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ประวัติผู้วิจัย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์ หัวหน้าแผนงานวิจัย 
 
1.ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทย)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์  
             ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) Asist.prof Dr.Chakparun    Wichaakkharawit 
2.เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3 – 5207 – 00239 – 04 – 9 
3.ตำแหน่งปัจจุบัน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ทำเนียบนักวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ 2549 สาขาการศึกษา ลำดับที่ 00050952 

4.หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์อินเล็ก
ทรอนิกส์   

สาขาวิชาเทคนิคการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอ
เมืองฯ จังหวัดเช ียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 095-4499152  โทรสาร 053 – 885509 E-mail : 
dr.chaparun@gmail.com 
5.ประวัติการศึกษา 

1)  ปริญญาตรี วุฒิ  กศ.บ. สาขา  การศึกษาบัณฑิต  (พลศึกษา) จาก  มหาวิทยาลัย               
      ศรีนคริน ทรวิโรฒ  พลศึกษา 

2)  ปริญญาโท วุฒิ  ศษ.บ. สาขา  การบริหารการศึกษา จาก  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3)  ปริญญาเอก วุฒิ ปร.ด.สาขา ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จาก  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
3)  วุฒิบัตรอ่ืนๆ 
      Certificate   สาขา Decentralizing New Zealand Experience 
    จาก   Waikato University New Zealand 

                 Certificate   สาขา Frontline Management 
     จาก Royal Melbourne Institute of Technology Australia 
       Certificate สาขา Training on Management of Skill Development  
                     จาก UNDP 
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6. หัวหน้าโครงการวิจัย:ชื่อโครงการวิจัย 
 
จกัรปรุฬห ์ วชิาอคัรวทิย.์ (2562). การขบัเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสูส่ถานศกึษาขัน้ 
  พืน้ฐานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 3 จงัหวดัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยั 
  ราชภฏัเชยีงใหม่. 
จกัรปรุฬห ์ วชิาอคัรวทิย.์ (2563). กลยุทธก์ารบรหิารจดัการชมรมผูส้งูวยัต้นแบบตามแบบลา้นนาวถิใีน 
 จงัหวดัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่. 
จกัรปรฬุห ์ วชิาอคัรวทิย.์ (2563). กลยุทธก์ารบรหิารจดัการของชมรมผูส้งูวยัต้นแบบกลุ่มชาตพินัธุใ์น 
  ภาคเหนือตอนบน.เชยีงใหม:่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่.ทุนวจิยั สกอว.อยู่ระหว่างด าเนินการ 
  วจิยั. 
จกัรปรุฬห ์ วชิาอคัรวทิย.์ (2563). การยกระดบัคุณภาพชวีติสงัคมผูส้งูวยักลุ่มชาตพินัธุใ์นภาคเหนือ 
  ตอนบน. เชยีงใหม่. เชยีงใหม:่ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่ ทุนวจิยั สกอว.อยู่ระหว่าง 
  ด าเนินการวจิยั. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2553). รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพื้นที่สูงตามหลักปรัชญา 
     ของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย     
     ราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ 
 ค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏเชียงใหม่. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2548). การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจ
 ราชการที่ 1. เชียงใหม่: สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1. 
จักรปรุฬห์ ว ิชาอัครวิทย์. (2541). การกำกับติดตามประเมินผลสถานศึกษาที ่เคยได้ร ับรางวัล
 พระราชทาน ปีการศึกษา 2537 - 2539 เขตการศึกษา 8.  
 เชียงใหม่: สำนักพัฒนาการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8. 
จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2540). การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 ที่เหมาะสมในเขตการศึกษา 8. เชียงใหม่: สำนักพัฒนาการศึกษา  
 ศาสนาและวัฒนธรรม เขตการศึกษา 8.  
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7. งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว: ชื่อผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน 
 
ศุภมาศ เสนธรรม, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย.์ (2563). การรหิารจดัการแหล่งเรยีนรูว้ถิชีวีติของกลุ่ม 
 ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูในโรงเรยีนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสาร 
 การบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า มหาวทิยาลนัราชภฏัสกลนคร. 8(32).101-110  
 (กรกฏาคม-กนัยายน ). 
สุปรานี จนีใจ, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย.์ (2563). การศกึษาสภาพและแนวทางการบรหิารงาน 
           วชิาการตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงโรงเรยีนบา้นปางมะเยา อ าเภอเชยีงดาว 
           จงัหวดั เชยีงใหม่. วารสารการบรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า มหาวทิยาลนัราชภฏั 
              สกลนคร. 8(32).61-70. (กรกฏาคม-กนัยายน ). 
กุลธร ดอนแกว้, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย.์ (2563). การบรหิารงานวชิาการโรงเรยีนบนพืน้ทีส่งู 
 สงักดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา เขต 3 จงัหวดัเชยีงใหม่.วารสารการ 
 บรหิารการศกึษาและภาวะผูน้ า มหาวทิยาลนัราชภฏัสกลนคร. 8(31), 275-282. 
 (-กนัยายน ). 
จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์. (2563). การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในโรงเรียนบ้านปางมะเยา อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่.รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั ่วประเทศ ครั ้งที ่ 13, 
OE004-39, 691-698. เชียงใหม่.( 21-22 มกราคม ). เครอืขา่ยวจิยัภาคเหนือตอนบน. 

