ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-------------------------ตามที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ได้เสนอโครงการวิจัยให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (สกสว.) เพื่ อ พิ จ ารณาประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้ น บั ด นี้
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
นั้น
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) และ (๒) ประกอบกั บ มาตรา ๔๕ แห่ ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงประกาศรายชื่อ
โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดเป็นไปตามตารางแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ให้หน่วยงานและผู้ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย ดาเนินการวิจัยให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
ที่กาหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะติดตามและประเมินผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง และการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน้า ๑/๗

รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยจาก งบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
งบประมาณ หัวหน้าแผน/หัวหน้า
หน่วยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
แพลตฟอร์ม ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม
โปรแกรม ๘ สังคมสูงวัย
เป้าหมาย ๒.๘ พัฒนาคนในทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างมีคุณค่า
และสร้างกลไกที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พร้อมรับสังคมสูงวัย
๑. แผนงานการยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ใน
อ.ดร.จักรปรุฬห์
คณะครุศาสตร์
ภาคเหนือตอนบน
วิชาอัครวิทย์
๑.๑ การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติ ๔๓๕,๐๐๐ อ.ดร.จักรปรุฬห์
คณะครุศาสตร์
พันธุ์ในภาคเหนือตอนบน
วิชาอัครวิทย์
๑.๒ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การของชมรมผู้ สู งวั ย ๔๓๕,๐๐๐ อ.ดร.จักรปรุฬห์
คณะครุศาสตร์
ต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน
วิชาอัครวิทย์
๑.๓ การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของผู้สูงวัย ๔๐๐,๐๐๐ อ.นิมิต วุฒิอินทร์
คณะมนุษยศาสตร์
กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน
และสังคมศาสตร์
๑.๔ การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู้ ตลอดชีวิต ของ ๔๐๐,๐๐๐ อ.ดร.พรรณี สุวัตถี คณะครุศาสตร์
สังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน
๑.๕ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวัง ๔๐๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ชนินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
โรคไม่ ติ ดต่ อเรื้ อรั งของผู้ สู งวั ยกลุ่ มชาติ พั นธุ์ ใน
มหัทธนชัย
และเทคโนโลยี
ภาคเหนือตอนบน
๑.๖ การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการตลาด ๔๐๐,๐๐๐ อ.ดร.บุษราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ส าหรั บ ผู้ สู ง วั ย กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นภาคเหนื อ
มหัทธนชัย
และเทคโนโลยี
ตอนบน
รวมโครงการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ
๒,๔๗๐,๐๐๐
โจทย์ท้าทายของสังคม
ที่

