน  4 ต าบล. วารสาร มจร พุทธปัญญาปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยั 
  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่3 ฉบบัที ่1 (มกราคม-เมษายน 2561)  
  หน้า 55-74. TCI กลุ่ม 2 
 2651 ประทปี พชืทองหลาง. (2561). กลัยาณมติร: เพื่อแทบ้นเสน้ทางแห่งอรยิมรรค. 

วารสาร มจร พุทธปัญญาปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 
ปีที ่3 ฉบบัที ่2 (พฤษภาคม-สงิหาคม 2561) TCI กลุ่ม 2. 

 2561 ชญาน์นันท์ อศัวธรรมานนท์ และประทปี พชืทองหลาง. (2561). การสื่อสาร 
  ธรรมเพื่อการพฒันาสงัคมเชงิสรา้งสรรค.์ วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์  
  ปีที ่6 ฉบบัพเิศษ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั.  
  หน้า 268-283. TCI กลุ่ม 1 
 2561 ประทปี พชืทองหลาง. (2561). ศาสตรพ์ระศาสดา: ศาสตรแ์ห่งพุทธจติวทิยา 
  การปรกึษาเพื่อการเยยีวยาจติใจ อย่างยัง่ยนื. วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์  
  ปีที ่6 ฉบบัพเิศษ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. หน้า 553-574.  
  TCI กลุ่ม 1. 
 2561 สริริฐั สุคนัธา และประทปี พชืทองหลาง. (2561). การพฒันาบรรจุภณัฑก์ลว้ย 
  กรอบของวสิาหกจิชุมชนทอ้งถิน่ ต าบลสบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่. 
  วารสารการบรหิารงานทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีที ่11 ฉบบัที ่3  
  (กรกฎาคม-กนัยายน 2561). TCI กลุ่ม 1. 
 2561 ประทปี พชืทองหลาง เพราพลิาส ประสทิธิบุ์รรีกัษ์ และญาตาวมีนิทร ์ 
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  พชืทองหลาง. (2561). วดังาม นามมงคล: แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่ว 
  เชงิศาสนาของวดันามมงคล ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่.  
  วารสารภาษา ศาสนา และวฒันธรรม. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 
  มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีที ่7 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถิุนายน 2561). 
  หน้า 212-252. TCI กลุ่ม 1. 

2561 ประทปี พชืทองหลาง ญาตาวมินิทร ์ พชืทองหลาง และอาภากร  ปัญโญ.  
(2561). การสรา้งระบบตรวจสอบการเขา้ชัน้เรยีนรูด้ว้ย QR  Code ในรายวชิา 
ศกึษาทัว่ไป. วารสารพุทธศาสตรศ์กึษา. มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 
วทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่. ปีที ่9 ฉบบัที ่1 (มกราคม-มถิุนายน 2561). 
หน้า 11-26. TCI กลุ่ม 1. 

