รายชื่อผูไดรับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประมาณ หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
๑. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
เปาหมาย ๑ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แลวเสร็จพรอมนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตและบริการและภาค
ธุรกิจ ไมนอยกวา รอยละ ๒๐ ของผลงานทัง้ หมด
แผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพการเกษตรและเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร รศ.ดร.วีระศักดิ์
คณะวิทยาการ
สมยานะ
จัดการ
๑.๑ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร
๘๓๕,๐๐๐ รศ.ดร.วีระศักดิ์
คณะวิทยาการ
ของชุมชน จังหวัดเชียงใหม อยางสรางสรรค
(งบบริหาร) สมยานะ
จัดการ
เพื่อการแขงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปที่ ๓
๑.๑.๑ การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
๘๐๐,๐๐๐ รศ.ดร.วีระศักดิ์
คณะวิทยาการ
เกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหมใหมีศักยภาพ
สมยานะ
จัดการ
การแขงขันในอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๒ การวิจัยเพื่อพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรของ
๔๐๐,๐๐๐ อาจารย ดร.นัทธหทัย คณะวิทยาการ
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม ใหมีศักยภาพ
เถาตระกูล
จัดการ
การแขงขันในอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๓ การวิจัยเพื่อการตรวจสอบและพัฒนา
๕๐๐,๐๐๐ อาจารย ดร.ปภากร คณะเทคโนโลยี
มาตรฐานสินคาเกษตรใหมีศักยภาพ
สุทธิภาศิลป
การเกษตร
การแขงขันในอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๔ การสงเสริมภาคการเกษตรขององคกรภาครัฐใน
๔๐๐,๐๐๐ อาจารยชัยรัตน
คณะมนุษยศาสตร
ชุมชนจังหวัดเชียงใหมในภาคประชาคมอาเซียน
นทีประสิทธิพร
และสังคมศาสตร
ปที่ ๓
๑.๑.๕ การพัฒนากลุมธุรกิจเกษตรจังหวัดเชียงใหม
๕๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.กมลทิพย
คณะวิทยาการ
ดวยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการแขงขัน
คําใจ
จัดการ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปที่ ๓
ที่

โครงการวิจัย

หนา ๒/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๑.๑.๖ การวิจัยเพื่อพัฒนาและตอยอดสินคาเกษตรใน
ชุมชนสูระบบอาหารปลอดภัยภายใต
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๗ การสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใน
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม ใหมีศักยภาพ การ
แขงขันในอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๘ การพัฒนาชุมชนเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สูการทองเที่ยวระดับอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๙ การวิจัยและพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาค
การเกษตรของชุมชนจังหวัดเชียงใหม
อยางสรางสรรคสูประชาคมอาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๑๐ การวิจัยเพื่อตอยอดภาคการเกษตรของชุมชน
จังหวัดเชียงใหม ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ ภายใตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปที่ ๓
๑.๑.๑๑ การจัดการความรูภาคเกษตรของชุมชนจังหวัด
เชียงใหม จากภูมิปญญาทองถิ่น สูประชาคม
อาเซียน ปที่ ๓
๑.๑.๑๒ การวิเคราะหมูลคาเพิ่มของการวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพภาคการเกษตรของชุมชน จังหวัด
เชียงใหม ในกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปที่ ๓
๑.๒ กลยุทธการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนเกษตร ใน
กรอบประชาคมอาเซียน ภายใตความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ปที่ ๒
รวมโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสราง
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

งบประมาณ
(บาท)
๔๐๐,๐๐๐

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
ผศ.ดร.นักสิทธิ์
คณะเทคโนโลยี
ปญโญใหญ
การเกษตร