โครงการวิจัย

หน้า ๒/๗

งบประมาณ หัวหน้าแผน/หัวหน้า
หน่วยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
แพลตฟอร์ม ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
โปรแกรม ๑๓ นวัตกรรมสาหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
เป้าหมาย ๔.๑๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. แผนงานการเพิ่มมูลค่าการผลิตลาไยนอกฤดู อาเภอบ้านโฮ่ง
รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์
จังหวัดลาพูน
และเทคโนโลยี
๒.๑ การพัฒ นาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยี ๔๑๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ชนินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
อิน เทอร์เน็ ตของสรรพสิ่ ง (IoT) สู่ ก ารเกษตร
มหัทธนชัย
และเทคโนโลยี
ยุคใหม่อย่างยั่ งยืน ของวิสาหกิจ ชุมชนพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์ลาไย
๒.๒ การพั ฒ น ากิ จกรรม การส่ งเส ริ ม การใช้ ๕๑๐,๐๐๐ รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อการผลิตลาไยนอกฤดู
และเทคโนโลยี
๒.๓ การพั ฒ นาระบบการอบแห้ ง แบบไฮบริ ด ๑,๐๕๐,๐๐๐ ผศ.ดร.ฉัตรชัย
คณะวิทยาศาสตร์
สาหรับอบแห้งลาไยนอกฤดู
เครืออินทร์
และเทคโนโลยี
๒.๔ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข นมไทยจากน้ าเชื่ อ ม ๔๒๐,๐๐๐ อ.มยุรี ชมภูงาม
คณะวิทยาศาสตร์
ลาไยตกเกรด
และเทคโนโลยี
๒.๕ การบู ร ณาการเทคโนโลยี ต ลาดดิ จิ ทั ล เพื่ อ ๔๒๐,๐๐๐ อ.ดร.บุษราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลาไยนอกฤดู
มหัทธนชัย
และเทคโนโลยี
๒.๖ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ จั ด การ ๔๓๐,๐๐๐ อ.ดร.จิตราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
กระบวนการผลิตลาไยนอกฤดู
ธาราพิทักษ์วงศ์
และเทคโนโลยี
๓. แผนงานการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาเภอบ้านโฮ่ง
อ.ดร.นภารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
จังหวัดลาพูน
จิวาลักษณ์
และเทคโนโลยี
๓.๑ การผลิตวัสดุบาบัดน้าบาดาลจากวัสดุเหลือใช้ ๑,๐๙๐,๐๐๐ อ.ดร.นภารัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
ทางการเกษตรและออกแบบระบบบ าบัดน้า
จิวาลักษณ์
และเทคโนโลยี
บาดาลเพื่อการบริโภค
๓.๒ การพั ฒ นาวั ส ดุ ป ลู ก จากวั ส ดุ เหลื อ ทิ้ ง ทาง
๕๐๐,๐๐๐ รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย คณะวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาหรับระบบเกษตรปลอดภัย
และเทคโนโลยี
๓.๓ การใช้ ประโยชน์ จากวั สดุ เหลื อทิ้ งจากมะม่ วง ๑,๐๐๐,๐๐๐ อ.ดร.สิวลี รัตนปัญญา คณะวิทยาศาสตร์
(เมล็ ด ในและเปลื อ กมะม่ วง) เพื่ อใช้ เป็ น
และเทคโนโลยี
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในการ
ลดระดับน้าตาลในเลือดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตาบลบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
๓.๔ การใช้ประโยชน์ จากเส้ นใยของเปลื อกและล า
๕๐๐,๐๐๐ อ.จิราพร ชุมชิต
คณะวิทยาศาสตร์
ต้นหอมแดงเพื่อผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์
และเทคโนโลยี
ที่

โครงการวิจัย

หน้า ๓/๗

งบประมาณ
(บาท)
๔. แผนงานการพัฒนาวิถีชีวิต วัฒนธรรม และกฎหมายของกลุ่มชาติ
พันธุ์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีเสถียรภาพการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน
เทศบาลตาบลแม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๔.๑ พั ฒ นาวิ ถี ส มุ น ไพรของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ พื่ อ ๕๐๐,๐๐๐
ยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน
๔.๒ พั ฒ นาการแพทย์ พื้ น บ้ านของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ๕๐๐,๐๐๐
เพื่อยกระดับชุมชนอย่างยั่งยืน
๔.๓ จารีตประเพณีกฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์กับ ๕๗๐,๐๐๐
การเปลี่ ยนแปลงของสังคมเพื่อพัฒ นาวิถีการ
ดารงชีวิตอย่างยั่งยืน
๔.๔ พัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน เพื่อส่งเสริมวิถีชีวิต ๕๐๐,๐๐๐
ของกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน
๔.๕ พั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย วเชิ งวั ฒ นธรรมของกลุ่ ม ๔๐๐,๐๐๐
ชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน
๕. แผนงานการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สู่การ
เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่
๕.๑ รูปแบบการท่องเที่ยวในมิติเศรษฐกิจพอเพียง ๕๕๐,๐๐๐
ลุ่มแม่น้าวางตอนบน
๕.๒ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ๕๐๐,๐๐๐
อย่ างยั่ งยื น ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ย ง :
พื้นที่หมู่บ้านลุ่มแม่น้าวางตอนล่าง อาเภอแม่
วางจังหวัดเชียงใหม่
๕.๓ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ๖๘๐,๐๐๐
พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบ
มีส่วนร่วมของชุมชนตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
๕.๔ การบู รณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศกับศูน ย์ ๕๕๐,๐๐๐
ข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อใช้ในการกากับ ติดตาม
การเกิดอุบัติเหตุในตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
๕.๕ การพั ฒ นาระบบให้ ค าแนะน าเพื่ อ การวาง ๕๐๐,๐๐๐
แผนการท่องเที่ยวในตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๖ การพัฒ นาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ๙๐๐,๐๐๐
และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ในพื้นที่ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
ที่