 2561 ประทปี พชืทองหลาง พมิลพรรณ ปันทะเลศิ ขมิมเรศ บรสิุทธ์ และกมลรส  
  วรรณพรรม. (2561). การจดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงิสุขภาพของบา้นไร่กองขงิ  
  อ าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสารวชิาการสถาบนัการพลศกึษา. ปีที ่10  
  ฉบบัที ่2 พฤษภาคม-สงิหาคม 2561. TCI กลุ่ม 1. 
 2560 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร์ พชืทองหลาง. (2560). โครงการ 
  สบืคน้และจดัเกบ็ขอ้มูลสตัตภณัฑล์า้นนา. วารสารมนุษยศาสตรปรทิรรศน์  
  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร. ปีที ่39 ฉบบัที ่2  
  (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560) . หน้า 94-120. TCI กลุ่ม 1 
 2560 ญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง และประทปี พชืทองหลาง. (2560). โคมลา้นนา:  
  รูปแบบการผลติแบบดัง้เดมิและประยุกต์สมยัใหม่เชงิพาณิชย.์ วารสาร 
  สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ ปีที ่43 ฉบบัที ่2  
  (กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560). หน้า 187-216. TCI กลุ่ม 1. 
 2560 ประทปี พชืทองหลาง นิศรา จนัทรเ์จรญิสุข และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. 
  (2560). แนวทางการพฒันาแหล่งท่องเทีย่วประดษิฐานพระเจา้ทนัใจ อ าเภอ 
  เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสารจนัทรเกษมสาร มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทร- 
  เกษม. ปีที ่23 ฉบบัที ่45 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2560. หน้า65-80. TCI กลุ่ม 2. 
 2560 ประทปี พชืทองหลาง และกฤตภาส รญัเสวะ. (2560). กลยุทธ์การบรหิารงาน 
  ซ่อมบ ารุงทางหลวงส่วนทอ้งถิน่ของกองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั 
  เชยีงใหม่. วารสารการบรหิารทอ้งถิน่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. ปีที ่10 ฉบบัที ่3  
  (กรกฎาคม-กนัยายน 2560). หน้า124-138. TCI กลุ่ม 1 
 2560 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. (2560).อุปมาแห่งชวีติ:  
  นัยพนิิจเพื่อความเขา้ใจชวีติอย่างถ่องแท.้ วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์  
  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่5 ฉบบัที ่2 พฤษภาคม- 
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  สงิหาคม 2560. หน้า 348-365. TCI กลุ่ม 1. 
 2559 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. (2559). ตลาดเก่า:  
  ทุนวฒันธรรมเพื่อการท่องเทีย่วในเขตภาคเหนือตอนบน. วารสาร 
  สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ ปีที ่42 ฉบบั 
  ที ่2 กรกฎาคม-ธนัวาคม 2559. หน้า 100-124. TCI กลุ่ม 1. 
 2559 ประทปี พชืทองหลาง และญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง. (2559). รูปแบบการ 
  จดัการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาพฤตกิรรมการบรโิภคดว้ยสตปัิญญาตามหลกัปรชัญา 
  ของเศรษฐกจิพอเพยีงส าหรบัวยัรุ่น. วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์  
  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่4 ฉบบัที ่2 (กรกฎาคม- 
  ธนัวาคม 2559). หน้า 17-37. TCI กลุ่ม 1. 
 2558 ประทปี พชืทองหลาง. (2558). เสน้ทางท่องเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดยีแ์ละ 
  พระพุทธรูปส าคญัในจงัหวดัเชยีงใหม่. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยั 
  ฟารอ์สีเทอรน์. ปีที ่9 ฉบบัที ่4 (สงิหาคม-ธนัวาคม 2558). หน้า 111-123.  
  TCI กลุ่ม 1. 
 2558   พรหทยั ตณัฑจ์ติานนท์, พรีะ จูน้อยสุวรรณ, ประทปี พชืทองหลาง. (2558).  
  การพฒันารูปแบบทีเ่หมาะสมในการจดัการเรยีนรูจ้รยิธรรมเชงิบูรณาการ 
  ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. วารสารศรนีครนิทรวโิรฒ 
  วจิยัและพฒันา (สาขามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร)์. ปีที:่ 7 ฉบบัที:่13  
  เลขหน้า: 115-128. TCI กลุ่ม 1. 
 2557   ประทปี พชืทองหลาง. (2557). รูปแบบการปรกึษาเชงิพุทธตามหลกั 
  กลัยาณมติร. วารสารมหาจุฬาวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช 
  วทิยาลยั. ปีที ่1  ฉบบัที ่1 กรกฎาคม 2557. หน้า 787-827. TCI กลุ่ม 1. 

