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6. หัวหน้าโครงการวิจัย:ชื่อโครงการวิจัย 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). การยกระดับคุณภาพชีวิตสังคมผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือ 
  ตอนบน. เชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุนวิจัย สกอว. 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). กลยุทธ์การบริหารจัดการของชมรมผู้สูงวัยต้นแบบกลุ่มชาติพันธุ์ 
  ในภาคเหนือตอนบน.เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.ทุนวิจัย สกอว. 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2562). การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้น 
  พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). กลยุทธ์การบริหารจัดการชมรมผู้สูงวัยต้นแบบตามแบบล้านนาวิถี 
 ในจังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2553). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานบนพื้นที่สูงตามหลัก
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เช ียงใหม่: 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
 ค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2548). การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจ
 ราชการที่ 1. เชียงใหม่: สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2541). การกำกับติดตามประเมินผลสถานศึกษาที ่เคยได้ร ับรางวัล
 พระราชทาน ปีการศึกษา 2537 - 2539 เขตการศึกษา 8. เชียงใหม่: สำนักพัฒนาการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2540). การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 ทีเ่หมาะสมในเขตการศึกษา 8. เชียงใหม่: สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขต 

การศึกษา 8.  
 

7. งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 
ศุภมาศ เสนธรรม, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การริหารจัดการแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติ 
 พันธุ์บนพื้นที่สูงในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่. วารสารการ 
 บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลันราชภัฏสกลนคร. 8(32).101-110 (กรกฏาคม- 
 กันยายน ). 
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สุปรานี จีนใจ, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารงานวิชาการ 
           ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาวจังหวัด 
           เชียงใหม่. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.  
           8(32).61-70. (กรกฏาคม-กันยายน ). 
กุลธร ดอนแก้ว, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2563). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
 สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่.วารสารการ 
 บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ มหาวิทยาลันราชภัฏสกลนคร. 8(31), 275-282. 
 (-กันยายน ). 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13, 
OE004-39, 691-698. เชียงใหม่.( 21-22 มกราคม ). เครือข่ายวิจัยภาคเหนือตอนบน. 

จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). การจัดการเรียนรู้ในโลกยุค Digital Disruption.รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2563, 103-115. 
เชียงใหม่. ( 6-7 กุมภาพันธ์ ). ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่. สมาคมวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย. 

ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์ และ นงนภัส พันธ์พลกุล. (2562, กรกฎาคม-กันยายน).
 รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมที่มีผลต่อความคิด
 สร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาพหุชาติพันธ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 วิทยาเขตล้านนา. วารสารบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี . 19(3), 425-440. 
 (กรกฏาคม-กันยายน 2562 ). 
วราภรณ์ วงษาปัน, สำเนา หมื่นแจ่ม และ จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2562). การพัฒนาบทเรียน
 ร่วมกัน (Lesson Study: LS) ของครูโรงเร ียนบ้านแม่จ ้อง อำเภอดอยสะเก็ดจ ังหวัด
 เช ียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.  8(1), 124-138. .( มกราคม-เมษายน 
 2562). 
เพ็ญพรรณ บางอร, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, หนูม้วน ร่มแก้ว. (2562). แนวทางการบริหารจัดการ 
 ระบบบริหารงบประมาณของ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. 
 วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย.1(1),21-32.  
 ( มกราคม-เมษายน 2562 ). 
ณัฐนนท์ ค้าขาย, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, เกตุมณี มากมี. (2562). การบริหารจัดการงานบริหาร 
 กิจการนักเรียนของโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา. วารสารสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหาร 
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 การศึกษาแห่งประเทศไทย.1(1), 31-33. ( มกราคม-เมษายน 2562 ). 
วสันต์ บุญประสม, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, สนิท หาจัตุรัส. (2562). การพัฒนาการจัดกิจกรรม 
 โครงการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร 
 สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย. 1(1), 9-20. ( มกราคม- 
 เมษายน 2562 ). 
จิรัฐติกาล ขวัญธนนภา, สนิท หาจัตุรัส, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์.(2562).การพัฒนาคู่มือบริหารจัดการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. รายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหารสัมพันธ์ประจำปี 2562 
วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี. สมาคม
วิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย. 

จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช 
ภัฏอุบล. ปีที่ 17 ฉบับ ที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560. (TCI 1). 