๕๐๐,๐๐๐

อาจารยเบญจมาศ
สันตสวัสดิ์

คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

๘๐๐,๐๐๐

รศ.ดร.วีระศักดิ์
สมยานะ
อาจารย ดร.ฑิตา
สุนทรวิภาต

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะเทคโนโลยี
การเกษตร

๔๐๐,๐๐๐

อาจารย เสกสรรค
มณีธร

คณะวิทยาการ
จัดการ

๕๐๐,๐๐๐

อาจารยวิไลพร
ไชยโย

คณะวิทยาการ
จัดการ

๕๐๐,๐๐๐

อาจารย ดร.ปรารถนา คณะวิทยาศาสตร
มินเสน
และเทคโนโลยี

๕๐๐,๐๐๐

อาจารยชัยรัตน
นทีประสิทธิพร

๔๐๐,๐๐๐

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๗,๔๓๕,๐๐๐

หนา ๓/๑๑

งบประมาณ หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
๒. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย ๒ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จพรอมนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายของหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือนําไปใชประโยชนทางดานสังคม ชุมชน รอยละ ๕๐ ของผลงานทั้งหมด
แผนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อาจารย ดร.ทัตพร คณะวิทยาศาสตร
คุณประดิษฐ
และเทคโนโลยี
๒.๑ การอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ ๒๑๐,๐๐๐ อาจารย ดร.ทัตพร คณะวิทยาศาสตร
อยางสรางสรรค บนฐานความหลากหลายทาง
(งบบริหาร) คุณประดิษฐ
และเทคโนโลยี
ชีวภาพ และการมีสวนรวมของชุมชน
กรณีศึกษาลุมน้ําแมแรม จังหวัดเชียงใหม
๒.๑.๑ การจัดการน้ําชุมชน และความสัมพันธตอ
๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.ทัตพร คณะวิทยาศาสตร
ปริมาณน้ําตนทุน และคุณภาพน้ํา ในพื้นที่ลุม
คุณประดิษฐ
และเทคโนโลยี
น้ําแมแรม จังหวัดเชียงใหม
๒.๑.๒ ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดปาเพื่อ
๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.วัชรี
คณะวิทยาศาสตร
การอนุรักษและการใชประโยชนในพื้นที่ลุมน้ํา
หาญเมืองใจ
และเทคโนโลยี
แมแรม จังหวัดเชียงใหม
๒.๑.๓ ความหลากหลายและการใชประโยชนจาก
๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.รุงนภา คณะวิทยาศาสตร
แมลงในพื้นที่แมแรม อําเภอแมริม
ทากัน
และเทคโนโลยี
จังหวัดเชียงใหม
๒.๑.๔ การกระจายตัวของนกในพื้นที่ลุมน้ําแมแรม
๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.ณัฐธิดา คณะวิทยาศาสตร
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
สุภาหาญ
และเทคโนโลยี
๒.๑.๕ การประเมินคุณภาพน้ําและการใชประโยชน
๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.พิษณุ
คณะวิทยาศาสตร
ของแหลงน้ํานิ่งที่กระจายตัวในพื้นที่ลุมน้ําแม
ภาคิณ ไชยมงคล
และเทคโนโลยี
แรม จังหวัดเชียงใหม โดยใชความหลากหลาย
ของแพลงกตอนพืชเปนดัชนีชีวภาพ
๒.๑.๖ การกระจายตัวของสาหรายน้ําจืดในพื้นที่ลุม
๒๘๐,๐๐๐ ผศ.ดร.พงษพันธุ
คณะวิทยาศาสตร
น้ําแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
ลีฬหเกรียงไกร
และเทคโนโลยี
๒.๑.๗ ความหลากหลายและความสัมพันธทางพันธุกรรม ๒๘๐,๐๐๐ อาจารย ดร.ศรัณย คณะวิทยาศาสตร
ของหนอนแดงกลุม Chironomids ในลําน้ํา
จีนะเจริญ
และเทคโนโลยี
แมแรม และการประยุกตใชเพื่อการบงชี้
คุณภาพน้ํา
ที่

โครงการวิจัย

หนา ๔/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๒.๑.๘ ความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไมและ
การใชประโยชน ในพื้นที่ลุมน้ําแมแรม
จังหวัดเชียงใหม
๒.๑.๙ การกระจายตัวเชิงพื้นที่และฤดูกาลของดัชนี
ความสมบูรณพืชพรรณกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพชุมชนในลุมน้ําแมแรมดวยการ
ประยุกตใชขอมูลภาพถายดาวเทียมและระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
๒.๒ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแบบเชิง
บูรณาการในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๒.๒.๑ การพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการอนุรักษ
และจัดสรรน้ําทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๒.๒.๒ ระบบเครือขายผูใชน้ําและการบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่เขตนอกชลประทาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๒.๒.๓ การประเมินความเปราะบางเชิงพื้นที่ตอการ
เกิดภัยแลงทางการเกษตรในพื้นที่นอกเขต
ชลประทาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๒.๒.๔ การประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการ
ประเมินความเสี่ยงเชิงพื้นที่ตอการเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม
๒.๒.๕ การพัฒนาศักยภาพขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและชุมชนในการบริหารความเสี่ยงจากน้ํา
เพื่อการเกษตรบนพื้นฐานมุมมองดานธรรมาภิ
บาลและความสัมพันธทางสังคมเชิงพื้นที่ในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
(บาท)
๒๑๐,๐๐๐