2557 ประทปี พชืทองหลาง และอภริยิา นามวงศ์พรหม. รูปแบบการพฒันา 
 เศรษฐกจิชุมชนเชงิสรา้งสรรคข์องกลุ่มผูผ้ลติโคมลา้นนาชุมชนเมอืง 
 สาตร อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสารวชิาการการพฒันาชุมชน 

  และคุณภาพชวีติ. ปีที ่2 ฉบบัที ่4 (สงิหาคม-ธนัวาคม 2556).  
  หน้า 129-139. TCI กลุ่ม 1. 
 2555   ประทปี พชืทองหลาง. สตัตภณัฑล์า้นนา.  วารสารมรดกภูมปัิญญาทาง 
  วฒันธรรมของชาต.ิ (ธนัวาคม 2555) หน้า 56-57. 
 2555   ประทปี พชืทองหลาง. พุทธวธิกีารใหค้ าปรกึษา: พุทธปัิญญาเพื่อการ 
  แก้ปัญหาชวีติมนุษย.์ วารสารบณัฑติศกึษาปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยั 
  มหาจุฬาลกรณราชวทิยาลยั. ปีที ่8 ฉบบัพเิศษ เนื่องในโอกาสเฉลมิฉลอง 
  พุทธชยนัต ี2600 ปีแห่งการตรสัรูข้องพระพุทธเจา้. หน้า 550-567.  
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  TCI กลุ่ม 1. 
 
การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 
 2018 Following the Precepts (Sila), Having Peace: A Lesson Learned from a  
  Peaceful Community of the Highlands. (2018). International Peace  
  Forum under the theme “The Breath of Mindfulness to the Breath of  
  Peace” September 21, 2018 Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 2018 Mindfulness brought Peacefulness: Grow Mindfulness Tree for World  
  Peace. (2018). International Peace Forum under the theme “The Breath  
  of Mindfulness to the Breath of Peace” September 21, 2018 
  Mahachulalongkornrajavidyalaya University. 
 
การประชุมวิชาการระดบัชาติ 
 ภาคบรรยาย 
 2562 ประทปี พชืทองหลาง มิง่ขวญั กนัจนิะ และประภา สนัน่ก้อง. (2562). 

การตลาดบรกิารส าหรบัธุรกจิรา้นกาแฟในจงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุม
วชิาการระดบัชาตดิา้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร หวัขอ้ “นวตักรรม 
4.0 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารอย่างยัง่ยนื” ณ โรงแรมอ
วานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จงัหวดัขอนแก่น 25-26 
กุมภาพนัธ์ 2562. 

 2562 ศกัดิส์ายนัต์ ใยสามเสน และประทปี พชืทองหลาง. (2562). การบรกิารของ 
  โรงแรมขนาดเลก็ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการ 
  ระดบัชาตดิา้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร หวัขอ้ “นวตักรรม 4.0  
  เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารอย่างยัง่ยนื” ณ โรงแรมอวานี  
  ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จงัหวดัขอนแก่น 25-26  
  กุมภาพนัธ์ 2562. 
 2562  วรพงษ์ ดว้งน้อย ประทปี พชืทองหลาง และนิศรา จนัทรเ์จรญิสุข. (2562).  
    การจดัการแหล่งท่องเทีย่วน ้าพุรอ้นเชงิสุขภาพในจงัหวดัเชยีงใหม่.  
  การประชุมวชิาการระดบัชาตดิา้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร หวัขอ้  
  “นวตักรรม 4.0 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารอย่างยัง่ยนื”  
  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จงัหวดั 
  ขอนแก่น 25-26 กุมภาพนัธ์ 2562. 
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 2562 ญาตาวมีนิทร ์พชืทองหลาง มิง่ขวญั กนัจนิะ และประทปี พชืทองหลาง. 
(2562). การจดัการแหล่งท่องเทีย่วเชงินันทนาการส าหรบัผูพ้กิารทางการ
เคลื่อนไหวใน จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชมุวชิาการระดบัชาตดิา้นอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วและบรกิาร หวัขอ้ “นวตักรรม 4.0 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเทีย่วและบรกิารอย่างยัง่ยนื” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ 
คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จงัหวดัขอนแก่น 25-26 กุมภาพนัธ์ 2562.  

