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 ประวัติผู้วิจัย 
 

1. หัวหน้าโครงการวิจัย  
 ชื่อ – นามสกุล    (ภาษาไทย)    นางศศิณิส์ภา   พัชรธนโรจน์ 

(ภาษาอังกฤษ)   Mrs  Sasinipa  Phatcharathanaroach 
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน 3501200526798 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  หน่วยงานที่สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300              
 โทรศัพท์ 0-5388-5555 โทรสาร   0-5388-5556   

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300           
โทรศัพท์ 0-5388-5638   มือถือ 083-7604049 โทรสาร 0-5388-5638        

 Email: wipavadee16@hotmail.com 
ประวัติการศึกษา  

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สาขาวิชาการที่มีความช านาญพิเศษ   

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การสร้างระบบฐานข้อมูล 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การพัฒนาซอฟต์แวร์ 

  การพัฒนาระบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 

 
 ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงานวิจัย 

1. หัวหน้าโครงการ เรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้้า เพ่ือการอุปโภคและบริโภคในพ้ืนที่ต้นน้้า 
อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่อ่องสอน” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก ส้านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.). ปีงบประมาณ 2555 

2. หัวหน้าโครงการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้้า โดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก 
ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2554  

3. ผู้ร่วมโครงการ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ต้นน้้า โดย
กระบวนการมีส่วนร่วม อ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก วช. ปี 2555  

4. หัวหน้าโครงการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการสร้างรูปแบบการ
ส่งเสริมสุขภาพ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก ส้านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.). ปีงบประมาณ 2558  
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 
 
5. หัวหน้าโครงการ เรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไร่ ให้เหมาะสม

กับพ้ืนที่ทางเกษตรกรรมในจังหวัดเชียงใหม่” โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก ส้านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.). ปีงบประมาณ 2559  
 
2. ชื่อ-นามสกุล  : นางพิมพ์ชนก  สุวรรณศรี 

: Ms.Pimchanok  Suwannasri 
หมายเลขบัตรประชาชน : 3170200242478 
ต าแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์  
สถานที่ท างานปัจจุบัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 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 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพะเยา 
สาขาวิชาที่มีความช านาญ: 
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. พ.ศ. 2552 เรื่อง การจัดการการขนส่งแบบฮิวริสติกส์ในกรณีของการขนส่งจากจุดส่ง
เดียวโดยใช้วิธีการเชิงพันธุกรรม (GA) , งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต ประจ้าปี 2552 (RSU 
Research Conference 2009) 

2. พ.ศ. 2555 เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้้า โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของเยาวชน  ในพ้ืนที่ต้นน้้าอ้าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ (อยู่ในระหว่างด้าเนินโครงการ) 
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ผู้วิจัยร่วมในโครงการ 

พ.ศ. 2554 เรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรน้้า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เยาวชน  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งทุน ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
 
3. ชื่อ -นามสกุล   : นางศิริกรณ์   กันขัติ์ 

   : Ms.Sirikorn   Kankhat 
หมายเลขบัตรประชาชน    3 5006 00188 07 8  
ต าแหน่งทางวิชาการ     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับ 4 
สถานที่ท างานปัจจุบัน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053- 885638 โทรสาร 053- 885970 E-mail: eawsri@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา: 
 2548-2550: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2542-2545 : วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สาขาวิชาที่มีความช านาญ: 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- วงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
ชื่อโครงการ : ระบบประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
แหล่งทุน: - 

 สถานะโครงการ: ด้าเนินการเสร็จสมบูรณ์ 
 

mailto:eawsri@hotmail.com