โครงการวิจัย

หัวหน้าแผน/หัวหน้า
หน่วยงาน
โครงการวิจัย
ผศ.นิล พันธุ์คงชื่น
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อ.นริศรา วิชิต
อ.ดร.ลัดดา
ประสพสมบัติ
ผศ.นิล พันธุ์คงชื่น
อ.พินิจนันท์
พรหมารัตน์
อ.อิศรากร พัลวัลย์
ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น

คณะเทคโนโลยีการ
เกษตร
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.ชูสิทธิ์ ชูชาติ

บัณฑิตวิทยาลัย

อ.มณวิภา ยาเจริญ

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อ.ดร.จิตราภรณ์
ธาราพิทักษ์วงศ์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ดร.วาสนา
สันติธีรากุล

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.ชนินทร์
มหัทธนชัย

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน้า ๔/๗

ที่
๕.๗

โครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)
๖๐๐,๐๐๐

ระบบฐานข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่น สาหรับการ
ท่ อ งเที่ ย วเชิ งวัฒ นธรรมในพื้ น ที่ ต าบลแม่ วิ น
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๘ การพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษาไทย ๔๐๐,๐๐๐
และภาษาอั งกฤษเพื่ อ ส่ งเสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต าบลแม่ วิ น อ าเภอแม่ ว าง
จังหวัดเชียงใหม่
๕.๙ การพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบบัญชี ๔๒๐,๐๐๐
สาหรับธุรกิจชุมชนในพื้นที่ตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๐ แนวทางการพั ฒ นาศั ก ยภาพและวิ เคราะห์ ๔๐๐,๐๐๐
ต้นทุนทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ
ชุมชนตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๑ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐
มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ นฐานภู มิ
ปัญ ญาตามหลั กเศรษฐกิจพอเพีย งของชุมชน
แม่วิน อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๒ ก ารส ร้ า งแ บ รน ด์ แ ล ะ โม เด ล ธุ รกิ จ เชิ ง ๖๖๐,๐๐๐
สร้ า งสรรค์ บ นฐานอั ต ลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชนเพื่ อ
บูรณาการกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลแม่วิน
อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๓ การพั ฒ นาระบบการตลาดดิ จิ ทั ล เพื่ อ การ ๗๐๐,๐๐๐
ท่อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ต าบลแม่วิน อาเภอแม่ว าง
จังหวัดเชียงใหม่
๕.๑๔ โครงการการติดตามและประเมินผลแผนบูรณา ๕๐๐,๐๐๐
การการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์สู่ ก ารเป็ น ชุมชนท่อ งเที่ ย วที่ ยั่งยื น
ของตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่
๖. แผนงานรูปแบบการจัดการชุมชนพหุวัฒนธรรมให้เข้มแข็งด้วยมิติ
เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
๖.๑ การประเมิ น ชุ ม ชนพหุ วัฒ นธรรมให้ เข้ม แข็ ง ๔๓๕,๐๐๐
ด้ ว ยมิ ติ เ ทคโนโลยี เชิ ง สร้ า งสรรค์ แ ละการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖.๒ การประยุ ก ต์ ใ ช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ๓๗๐,๐๐๐
ยกระดั บ การท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชนของกลุ่ ม