 2562 ชยัวฒัน์ ต่อมดวงแก้ว ประทปี พชืทองหลาง และอาภากร ปัญโญ. (2562).  
  เสน้ทางบุญ: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพื่อสกัการะครูบาในจงัหวดั 
  ล าพูน. การประชุมวชิาการระดบัชาตดิา้นอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิาร  
  หวัขอ้ “นวตักรรม 4.0 เพื่อพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและบรกิารอย่าง 
  ยัง่ยนื” ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์จงัหวดั 
  ขอนแก่น 25-26 กุมภาพนัธ์ 2562. 
 2561 ศกัดิส์ายนัต์ ใยสามเสน และประทปี พชืทองหลาง. (2562). การพฒันาคู่มอื 

และสรา้งเครอืข่ายการสอนรายวชิาการต่อต้านการทุจรติในมหาวทิยาลยัใน 
เขตภาคเหนือตอนบน. (2561). การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่2 MCU  
Nan Congress ll “การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาจติใจและสงัคม        
อย่างยัง่ยนืในยุค Thailand 4.0 ณ วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัฯ วนัที ่9 กนัยายน 2561 

 2561 ชญาน์นันท์ อศัวธรรมานนท์ และประทปี พชืทองหลาง. (2561). รูปแบบการ 
ฝึกพูดแบบโทสต์มาสเตอรส์ าหรบัครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน. (2561).  
การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่2 MCU Nan Congress ll “การวจิยัและ 
นวตักรรมเพื่อการพฒันาจติใจและสงัคมอย่างยัง่ยนืในยุค Thailand 4.0  
ณ วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยัฯ  
วนัที ่9 กนัยายน 2561 

2560 ประทปี พชืทองหลาง มิง่ขวญั กนัจนิะ กชกร มัง่ม ีและสภุาณี ใหมจ่นัทรด์.ี  
(2560). ระบบตรวจสอบการเขา้ชัน้เรยีนและประเมนิผลการเรยีนรูด้ว้ย QR  
Code ในรายวชิาศกึษาทัว่ไป. การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรค ์ 
ครัง้ที ่4 (4th CRCI 2017)  “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม พฒันา 
เศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560   
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่.  

 2560 จ าเรญิ ชยู กนก พฒันศลิป์ ดารารตัน์ สุวรรณจติวงศ์ ธนพล หรริกัษ์ และ 
ประทปี พชืทองหลาง. (2560). ทีพ่กัชัว่คราว: พฤตกิรรมการเลอืกทีพ่กัของ 
นักท่องเทีย่วแบบสะพายเป้ชาวต่างชาตใินเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่.  
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การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรค ์ครัง้ที ่4 (4th CRCI 2017)  
“...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่าง
วนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
จงัหวดัเชยีงใหม่. 

2560 กนกกาญจน์  อนิทรประเสรฐิ  ผกาพร ศรวีกิูล อนิศรา อ๊อดผูก และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพื่อสมัผสัขนม 
หวานในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรม 
สรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017)  “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม  
พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

2560 กนกกาญจน์  อนิทรประเสรฐิ  ผกาพร ศรวีกิูล อนิศรา อ๊อดผูก และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). เสน้ทางขนมหวาน: การพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพือ่ 
สมัผสัและเรยีนรูก้ารท าขนมหวานในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุม 
วชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่3 ภายใต้หวัขอ้ “นวตักรรมสรรสรา้งชมุชนและ 
สงัคมไทย 4.0” วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆล์ าพูน. 
 

  ภาคโปสเตอร ์
2561 รูปแบบการฝึกพูดแบบโทสต์มาสเตอรส์ าหรบัครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรยีน. 

(2561). การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่2 MCU Nan Congress ll “การ
วจิยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาจติใจและสงัคมอย่างยัง่ยนืในยุค Thailand 
4.0 ณ วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัฯ 
วนัที ่9 กนัยายน 2561 

2561 ธรรมยาตรา เยอืนถิน่ครูบาเมอืงลี้: แนวทางการพฒันาเสน้ทางท่องเทีย่วเพื่อ 
สกัการะครูบาในเขตอ าเภอลี้ จงัหวดัล าพูน. (2561). การประชุมวชิาการ 
ระดบัชาต ิครัง้ที ่2 MCU Nan Congress ll “การวจิยัและนวตักรรมเพื่อการ 
พฒันาจติใจและสงัคมอย่างยัง่ยนืในยุค Thailand 4.0 ณ วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน  
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยัฯ วนัที ่9 กนัยายน 2561 

