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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ปีท่ีพิมพ์ 
สถานภาพ 
ในการวิจัย 

1 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยและความเสีย่งต่อการถูก
โจรกรรมข้อมลูทางคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่

 

2550 ทำเสร็จแล้ว 

2 การประเมินและวิเคราะหศ์ักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ แบบ
ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เนต็ 
(ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่) 

2551 ทำเสร็จแล้ว 

3 การตัดคำภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทาง
ไวยากรณ์ของประโยคและคณุลักษณะของคำรอบข้าง  
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจยัจากสำนักงานคณะกรรมการการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2552 ทำเสร็จแล้ว 

4 การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ได ้ร ับทุนสนับสนุนงานว ิจ ัยจากสำน ักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2559 ทำเสร็จแล้ว 

5 การพัฒนาระบบดิจิทัลคอมเมิร์ชเพื่อส่งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

2560 ทำเสร็จแล้ว 

6 การอบรมเชิงปฏิบัต ิการเพิ ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการตลาดดิจิทัล ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2561 ทำเสร็จแล้ว 

7 การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีตลาดดิจิทัล
ตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนลุ่มแม่น้ำวิน  
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ่

2562 ทำเสร็จแล้ว 
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย (ต่อ) 
8 ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการปลูกและ

ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไม้สัก ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินจากโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2562 ทำเสร็จแล้ว 

9 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวและบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลแม่วิน อำเภอ
แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

2563 กำลังดำเนินการ 

10 การพัฒนาระบบเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ ่ง( IoT) สู ่การเกษตรยุคใหม่อย่างยั ่งยืนของ
วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไย ได้รับทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

2563 กำลังดำเนินการ 

11 ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้านสุขภาวะในการเฝ้าระวังโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังของผู้สูงวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน 
ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

2563 กำลังดำเนินการ 

12 พัฒนาระบบฐานความรู ้ด้านหญ้าเป็นยาจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่  
ได้ร ับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจากโครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

2563 กำลังดำเนินการ 
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ 
      1) บทความวิจัยตีพิมพ์วารสารวิชาการในประเทศ 

Mahatthanachai, C. (2016). Thai Word Segmentation Technique for Solving  
Unknown Words and Ambiguous Words Using Rules- Based and 
Surrounding Contextual Clues.  Journal of Industrial Technology Ubon 
Ratchathani Rajabhat University, 6(1). 1-15. 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ่มอุ่น, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ 
ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรากุล และ พริ้มไพร วงค์ชมภู. (2563). การพัฒนาระบบดิจิทัล
คอมเมิร์ชเพ่ือส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวชิาการศรีปทุม ชลบุรี ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 (เดือน
มกราคม 2563 ถึง มีนาคม 2563). 

     2) บทความวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการภายในประเทศ 
ชนินทร์ มหัทธนชัย, มานพ ชุ ่มอุ ่น, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย ,จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ,  

ทิวาว ัลย ์  ต ๊ะการ , วาสนา ส ันต ิธ ีราก ุล , พร ิ ้มไพร วงค ์ชมภู , และ ช ัยท ัศน์   
เกียรติยากุล. (2561). การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ ้าปักชนเผ่าม้งบ้าน 
แม่สาน้อยด้วยระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดของผลิตภัณฑ์
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 (น. 622-632). 20 
ธันวาคม, 2561. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

วาสนา สันติธีรากุล , ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ , ชนินทร์ มหัทธนชัย ,  
และ บุษราภรณ์ มหัทธนชัย. (2561). การพัฒนารูปแบบสารสนเทศที่เหมาะสมเพ่ือ
การจัดแสดงสิ่งของในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ตำบล 
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเช ียงใหม่ โดยการมีส ่วนร่วมของชุมชน .  
ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5  (น. 496-
501). 4 ธันวาคม, 2561. เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.ประธาน คำจินะ ,  
อรนุช พันโท, สารุ่ง ตันตระกูล, และ วาสนา สันติธีรากุล. (2560). 
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ประวัติผู้วิจัย (ต่อ) 
 

ชนินทร์ มหัทธนชัย, บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ และ 
วาสนา สันติธีรากุล. (2563). การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดด้านเทคโนโลยีตลาด
ดิจิทัลตามแนวทางแห่งศาสตร์พระราชาของชุมชนบ้านห้วยอีค้าง. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) 
ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

บุษราภรณ์ มหัทธนชัย, ชนินทร์ มหัทธนชัย, จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ และ 
วาสนา สันติธีรากุล. (2563). การส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของชุมชนบ้านโป่งสมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 1 (nSCAP2020) ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์, ทิวาวัลย์ ต๊ะการ, วาสนา สันติธีรากุล , บุษราภรณ์ มหัทธนชัย และ 
ชนินทร์ มหัทธนชัย. (2563). การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นและสร้าง รูปแบบการตลาดออนไลน์จากการใช้ฮ้อมในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม. การประชุมวิชาการระดับชาติสู ่การพัฒนาชุมชน
ฉลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั ้งที ่ 1 (nSCAP2020) ระหว่างวันที ่ 20 - 21 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