วัชระ บุตรแก้ว, จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์, สมเกตุ  อุทธโยธา.(2560). แนวทางการบริหารจัดการของ 
 บริษัท วี แอนด์ วี คอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง. วารสารพิฆเนศวร์สาร ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.(TCI 2). 

สมจิต ไชยเชษฐ์, สมเกตุ อุทธโยธา, จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์, การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการ 
เรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ  
(PDCA), วารสารพิฆเนศวร์สาร ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.(TCI 2). 

สมหวัง  โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์, การบริหารจัดการศูนย์บริการ 
สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ , วารสารพิฆเนศวร์สาร 
ประจำปีที่ 14 ฉบับที ่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่. (TCI 2). 

รัตนา พรมโน, ชาลี ภักดี และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). การบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กเป็นฐาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่. 
วารสาร มมร.วิชาการล้านนา, 4(1), 191-195.  

บุณยาพร แก้วขาว, เขียน วันทนียตระกูล และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). ความต้องการของ 
 ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ อำเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มมร. วิชาการล้านนา, 4(1), 321-325. 
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อนิรุทธิ์ จิตหาญ, ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). ความคิดเห็นของบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีมีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในกลุ่มโรงเรียนแม่วิน อำเภอ 
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่.วารสาร มมร. วิชาการล้านนา, 4(1), 305-310. 

จิราภา ทั่งเชียงใหม่, ชาลี ภักดี และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). การบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนแม่ตะไคร้ อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่. 
วารสาร มมร. วิชาการล้านนา, 4(1), 218-221.  

กรวรรณ ยอดอนงค,์ เขียน วันทนียตระกูล และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). การบริหารจัดการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. วารสาร มมร.  
วิชาการล้านนา, 4(1), 295-299.  

จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2553). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบนพ้ืนที่สูงตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน. Proceedings  
Thailand Research Symposium 2011. เชียงใหม่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. ฝวให(2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 
และค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. Proceedings 
CMRU Symposium 2552. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 

Khanittha Katang, Chaparun Wichaakkharawit,Noomuan Romkaew, (2560)  
 The Management of Learning Resources to Support Learning Based on the 
 philosophy of Sufficiency Economy of Ban Mae Daet Noi School , Galyani  

Vadhna District, Chiang Mai Province.The 1st International Conference on 
Sustainable Education Development (ICSED 2018) Building Professional Learning  
Community to shift Quality of Education Sustainably. p 172-179. 

  
 
8. ตำรา หนังสือ  
 
 จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์.(2559). ความเป็นครู. เชียงใหม่.ส.การพิมพ์. 279 หน้า. (พฤษภาคม). 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2561). การบริหารจัดการในชั้นเรียน (พิมพ์ครั้งที่ 7). เชียงใหม่.รัตนา 
  เซ็นเตอร์. 250 หน้า. (พฤษภาคม). 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2561). การประกันคุณภาพการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 7). เชียงใหม่.รัตนา 
  เซ็นเตอร์ 310 หน้า. (พฤษภาคม). 
 จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2561). ความเป็นครู คุณธรรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ. เชียงใหม่. 
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     รัตนาเซ็นเตอร์. 312 หน้า. (พฤษภาคม). 
 

2. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ 
 

1.   ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นายนิมิต  วุฒิอินทร์ 
    ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Nimit  Vudtiin 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  3501300712244 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน   หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ 
4. หน่วยงาน  ภาควิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

50300  โทรศัพท์ 081-5304454 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) nimit58@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
1 ปริญญาตรี  

       วุฒิการศึกษา  น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

                       ศษ.บ.ศึกษาศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา) 

                      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

                      ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                      วิสามัญสมาชิก เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2 ปริญญาโท   

        วุฒิการศึกษา  น.ม. นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

                        พบ.ม.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐประศาสนศาตร์)NIDA 

                        ศษ.ม.ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีการศึกษา-การศึกษาผู้ใหญ่) 

                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา ด้านเทคโนโลยี
การศึกษา  กฎหมายปกครอง และ การบริหารงานภาครัฐ  

7. งานวิจัย 

การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมผู้สูงวัย กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน ทุนวิจัยจาก สกอว.  