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
อาจารยอติณัฐ จรดล คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๓๓๖,๐๐๐

อาจารย ดร.รัชพล
สัมพุทธานนท

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๑๓๗,๒๐๐
(งบบริหาร)

อาจารย ดร.สุโข
เสมมหาศักดิ์

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๑๘๙,๐๐๐

ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

๑๙๗,๔๐๐

อาจารยสุรเดช
ลุนิทรานนท

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๔๔๗,๓๐๐

อาจารย ดร.สุโข
เสมมหาศักดิ์

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๒๐๓,๗๐๐

อาจารยบรมศักดิ์
กลั่นเรืองแสง

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๓๖๑,๒๐๐

อาจารย ดร.ชุตวิ ลัญชน คณะมนุษยศาสตร
เสมมหาศักดิ์
และสังคมศาสตร

หนา ๕/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๒.๒.๖ การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
น้ําเพื่อการเกษตรโดยใชวิธีแกปญหาขอพิพาท
โดยขอตกลงชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
แผนการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน
๒.๓

๒.๓.๑

๒.๓.๒

๒.๓.๓

๒.๓.๔

๒.๓.๕

การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงสูเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนโลกจริง
สําหรับการศึกษา ในดานการอนุรักษภูมิ
ปญญาทองถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงเพื่อนําเสนอขอมูลการดูแล ผูสูงอายุกลุม
ติดเตียง ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม
การประยุกตใชเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงใน
การวิเคราะหพื้นที่เพาะปลูกผานภาพมุมสูง
กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงสูเมืองอัจฉริยะ ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การบูรณาการเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลก
จริงเพื่อการทองเที่ยว กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแมแตง
จังหวัดเชียงใหม

งบประมาณ
(บาท)
๒๗๙,๓๐๐

๑๔๐,๔๐๐
(งบบริหาร)

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
อาจารยกฤษฎา
คณะมนุษยศาสตร
เอี่ยมละมัย
และสังคมศาสตร

ผศ.ดร.ศุภฤกษ
ธาราพิทักษวงศ
อาจารยประธาน
คําจินะ

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๕๒,๐๐๐

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๖๖,๐๐๐

อาจารยจุฬาวลี
มณีเลิศ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๔๐,๘๐๐

อาจารย ดร.รสลิน
เพตะกร

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๓๘,๓๐๐

ผศ.ดร.อรนุช พันโท

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๓๘,๗๐๐

อาจารยประธาน
คําจินะ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

หนา ๖/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๒.๔

การพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาอังกฤษเพื่อ
การทองเที่ยว ๔.๐ ตําบลเชียงดาว
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชน
ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบระบบ
ปฏิบัติการแอพพลิเคชั่นเพื่อยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น : ตําบลเชียง
ดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนานวัตกรรมสื่อภาษาอังกฤษในรูปแบบ
แอพพลิเคชั่นนําเที่ยวเพื่อการทองเที่ยวชุมชน
อยางยั่งยืน ในอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การจัดการความรูเรื่องแนวโนมการทองเที่ยวและ
การสรางสื่อประชาสัมพันธ ออนไลนเพื่อพัฒนา
ธุรกิจ ที่พักแรม เพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
ในตําบลเชียงดาวอําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
การยกระดับศักยภาพธุรกิจของชุมชน
ตําบลออนใตเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การวิเคราะหศักยภาพทางการผลิตและตนทุน
การผลิตของวิสาหกิจชุมชนตําบลออนใตเพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน
การสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและการตลาด
อยางสรางสรรคบนฐาน อัตลักษณและทุนทาง
วัฒนธรรมของธุรกิจชุมชนตําบลออนใต
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
การกระจายความเจริญและเมืองนาอยู
การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ชุมชนตําบลออนใต เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
การพัฒนาระบบบัญชีของธุรกิจชุมชนตําบล
ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
การพัฒนาอยางยั่งยืน

๒.๔.๑
๒.๔.๒

๒.๔.๓

๒.๔.๔

๒.๕
๒.๕.๑

๒.๕.๒

๒.๕.๓
๒.๕.๔

งบประมาณ
(บาท)
๑๔๗,๘๐๐
(งบบริหาร)

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
อาจารย ดร.นิตยา
คณะมนุษยศาสตร
สงวนงาม
และสังคมศาสตร

๑๙๒,๐๐๐

อาจารยภัทรกมล
คณะมนุษยศาสตร
รักสวน
และสังคมศาสตร
อาจารยกนิษฐ ดีหนอ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๒๔๐,๐๐๐