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

ฉตัรชยั ศริกิุลพนัธ์, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย ์และ นงนภสั พนัธพ์ลกุล. (2562, กรกฎาคม- 
 กนัยายน). รปูแบบการพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใชเ้ทคนิคการคดิเชงิออกแบบนวตักรรมทีม่ ี
 ผลต่อความคดิ สรา้งสรรคแ์ละสรา้งนวตักรรมของนกัศกึษาพหุชาตพินัธ ์มหาวทิยาลยั 
 มหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตลา้นนา. วารสารบวับณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏั 
 อุบลราชธานี. 19(3), 425-440.  (กรกฏาคม-กนัยายน 2562 ). 
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วราภรณ์ วงษาปัน, ส าเนา หมื่นแจ่ม และ จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย.์ (2562). การพฒันาบทเรยีน 
 ร่วมกนั (Lesson Study: LS) ของครโูรงเรยีนบา้นแม่จอ้ง อ าเภอดอยสะเกด็จงัหวดั 
 เชยีงใหม่. วารสารมหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง. 8(1), 124-138. .( มกราคม-เมษายน  
 2562). 
เพ็ญพรรณ บางอร, จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์, หนูม้วน ร่มแก้ว. (2562). แนวทางการบริหารจัดการระบบ
 บริหารงบประมาณของ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วารสาร 
 สมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย.1(1),21-32. ( มกราคม-เมษายน 
 2562 ). 
ณฐันนท ์คา้ขาย, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย,์ เกตุมณี มากม.ี (2562). การบรหิารจดัการงานบรหิาร 
 กจิการนกัเรยีนของโรงเรยีนเทพบดนิทรว์ทิยา. วารสารสมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิาร 
 การศกึษาแห่ง ประเทศไทย.1(1), 31-33. ( มกราคม-เมษายน 2562 ). 
วสนัต ์บุญประสม, จกัรปรุฬห ์วชิาอคัรวทิย,์ สนิท หาจตัุรสั. (2562). การพฒันาการจดักจิกรรม 
 โครงการโรงเรยีนสุจรติ โรงเรยีนบา้นตุงลอย อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่. วารสาร 
 สมาคมพฒันาวชิาชพีการบรหิารการศกึษาแห่งประเทศไทย. 1(1), 9-20. ( มกราคม- 
 เมษายน 2562 ). 
จิรฐัติกาล ขวญัธนนภา, สนิท หาจตัุรสั, จกัรปรุฬห์ วชิาอคัรวทิย์.(2562).การพฒันาคู่มอืบรหิาร

จดัการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน โรงเรยีนเวียงเจดีย์วทิยา อ าเภอลี้ จงัหวดัล าพูน .
รายงานสืบเนือ่งจากการประชุมสมัมนาทางวิชาการระดบัชาติและงานบริหารสมัพันธ์
ประจ าปี 2562 วนัที ่26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซติี ้จอมเทยีน จงัหวดั
ชลบุร.ี สมาคมวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย. 

จักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2560). รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในจังหวัดเชียงใหม่. วารสารบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล. 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, การบริหารงานโรงเรียนต้นแบบการเรียน 
 รวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ตามวงจรคุณภาพ  
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(PDCA), วารสารพิฆเนศวร์สาร ประจำปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561)  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.(TCI 2). 

สมหวัง  โชติการ, สมเกตุ อุทธโยธา, จักรปรุฬห์  วิชาอัครวิทย์, การบริหารจัดการศูนย์บริการสนับสนุน 
นักเรียน นักศึกษาพิการ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ , วารสารพิฆเนศวร์สาร ประจำปีที่ 14 
ฉบับที ่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2561) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 
(TCI 2). 

รัตนา พรมโน, ชาลี ภักดี และจักรปรุฬห์ วิชาอัครวิทย์. (2558). การบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็ก 
 เล็กเป็นฐาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบล อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่. วารสาร 
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