2560 พรนภา อ่วมวงษ์ ลลติาภรณ์ วราพุทธ ภทัรชนน ตุ้ยแสง และประทปี พชื 
ทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาการท่องเทีย่วเชงิผจญภยัในเขตอ าเภอ 
แม่วาง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรม 
สรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017)  “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม  
พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ  
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่  
 2560 อรรถพล ก๋องแก้ว จนัทรธ์มิา สมศกัดิ ์ณัชชา วรีวฒัน์โยธนิ และประทปี  
  พชืทองหลาง. “เทีย่วบ่อน ้าแร่ ล่องแพน ้าแจ่ม พกัแรมน ้าตก ผา้ตนีจกยอด 

 น ้ามอื”: การพฒันาการท่องเทีย่วอ าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชยีงใหม่. (2560).  
การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017)   
“...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่าง 
วนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
จงัหวดัเชยีงใหม่  

2560 กนกวล ีจุย้พทิกัษ์ ชุตมิณฑน์ อลงัการนนัท์ สุทธดิา เชื้อเมอืงพาน และประทปี 
พชืทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วชุมชนบา้นปงไคร ้
ต าบลโป่งแยงอ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและ
นวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจ
สิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 
2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

2560 วรพล ปะมาละ อนุชา แก้วชยัยา มนสัฏภสั แสนสวะ และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วเชงินิเวศของหมู่บา้น
แม่กลางหลวง อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและ
นวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจ
สิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 
2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 ปิยธดิา สนิธุบุญ ฐติมิา สมอุทยั วรรณวมิล ไชยจนิดา และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วตามรอย 
ประวตัศิาสตรพ์ระนางจามเทวใีนเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพูน. การประชุม 
วชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใช ้
สงัคม ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27  
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 ณัฐพร ตาต๊ะ ณฐัธดิา ค าแปง ศนิทิรา มูลา และประทปี พชืทองหลาง. (2560). 
  พระธาตุล าปางหลวง: เสน้ทางการท่องเทีย่วเพือ่การเรยีนรูป้ระวตัศิาสตรแ์ละ 

วฒันธรรม จงัหวดัล าปาง. การประชมุวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรค ์
ครัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันา 
เศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 
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 2560 ทศันีย ์ชมพูพงษ ์บุรสักร นุชเวช ยลด ีค าอนิทร์ และประทปี พชืทองหลาง.  
(2560). รูปแบบและกจิกรรมการท่องเทีย่วเชงิเกษตร ส านักฟารม์มหาวทิยาลยั 
แม่โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรม 
สรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใส่ใจสิง่แวดลอ้ม  
พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 ธนัชพร ค าอนิทรเ์ชื้อ พรสวรรค ์วรรณา เกศนิี วรปัสสุ และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). เรอืหางแมงป่อง: เสน้ทางท่องเทีย่วยอ้นรอย 
ประวตัศิาสตรแ์ม่น ้าปิง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยั 
และนวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สูว่จิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จ 
สิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม  
2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 กรีตญิา ศริกิุล ศริพิร มารงัค ์สทุธดิา พุทธสอน และประทปี พชืทองหลาง. 
  (2560). การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมถนนคนเดนิววัลาย อ าเภอเมอืง จงัหวดั 

เชยีงใหม่. การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI  
2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม”  
ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 วไิลรตัน์ แสงศร ีและประทปี พชืทองหลาง. (2560). การพฒันาศกัยภาพการ 
จดัการทุนชุมชนบา้นซาง อ าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการ 
วจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรคค์รัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม  
ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันาเศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27  
กรกฎาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดั 
เชยีงใหม่. 