๑๘๐,๐๐๐

อาจารยรณวีร พาผล คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๒๗๔,๘๐๐

อาจารยดร.นิตยา
สงวนงาม

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๑๗๕,๐๐๐
(งบบริหาร)
๒๔๕,๐๐๐

รศ.ดร.วาริพิณ
มงคลสมัย
รศ.พิไล
เลิศพงศพิรุฬห

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

๓๑๕,๐๐๐

ผศ.มานพ ชุมอุน

คณะวิทยาการ
จัดการ

๒๔๕,๐๐๐

ผศ.ศิริจันทร
เชื้อสุวรรณ
รศ.ดร.วาริพิณ
มงคลสมัย

คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาการ
จัดการ

๒๔๕,๐๐๐

หนา ๗/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๒.๖

การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการขยะครบ
วงจรดวยกระบวนการที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยชุมชนตําบลปาแป
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
การศึกษาลวดลายเม็ดขาวของงานจักสานหญา
แฝก อําเภอแมริมและลวดลายผาซิ่น
อําเภอสันกําแพง เพื่อประยุกตในการพัฒนา
ผลิตภัณฑกระเปาจากหญาแฝกตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การประยุกตงานไมไผขดบานทาศาลาและงาน
ไมเพื่อเปนแนวทางการออกแบบเฟอรนิเจอร
เสริมสรางอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหม
การใชพืชสมุนไพรบางชนิดเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและสงเสริมการเจริญในการผลิต
เห็ดเศรษฐกิจ
การดําเนินโครงการเพิ่มความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐโดย
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริม
ศักยภาพของชุมชน จังหวัดเชียงใหม
การสงเสริมเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ดวยเทคโนโลยีเสมือนสําหรับนักทองเที่ยว
ชาวไทยและชาวตางชาติโดยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
การออกแบบและสรางตนแบบของที่ระลึกโดยใช
อัตลักษณของ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
การพัฒนาเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอม
จากใบตองตึง (กรณีศึกษา : จังหวัดแมฮองสอน)
การออกแบบตกแตงภายในพื้นที่แสดงสินคา
และหนาราน กลุมวิสาหกิจชุมชนการตีแผน
โลหะ (แผนแร) อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม

๒.๗

๒.๘

๒.๙

๒.๑๐

๒.๑๑

๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔

งบประมาณ
(บาท)
๓๓๖,๐๐๐

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
ผศ.ดร.ศุภฤกษ
คณะวิทยาการ
ธาราพิทักษวงศ
จัดการ

๒๑๐,๐๐๐

ผศ.เจษฎาพล
กิตติพัฒนวิทย

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๑๐,๐๐๐

อาจารยไชยเชิด
ไชยนันท

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๘๐,๐๐๐

อาจารย ดร.วัชรี
หาญเมืองใจ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๑๔๒,๑๐๐

อาจารยโฆษิต
ไชยประสิทธิ์

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

๓๓๖,๐๐๐

ผศ.พิมพชนก
สุวรรณศรี

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๓๐๑,๐๐๐

อาจารยนภมินทร
ศักดิ์สงา
อาจารยไชยเชิด
ไชยนันท
อาจารยกอบชัย
รักพันธุ

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

๒๘๗,๐๐๐
๓๖๗,๕๐๐

หนา ๘/๑๑

ที่

โครงการวิจัย

๒.๑๕ การพัฒนาวัสดุผสมนาโนเพื่อทําน้ําสะอาด

งบประมาณ
(บาท)
๖๒๒,๐๐๐

๒.๑๖ การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผูสูงอายุชุมชน
๓๑๕,๐๐๐
ริมเหนือ จังหวัดเชียงใหม
๒.๑๗ ระบบฐานขอมูลแรงงานตางดาวเชิงลึก
๓๓๖,๐๐๐
ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
จังหวัดเชียงใหม
๒.๑๘ การพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศกทองถิ่นเพื่อสงเสริม ๓๔๗,๒๐๐
การทองเที่ยวอยางยั่งยืนใน อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
๒.๑๙ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา ๒๙๐,๐๐๐
ศักยภาพการทองเที่ยวอยางยั่งยืน แบบมี
สวนรวมของชุมชนตําบลสันกําแพง
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
๒.๒๐ รูปแบบการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืนเพื่อ
๕๕๐,๐๐๐
สรางความเขมแข็งของชุมชน ในจังหวัด
แมฮองสอน
รวมโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
๑๓,๐๙๖,๗๐๐
สังคมและสิ่งแวดลอม