หัวหน้าแผน/หัวหน้า
หน่วยงาน
โครงการวิจัย
อ.ชัยทัศน์ เกียรติยากุล คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อ.ชิดธิณัฐ
คอมแพงจันทร์

วิทยาลัยนานาชาติ

อ.แวววรรณ ละอองศรี วิทยาลัยนานาชาติ
อ.จิตติคุณ นิยมสิริ

วิทยาลัยนานาชาติ

อ.ดร.จินดาภา
ศรีสาราญ

คณะวิทยาการ
จัดการ

ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น

คณะวิทยาการ
จัดการ

อ.ดร.บุษราภรณ์
มหัทธนชัย

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.มานพ ชุ่มอุ่น

คณะวิทยาการ
จัดการ

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สัญญา สะสอง

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

อ.สัญฌา พันธุ์แพง

วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
หน้า ๕/๗

ที่

โครงการวิจัย

งบประมาณ
(บาท)

ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖.๓ การศึ ก ษาแนวทางในการพั ฒ นาชาจากดอก ๔๕๐,๐๐๐
กาแฟเพื่อใช้เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
๖.๔ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ละว้า ๓๙๐,๐๐๐
ด้วยนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างเสริม
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖.๕ การจัดการชุมชนเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวด้วย ๓๕๐,๐๐๐
กระบวนการประชาสังคมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖.๖ อั ต ลั ก ษณ์ ช นชาติ ไ ทใหญ่ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การ ๔๓๕,๐๐๐
ท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗. แผนงานการเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของเตาเผาอินทขิล
และการใช้ประโยชน์สู่การพัฒนาชุมชนและสังคมยั่งยืน
๗.๑ การส ารวจและพั ฒ นาแหล่ ง ดิ น เพื่ อ ใช้ ผ ลิ ต ๓๓๐,๐๐๐
เซรามิ ก ในชุ ม ชนอิ น ทขิ ล อ าเภอแม่ แ ตง
จังหวัดเชียงใหม่
๗.๒ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ซรามิ ก ต้ น แบบที่ มี ๒๗๐,๐๐๐
แนวคิดตั้งอยู่ บ นวิถีและอัตลั กษณ์ ของชุม ชน
หมู่บ้านอินทขิล อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
๗.๓ การตลาดดิ จิ ทั ล เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และยกระดั บ ๒๗๐,๐๐๐
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เซรามิ ก จากเตาอิ น ทขิ ล ชุ ม ชน
หมู่บ้านอินทขิล อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
๗.๔ การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการผลิ ต เซรามิ ก และ ๒๗๐,๐๐๐
การใช้ป ระโยชน์ เตาอิน ทขิล ส าหรั บ กิจกรรม
การเรี ย นการสอนของโรงเรี ย นในชุ ม ชน
อินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๗.๕ การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ๒๗๐,๐๐๐
เกี่ ย ว กั บ เต าอิ น ท ขิ ล โด ย ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ
๗.๖ การออกแบ บพิ พิ ธภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต เพื่ อ การ ๕๐๐,๐๐๐
ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง วั ฒ นธรรม : หมู่ บ้ า นอิ น ทขิ ล
ตาบลอินทขิล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
๗.๗ การพัฒ นาสื่อสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ๒๗๐,๐๐๐
ในศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์เตา
อินทขิล และการผลิตเซรามิก

หัวหน้าแผน/หัวหน้า
โครงการวิจัย

หน่วยงาน

อ.ดร.พสุ ปราโมกข์ชน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
อ.เสกสรร ท้าวทุมมา

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อ.ดร.สมศักดิ์ บุญแจ้ง คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อ.ภควดี โอสถาพร

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ประธาน คาจินะ

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.รตานรี สุทธิพงษ์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.ดร.รสลิน เพตะกร