 2560 พรนภา อ่วมวงษ์ ลลติาภรณ์ วราพุทธ ภทัรชนน ตุ้ยแสง และประทปี  
พชืทองหลาง. เสน้ทางท่องเทีย่วเพือ่สกัการะวดัพระธาตุดอยค า อ าเภอเมอืง  
จงัหวดัเชยีงใหม่. (2560).การประชุมวชิาการวจิยัและนวตักรรมสรา้งสรรค ์
ครัง้ที ่4 (4th CRCI 2017) “...สู่วจิยัรบัใชส้งัคม ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม พฒันา 
เศรษฐกจิ ดว้ยนวตักรรม” ระหว่างวนัที ่26 - 27 กรกฎาคม 2560  
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา จงัหวดัเชยีงใหม่. 

 2560 พมิพพ์ลิา กนัธณีย ์บุญชญา จ านงคเ์ลศิ กญัจนาภรณ์ แก้วกลัยา และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). แนวทางการพฒันาแหลง่ท่องเทีย่วประดษิฐานพระเจา้ 
ทนัใจในเขตคูเมอืง อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ 
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ครัง้ที ่3 ภายใต้หวัขอ้ “นวตักรรมสรรสรา้งชุมชนและสงัคมไทย 4.0” วนัที ่26 
กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์
ล าพูน. 

 2560 กนกนาฏ อนิต๊ะแก้ว โสภดิา ทองเหลื่อม สุพชิญา ลอ้มไพบูลย ์และประทปี  
พชืทองหลาง. (2560). มาตรฐานความปลอดภยัของแหล่งท่องเทีย่วประเภท 
แสดงโชวส์ตัวใ์นจงัหวดัเชยีงใหม่. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่3 
ภายใต้หวัขอ้ “นวตักรรมสรรสรา้งชุมชนและสงัคมไทย 4.0” วนัที ่26 
กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆ์
ล าพูน. 

2560 จนัทรจ์ริา อุ่นเสง้ จริาพร ศรินิิล และประทปี พชืทองหลาง. (2560). รูปแบบ 
การสรา้งภาพลกัษณ์และการบรกิารของสายการบนิราคาประหยดั. การประชุม 
วชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่3 ภายใต้หวัขอ้ “นวตักรรมสรรสรา้งชมุชนและ 
สงัคมไทย 4.0” วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆล์ าพูน. 

2560 กุลปรยีา ป๊อกหลง ณัฏฐาภรณ ์วรภณัฑว์เิชษฐ์ และประทปี พชืทองหลาง.  
(2560). การจดัการงานบรกิารท่องเทีย่วของสวนสตัวเ์ชยีงใหม่. การประชมุ 
วชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่3 ภายใต้หวัขอ้ “นวตักรรมสรรสรา้งชมุชนและ 
สงัคมไทย 4.0” วนัที ่26 กุมภาพนัธ์ 2560 ณ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
ราชวทิยาลยั วทิยาลยัสงฆล์ าพูน. 

 
ผู้ทรงคณุวฒิุ/กรรมการวิทยานิพนธ์และพิจารณาบทความวารสารวิชาการ 
 ผู้ทรงคณุวฒิุพิจารณาบทความ 
  1. วารสารมหาวทิยาลยัศลิปากร ฉบบัมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
  2. วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
      มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี
  3. วารสารพุทธศาสตรศ์กึษา มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  

    วทิยาเขตเชยีงใหม ่
4. วารสาร มจร พุทธปัญญาศรทีวารวด ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
    ราชวทิยาลยั วดัไร่ขงิ จงัหวดันครปฐม 
5. วารสารมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
6. วารสารวชิาการมหาวทิยาลยันราธวิาสราชนครนิทร ์ 
7. วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั  
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8. วารสารปรชัญาและศาสนา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
9. วารสารปัญญา มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา 
10. วารสารวชิาการ มมร ลา้นนา มหาวทิยาลยัมหามกุฎราชวทิยาลยั  
วทิยาเขตลา้นนา 
11. วารสารบณัฑติแสงโคมค า มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
12. วารสารดุษฎบีณัฑติทางสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 ผู้ทรงคณุวฒิุ/กรรมการควบคมุและสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท/เอก 
  1.สาขาวชิาพระพุทธศาสนา มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั  