หัวหนาแผน/หัวหนา
โครงการวิจัย
ผศ.ดร.อนิรุทธิ์
รักสุจริต
ผศ.ดร.เจิมขวัญ
รัชชุศานติ
อาจารยศิริกรณ
กันขัติ์

คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

อาจารยณพัชญาฐ
สุขพัชราภรณ

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

หนวยงาน

อาจารย ดร.จิตราภรณ คณะวิทยาศาสตร
ธาราพิทักษวงศ
และเทคโนโลยี

ผศ.สัญญา สะสอง

คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

หนา ๙/๑๑

งบประมาณ หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
๓. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
เปาหมาย ๓ การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ
ตัวชี้วัด : จํานวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จพรอมยื่นตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ หรือยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร
รอยละ ๕๐ ของแผนงาน
แผนการวิจัยและพัฒนาศาสตรทางสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและ
อาจารย ดร.สุโข
คณะมนุษยศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม
เสมมหาศักดิ์
และสังคมศาสตร
๓.๑ การจัดการสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
๑๓๘,๐๐๐ อาจารยไกรลาส
คณะมนุษยศาสตร
อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม (งบบริหาร) จิตรกุล
และสังคมศาสตร
๓.๑.๑ การศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญา
๒๔๔,๘๐๐ อาจารยสุนิษา สุกิน คณะมนุษยศาสตร
ดานศิลปะการแสดงเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
และสังคมศาสตร
เชียงใหม
๓.๑.๒ การศึกษาและรวบรวมองคความรูภูมิปญญา
๒๔๔,๘๐๐ อาจารยชัพวิชญ
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
ดานศิลปหัตถกรรมเพื่อการแสดงเชิง
ใจหาญ
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม
๓.๑.๓ การสํารวจและรวบรวมกิจกรรมเชิง
๒๔๓,๕๐๐ อาจารยอาทิตยา
คณะมนุษยศาสตร
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีในจังหวัดเชียงใหม
ผิวขํา
และสังคมศาสตร
๓.๑.๔ การพัฒนาสื่อดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อการ
๓๘๔,๘๐๐ อาจารยสุรชาติ
คณะมนุษยศาสตร
อนุรักษและสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
พุทธิมา
และสังคมศาสตร
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม
๓.๑.๕ การศึกษาและรวบรวมองคความรูวัฒนธรรม
๒๘๙,๗๐๐ อาจารยทรงพล
คณะมนุษยศาสตร
ดนตรีลานนาในจังหวัดเชียงใหม
เลิศกอบกุล
และสังคมศาสตร
๓.๒ การประยุกตลวดลายตีนจกแมแจมสําหรับใช
๑๔๐,๐๐๐ ผศ.วาทีร่ อยตรีหญิง คณะวิทยาศาสตร
ในงานถักนิตติ้ง เพื่อสืบสานมรดกทาง
จินตนา อินภักดี
และเทคโนโลยี
วัฒนธรรมเชิงสรางสรรค
๓.๓ แนวทางการสงเสริมอัตลักษณชุมชนตลาด
๒๘๐,๐๐๐ อาจารยกอบชัย
คณะวิทยาศาสตร
โบราณ เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
รักพันธุ
และเทคโนโลยี
กรณีศึกษา ชุมชนตลาดโบราณบานชอแล
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
๓.๔ การประยุกตวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวปกา
๓๑๓,๐๐๐ ผศ.ดร.ธนพชร
คณะมนุษยศาสตร
เกอญอ ตําบลชางเคิ่ง อําเภอแมแจม
นุตสาระ
และสังคมศาสตร
จังหวัดเชียงใหม เพื่อการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ที่

โครงการวิจัย

หนา ๑๐/๑๑

ที่
๓.๕

โครงการวิจัย

การสืบสานอนุรักษภูมิปญญาหัตถกรรม
พื้นบานดวยเทคโนโลยีเสมือนโดยการมีสวน
รวมของชุมชนในพื้นที่อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม
รวมโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองค
ความรูพื้นฐานของประเทศ
รวม

งบประมาณ
(บาท)
๓๓๖,๐๐๐

หัวหนาแผน/หัวหนา
หนวยงาน
โครงการวิจัย
อาจารยไพรสันต
โรงเรียนสาธิต
สุวรรณศรี
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

๒,๖๑๔,๖๐๐
๒๓,๑๔๖,๓๐๐

หนา ๑๑/๑๑