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

อ.กอบชัย รักพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ผศ.พรวนา รัตนชูโชค

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หน้า ๖/๗

งบประมาณ หัวหน้าแผน/หัวหน้า
หน่วยงาน
(บาท)
โครงการวิจัย
โปรแกรม ๑๕ เมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
เป้าหมาย ๔.๑๕ พัฒนาเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในเมืองและเชื่อมโยง
ความเจริญสู่ชนบท
๘. แผนงานการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวย่านตลาดอาหาร อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่
และเทคโนโลยี
๘.๑ การพั ฒ นาศั กยภาพเพื่ อยกระดับ การท่ องเที่ย ว ๔๙๐,๐๐๐ อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
และเทคโนโลยี
เชียงใหม่
๘.๒ การพัฒ นามาตรฐานสุขาภิบาลอาหารของตลาด ๔๐๐,๐๐๐ อ.ดร.ธัญนันท์ ฤทธิ์มณี คณะวิทยาศาสตร์
อาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่
และเทคโนโลยี
๘.๓ การพัฒ นารถเข็น แผงลอย เพื่อแสดงอัตลั กษณ์ ๔๗๐,๐๐๐ อ.นภมินทร์ ศักดิ์สง่า คณะวิทยาศาสตร์
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
และเทคโนโลยี
เชียงใหม่
๘.๔ การปรั บ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพต าแหน่ งการจั ด วาง ๔๕๐,๐๐๐ ผศ.เจษฎาพล
คณะวิทยาศาสตร์
สิ น ค้ าใน ร้ านขายอาหาร ร้ านรถเข็ น แผงลอย
กิตติพัฒนวิทย์
และเทคโนโลยี
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่
๘.๕ การออกแบบและพัฒนาชุดเฟอร์นิเจอร์ สาหรับ ๔๒๐,๐๐๐ อ.ไชยเชิด ไชยนันท์
คณะวิทยาศาสตร์
นั่ งรั บ ประทานอาหาร ในร้ า นรถเข็ น แผงลอย
และเทคโนโลยี
ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัด
เชียงใหม่
๘.๖ การออกแบบเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ประกอบการ ๕๐๐,๐๐๐ อ.จิราพร ชุมชิต
คณะวิทยาศาสตร์
อาหารเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของย่านตลาดอาหาร
และเทคโนโลยี
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่าจังหวัดเชียงใหม่
๘.๗ การส่ งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ์ พื้ น ถิ่ น เพื่ อการท่ อ งเที่ ย ว ๔๘๐,๐๐๐ อ.กอบชัย รักพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
ของย่ านตลาดอาหารกลางคื น ในเขตคูเมือ งเก่ า
และเทคโนโลยี
จังหวัดเชียงใหม่
๘.๘ การพั ฒ นาระบบสารสนเทศจั ด การฐานข้ อ มู ล ๓๐๐,๐๐๐ อ.ดร.ภัทราพร
คณะวิทยาศาสตร์
ร้านค้า ย่านตลาดอาหารกลางคืนในเขตคูเมืองเก่า
พรหมคาตัน
และเทคโนโลยี
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจ
๘.๙ การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มในการ ๔๗๐,๐๐๐ ผศ.สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
คณะวิทยาศาสตร์
จั ด การปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มย่ า นตลาดอาหาร
และเทคโนโลยี
กลางคืนในเขตคูเมืองเก่า จังหวัดเชียงใหม่
๘.๑๐ ทัศนคติ และพฤติกรรมของนั กท่องเที่ ย วต่อการ ๒๕๐,๐๐๐ อ.มณวิภา ยาเจริญ
คณะมนุษยศาสตร์
บริโภคอาหารริมทาง ย่านตลาดโต้รุ่งในเขตคูเมือง
และสังคมศาสตร์
เก่า จังหวัดเชียงใหม่
รวมโครงการการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ๒๕,๕๐๐,๐๐๐
เชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
ที่

โครงการวิจัย
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