วทิยาเขตเชยีงใหม ่
2. คณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒดิา้นวจิยั ปี2562-2564 คณะพฒันาการท่องเทีย่ว 
มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
 

ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั 
 2561 การแนะแนวชวีติส าหรบัเยาวชนโดยใชห้ลกัการสอนของพระพุทธเจา้ในคมัภรี์ 
  อรรถกถาธรรมบท. นายยุรธร จนีา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา. 
  ทุนวจิยัมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 กลุ่มมนุษยศาสตร์ 
 2560 การพฒันาการรูเ้รือ่งสะเตม็ของครูระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐานดว้ยสือ่และ 
  กจิกรรมสะเตม็เพือ่ชวีติ เศรษฐกจิและสงัคม. ดร.สุทธดิา จ ารสั  
  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ทุนวจิยัมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ  
  2560 กลุ่มเรื่องการศกึษาและสรา้งสรรคก์ารเรยีนรู้ 
 2560 การพฒันาศกัยภาพและเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการผลติภณัฑ ์
  เมีย่ง. ดร.สริริฐั สุคนัธา คณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
  ทุนวจิยัมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2560 กลุ่มการพฒันาอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
  และขนาดย่อม 
 2560 การธ ารงอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมลา้นนาของชาวไทยวนพลดัถิน่เมอืงเมยีวดี 
  ประเทศสาธารณแห่งรฐัสหภาพเมยีนมา. พระนคร ปรงัฤทธิ ์มหาวทิยาลยั 
  มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตเชยีงใหม่. 
  ทุนวจิยักรมส่งเสรมิวฒันธรรม ประจ าปี 2560 
 2559 การพฒันาชุมชนต้นแบบการบรหิารจดัการตนเอง จงัหวดัล าปาง. 
  นางสาวนิภรดา ยาวริาช มหาวทิยาลยัเนชัน่ ศูนยล์ าปาง 
  ทุนสรา้งสถานภาพนักวจิยัรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 2559 การจดัการป่าชุมชนแหล่งต้นน ้าตามแนวประชารฐั จงัหวดัเชยีงใหม่. 
  ดร.พระครูพศิาลธรรมจาร ีมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/2559/07/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8859.pdf
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  ทุนสรา้งสถานภาพนักวจิยัรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ 2559 
วิทยากรบรรยาย องคป์าฐก และวิทยากรสมัมนา 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยพ์ระสงฆแ์ละแม่ชจีากมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณ 
  ราชวทิยาลยั วทิยาเขตบาฬพีุทธโฆส จงัหวดันครปฐม ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 
   ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
  21 ตุลาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
  ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 20 ตุลาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  
  ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 20 ตุลาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏั 
  นครสวรรค ์ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56  พรรษา  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 27 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก  
  บางพระ ชลบุร ีและจนัทบุร ีณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56  
  พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 21 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่รองคณบดคีณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
  ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  ราชมงคลลา้นนา 21 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณบดคีณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  
  ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  ราชมงคลลา้นนา 20 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั ณ หอ้งประชุม 

