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ประวัติผูว้ิจัย 

 
1. ชื่อ-นามสกุล : อาจารย์กัญญนัทธ์ ศิริ 

: Ms. Kanyanat  Siri 
 หมายเลขบัตรประชาชน   35007 00242783 

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนสาธิตฯ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขที่ 202 

ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50300  โทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่          
0-5388-5570 โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก  089-2621941 

 
ประวัติการศึกษา:   ศษ.บ  (ประถมศึกษา) 
 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   
- ประวัติศาสตร์  
- สังคมศาสตร์ 
- พระพุทธศาสนา 
- ศิลปะ 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล  : นายไพรสันต์  สุวรรณศรี 
   : Mr. Praisun  Suwannasri 
  เลขที่ประจ าตัวประชาชน  3 4103 00223 73 1  

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300
โทรศัพท์ 0- 5388-5555 โทรสาร   0-5388-5556   
  ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เลขท่ี 202  

ถนนโชตนา  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์  50300  โทรศัพท์ / โทรศัพท์เคลื่อนที่   
 053-885578 / 0866595985  E-mail: praisuns@gmail.com 
 

 ประวัติการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต   การประถมศึกษา  สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 
 ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต   เ ท ค โ น โ ล ยี ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

  สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   
- ด้านหลักสูตรและการสอน ระดับประถมศึกษา 
- ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

 
  ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2543 สมาคม YMCA เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2545 โรงเรียน วิชัยวิทยา จังหวัดเชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2550 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

   คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
1. ไพรสันต์  สุวรรณศรี. (2552). บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภูมิศาสตร์ภาคเหนือ

ของไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6). ใน: งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย
รังสิต ประจ าปี 2552 (RSU Research Conference 2009). (611-619). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัย
รังสิต. 

2. ไพรสันต์  สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. (2559). 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายส าหรับโรงเรียน

mailto:praisuns@gmail.com


42 
 

ต ารวจตระเวนชายแดนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. ไพรสันต์  สุวรรณศรี (2559). การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นใน
การจัดการและ  อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ . 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.            

4. ไพรสันต์  สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี, ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ และ ปฏิภาณพัฒน์  
เพชรอินทร์. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชี ยงใหม่.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 

 
ชื่อ-นามสกุล  : นางพิมพ์ชนก  สุวรรณศรี 

: Ms.Pimchanok  Suwannasri 
หมายเลขบัตรประชาชน : 3170200242478 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน : ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย          

ราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053- 885638 โทรสาร 053- 885638  

  E-mail: nok_kigkapoo@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา : 

 พ.ศ.2546  วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
    สถาบันราชภัฏเชียงใหม่   จังหวัดเชียงใหม่ 
 พ.ศ.2551  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ.2552 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา 
สาขาวิชาที่มีความช านาญ : 

-  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
-  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 บทความวิจัย 

1. พิมพ์ชนก ท านอง และ เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย. (2552). การจัดการการขนส่ง
แบบฮิวริสติกส์ในกรณีของการขนส่งจากจุดส่งเดียวโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม (GA). ใน: งานประชุม
วิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2552 (RSU Research Conference 2009). (279-286). 
กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยรังสิต. 
 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
1. พิมพ์ชนก สุวรรณศรี, วิภาวดี  ปินไชย และ ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ . (2555). การใช้

ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน  า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน  ในพื นที่ต้นน  า
อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 
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2. พิมพ์ชนก สุวรรณศรี. (2559). การศึกษารูปแบบการจัดเส้นทางการขนส่ง
สินค้าด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

3. พิมพ์ชนก สุวรรณศรี. (2559). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ
ติดตามคุณภาพน  าโดยใช้ดัชนีชี วัดทางกายภาพ ในพื นที่ลุ่มน  าแม่งัด อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ . 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

4. พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์. (2561). การส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื นที่เทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ าเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

 
ผู้วิจัยร่วมในโครงการ 

1. วิภาวดี  ปินไชย, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์ . (2554). การใช้
ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน  าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน  ในพื นที่ลุ่มน  า
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

2. กาญจนา ทองบุญนาค และ คณะ. (2557). การสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
แสดงความอุดมสมบูรณ์ของระบบ นิเวศน  า และระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน  าในพื นที่
ต้นน  าแม่แจ่ม อ าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.  แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. ไพรสันต์  สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์. 
(2559). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการอบรมเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชอย่างง่ายส าหรับ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 33 . มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

4. อรนุช พันโท, ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี. (2559). การ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื นที่เหมาะสมในการปลูกพันธ์ข้าวไร่ในจังหวัด
เชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

5. ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ และ พิมพ์ชนก สุวรรณศรี. (2560). การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษารูปแบบการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน โคมไฟ 700 ปี เทศบาลเมืองแกน อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

6. ทัศนันท์ จันทร, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี และ สุรีพร บุญอ้วน. (2561). การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพรในพื นที่ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

7. ไพรสันต์  สุวรรณศรี, พิมพ์ชนก สุวรรณศรี, ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ และ 
ปฏิภาณพัฒน์  เพชรอินทร์. (2561). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการศึกษาในด้าน
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การอนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

 
ประสบการณ์การท างาน 

1. วิทยากรอบรมโครงการพัฒนางานวิจัยนักศึกษาสู่ชุมชน โดยเป็นการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “อบรมการใช้ Adobe Flash” วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2552  ณ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Paint และ โปรแกรม 
Power point ในการแข่งขันทักษะวิชาการ Open House ครั้งที่ 7 วันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Paint ในกิจกรรม 
Open House ครั้งที่ 8 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

4. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรม Power point ใน
กิจกรรม Open House ครั้งที่ 8 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 

5. ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน โปรแกรม Paint  และ โปรแกรม Power 
point ในกิจกรรม Open House ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
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ประวัติผู้ร่วมวิจัย 
 

ชื่อ   นายศุภณัฐ มะโนเรือง 
วันเกิด    29 กรกฎาคม 2537 
ภูมิล ำเนำ  215 หมู่ 12 ซอย 3 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57100 
เบอร์โทรศัพท์ 080-500-9108 
Email  supanat.mnr@gmail.com 
ประวัติกำรศึกษำ 
  พ.ศ.2549 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา 
    โรงเรียนบ้านป่าสักไก ่อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
  พ.ศ.2552 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 
    โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อ าเภอเมืองเชียงราย 
    จังหวัดเชียงราย 
  พ.ศ.2555 ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม อ าเภอเมืองเชียงราย 

จังหวัดเชียงราย 
  พ.ศ.2561 ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 