 

3. อาจารย์ ดร.พรรณี สุวัตถี 

      

ชื่อ – ชื่อสกุล พรรณี  สุวัตถี 
วัน  เดือน  ปี เกิด 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 
ที่อยู่ปัจจุบัน 11 เวสาลี ซ.5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

50300 
ที่ทำงานปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก 

ต.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ 50300 
ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน -อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
-อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์การทำงาน  
 พ.ศ. 2518 – 2523 ครูโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่   
 พ.ศ. 2523 – 2528           ครูโรงเรียนบ้านน้ำริน อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   
 พ.ศ. 2529 – 2539         บุคลากร (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม)  สำนักงานคณะกรรมการการ   

ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
 พ.ศ. 2539 – 2559 -อาจารย์ประจำ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
-รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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-ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 พ.ศ. 2560 – 2563      อาจารย์ประจำ ภาควิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 

 พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2537 ค.ด. (ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2528 ค.ม. (ครุศาสตรมหาบัณฑิต)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 พ.ศ. 2522 ค.บ. (ครุศาสตรบัณฑิต)  วิทยาลัยครูเชียงใหม่ 

งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ 

พรรณี สุวัตถี. (2563). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสังคมผู้สูงวัยแบบล้านนาวิถีใน 
    จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
สุริยา ชิณณะพงศ์ และพรรณี สุวัตถี. (2561, มกราคม – มิถุนายน). องค์ประกอบการบริหารจัดการ 
           โรงเรียนมัธยมศึกษาด้วยระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย,  
           10(1).  
มนต์เทพ บาตรโพธิ์ และ พรรณี สุวัตถี. (2560, กันยายน-ธันวาคม). ความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อ 
            สุขภาพองค์การของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
            เขต 4. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และศิลปะ,  
            10(3). 
ยุวด ีผิวชอุ่ม และพรรณี สุวัตถี. (2560, กรกฎาคม – สิงหาคม). การประเมินโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตาม 
           พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวน 
           ชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13. วารสารการศึกษาและภาวะผู้นำ,  
          5(20).   
กาญจนา ทองเนตร และพรรณี สุวัตถี. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). การประเมินโครงการส่งเสริม 
            คุณภาพการศึกษาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน 
            โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13. วารสาร 
            สุนันทามนุษยกับสังคม, 4(2).  
ฐาปณี พวงงาม และพรรณี สุวัตถี. (2560, กรกฎาคม – ธันวาคม). องค์ประกอบการปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ 
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            ส่งผลต่อคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษายอดเยี่ยม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
            พ้ืนฐาน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 9(2).   
ลาวัณย์ เพ่ิมสุขรุ่งเรือง และพรรณี สุวัตถี. (2559, กรกฎาคม – ธันวาคม). การบริหารงานบุคคลที่ส่งผลต่อ 
            สุขภาพองค์การ ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2.  
            วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 8(2).  
พัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล และพรรณี สุวัตถี. (2559, มกราคม – มิถุนายน). แนวโน้มการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
            การบริหารจัดการความรู้ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย,  
            8(1). 
พรรณี สุวัตถี และคณะ. (2554). ปัจจัยสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการ 
          พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 21. นำเสนอในการ 
          ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 4 วันที่ 12-13 กรกฎาคม  
          2555 และวารสารวิชาการ “ราชภัฏตะวันตก ฉบับพิเศษ ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2556). 
พรรณี สุวัตถี และคณะ. (2553). การประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีผลต่อ 
          มาตรฐานวิชาชีพครูด้านความเป็นครูของนักศึกษาสาขาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
          นครปฐม. นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2  
          วันที่ 15-17 มิถุนายน 2553. 
 
ทุนวิจัยที่ได้รับ 
       พ.ศ. 2562   กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   พ.ศ. 2563  ทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
          งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้รับการ  
                                              สนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
                                              นวัตกรรม (สกสว.) 
 
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 1. เป็นผู้ร่วมรับบผิดชอบการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฏในภูมิภาคตะวันตก 
 2. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีต่อมาตรฐาน 
       ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพด้านความเป็นครูของนักศึกษา สาขาการศึกษา มหาวิทยาลัย 
       ราชภัฏนครปฐมและเรื่องปัจจัยสมรรถนะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ส่งผลต่อการ 
       พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (ทุนสนับสนุนการวิจัย 
       ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม) 
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 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา 
        การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 4. เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 5. เป็นผู้ประเมินและวิพากษ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชา 
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 
 

      3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย 

1. ชื่อ ภาษาไทย      นายชนินทร์ มหัทธนชัย 

  ภาษาอังกฤษ   Mr. Chanin Mahatthanachai 

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน   3100400132021 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

4.หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.

ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

 โทรศัพท:์ 083 5768491 , 063 5168808 โทรสาร: 053885609 E-mail : 

chaninm2000@gmail.com 

  

mailto:chaninm2000@gmail.com
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5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ระดับปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 

และชื่อเต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก 

ชื่อสถาบัน 

การศึกษา 

ประเทศ 

2559 ปริญญาเอก 
Ph.D 

(ปร.ด.) 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อธุรกิจและ

การศึกษา 

 
มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏเชียงใหม ่
ไทย 

2545 ปริญญาโท วท.ม 
วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
 มหาวิทยาลยัมหิดล ไทย 

2537 ปริญญาตร ี ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

วิทยาลัยครู

เชียงใหม ่
ไทย 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญนอกเหนือจากสาขาท่ีจบการศึกษา 

 การรักษาความมั่นคงบนคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการ

วิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผูร้่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์

1 การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
2551 

2 การตัดคำภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของ

ประโยคและคุณลักษณะของคำรอบข้าง   
2552 
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ลำดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์

3 การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

2559 

4 การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ

ทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

2560 

5 การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทาง

แห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน   
2562 

6 ระบบสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริม

การตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
2562 

7 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหารจัดการการ

ท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืน ในพื ้นที ่ตำบลแม่ว ิน อำเภอแม่วาง จังหวัด

เชียงใหม่ 

2563 

8 การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

(IoT) สู ่การเกษตรยุคใหม่อย ่างย ั ่งย ืนของว ิสาหกิจช ุมชนพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ลำไย 

2563 

9 พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
2563 
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7.2 ผู้ร่วมโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์

1 การบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม

เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
2560 

2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบนพื้นฐาน

ของศาสตร์พระราชา 
2562 

3 การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
2562 

 

      4. ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย 

1. ชื่อ ภาษาไทย      นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัย 

  ภาษาอังกฤษ   Mrs. Butsaraporn Mahatthanachai 

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน   3510100742254 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 

4.หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.

ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

 โทรศัพท:์ 0894895385  โทรสาร: 053885609 E-mail : butsaraporn@hotmail.com 

  

mailto:butsaraporn@hotmail.com
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5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ

การศึกษา 

ระดับปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 

อักษรย่อปริญญา 

และชื่อเต็ม 
สาขาวิชา วิชาเอก 

ชื่อสถาบัน 

การศึกษา 

ประเทศ 

2559 ปริญญาเอก 
Ph.D 

(ปร.ด.) 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อธุรกิจและ

การศึกษา 

 
มหาวิทยาลยั 

ราชภัฏเชียงใหม ่
ไทย 

2545 ปริญญาโท ค.อ.ม 

คอมพิวเตอร์

และ

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุร ี

ไทย 

2537 ปริญญาตร ี ค.บ. 
คอมพิวเตอร์

ศึกษา 
 

วิทยาลัยครู

เชียงใหม ่
ไทย 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญนอกเหนือจากสาขาท่ีจบการศึกษา 

 - 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการ

วิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผูร้่วมวิจัยในแต่ข้อเสนอการวิจัย 
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7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์

1 การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   2548 

2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP  ของตำบลสะลวง 

อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ 
2552 

3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของชุมชนบนพื้นฐาน

ของศาสตร์พระราชา 
2562 

4 การศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาของพืชกัญชงโดยใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเพื่อการขยายโอกาสในเชิงพาณิชย์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
2562 

5 การพัฒนาระบบการตลาดดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอ

แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 
2563 

6 การบูรณาการเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดของผลผลิตลำไย

นอกฤดู 
2563 

7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นเพื่อการย้อมสี

ธรรมชาติภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
2563 
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7.2 ผู้ร่วมวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเร่ือง ปีที่พิมพ ์

1 การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุน

งานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

2559 

2 การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุน

สนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

2560 

3 การเพ่ิมศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัลตามแนวทางแห่ง

ศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน   
2562 

4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและส่งเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑ์ไม้สัก 
2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