http://www.nrct.go.th/Portals/0/data/2559/07/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%8859.pdf
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  ศูนยค์อมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 13 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ณ หอ้งประชุมชัน้ 8  
  ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
  12 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยาย ระเบยีบวธิวีจิยัทางการท่องเทีย่วชัน้สูง แก่นักศกึษาระดบั 
  ปรญิญาเอก คณะพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 8 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.)แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์และมหาวทิยาลยัราชภฏั 
  เชยีงใหม่ หอ้ง Study Room หอ้งสมุด ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลย ี
  สารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 6 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.)แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ ณ หอ้งStudy Room  
  หอ้งสมุด ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลลา้นนา 4 กนัยายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี ณ หอ้ง Study Room  
  หอ้งสมุด ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี 
  ราชมงคลลา้นนา 27 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยแ์ละสถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 
  มงคลลา้นนา ณ หอ้งประชุม ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา  
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 22 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัการกฬีาแห่งชาต ิเชยีงใหม่ ณ หอ้งประชุม 
  ชัน้ 8 ตกึเฉลมิพระเกยีรต ิ56 พรรษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  
  21 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายและวพิากษ์ขอ้เสนอแผนงานวจิยั งบประมาณแผ่นดนิ 2564  
  (สกสว.) แก่คณาจารยม์หาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ณ หอ้ง Study Room  
  หอ้งสมุด ส านักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
  ราชมงคลลา้นนา 19 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนแผนงานวจิยัและนวตักรรมใหไ้ดทุ้น”  
  มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตแพร่ 17 สงิหาคม 2562 
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 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น: เทคนิคและ 
  วธิกีาร” ณ ศูนยค์วามเป็นเลศินวตักรรมไหม มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
  15-16 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น: เทคนิคและ 
  วธิกีาร” คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา  
  ณ โรงแรมเดอะวลิเทจ เขาใหญ่ จงัหวดันครราชสมีา  7 สงิหาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร “การเขยีนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น: เทคนิคและ 
  วธิกีาร” คณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์ 27 กรกฎาคม 2562 
 2562 ผูท้รงคุณวุฒปิระจ าหอ้ง การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครัง้ที ่11 และนานาชาต ิ
  ครัง้ที ่10 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ณ ศูนยป์ระชุมและแสดงสนิคา้ 
  นานาชาต ิเชยีงใหม่ 24-26 กรกฎาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร “เทคนิคการเขยีนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น” 
  ส านักวชิาบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงราย 20 กรกฎาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการพฒันาขอ้เสนอโครงการวจิยัเพื่อ 
  ตอบโจทยแ์หล่งทุนและงานวชิาการและการตพีมิพบ์ทความในวารสารวชิาการ 
  ระดบัชาต”ิ คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวทิยาลยัแม่โจ”้ 18 กรกฎาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา  11-12 กรกฎาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” วทิยาลยัเซารอ์สีบางกอก จงัหวดัสมุทรปราการ 9 กรกฎาคม 2562 
 2562 องคป์าฐก “เทคนิคการเขยีนโครงการวจิยัใหไ้ดทุ้น” การประชุมวชิาการ 
  ระดบัชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏักลุ่มศรอียุธยา ครัง้ที ่10  
  มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 3-4 กรกฎาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 
  22-23 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "การเขยีนบทความเพื่อใหไ้ดร้บัการตพีมิพ์”  
  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
  17 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” วทิยาลยัสงฆพ์ุทธปัญญาศรทีวารวด ีจงัหวดันครปฐม  
  15-16 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
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  ทุน” สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม  
  13 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัชยัภูม ิ 
  11-12 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
  30 พฤษภาคม-1 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  28 มถิุนายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ 
  25-26 พฤษภาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "การเขยีนบทความเพื่อใหไ้ดร้บัการตพีมิพ์”  
  คณะพฒันาการท่องเทีย่ว มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 22 พฤษภาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิาร "เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัใหไ้ด ้
  ทุน” มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตลา้นนา  
  21 พฤษภาคม 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายโครงการประชุมเชงิปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพการวจิยัและ 
  เสรมิสรา้งการวจิยั การเพิม่ศกัยภาพนักวจิยั: การเขยีนโครงการวจิยัเชงิ 
  บูรณาการ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
  24 เมษายน 2562 
 2562 วทิยากรบรรยายเชงิปฏบิตักิารเรื่อง “เทคนิคการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัต่อ 
  แหล่งทุนในประเทศไทยและการเขยีนบทความวจิยั/บทความวชิาการเพื่อ 
  ตพีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบัชาต ิ(TCI) เพื่อใชข้อก าหนดต าแหน่งทาง 
  วชิาการ ณ คณะการบญัชแีละการจดัการ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
  20-21 เมษายน 2562 
 ขอรบัรองว่าประวตัแิละผลงานทัง้หมดขา้งต้นเป็นความจรงิทุกประการ 

 
(ผศ.ดร.ประทปี  พชืทองหลาง) 

  เจา้ของประวตั ิ  


