ภาคผนวก
แบบสารวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการตลาดดิจิทัล อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ชี้แจง : โครงการนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัลของ
ชุมชนใน อาเภอแม่ริ ม จั งหวัดเชียงใหม่ ให้ รองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดังนั้น เพื่อให้ การจั ด
โครงการอบรมตรงกับความต้องการของผู้เข้าอบรม ขอความอนุเคราะห์สารวจความต้องการจากท่าน
โดยใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับความต้องการของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสารวจ
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. อายุ
 1) น้อยกว่า 20 ปี
 3) 40 - 60 ปี
 2) 20 -40 ปี
 4) มากกว่า 60 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
 1) ประถมศึกษาปีที่ 6
 4) ปริญญาตรี
 2) มัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือ ปวช.
 5) ปริญญาโท
 3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวส.
 6) อื่นๆ
ระบุ…………………………………………………….
4. อาชีพ
 1) เกษตรกร
 4) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ
 2) ค้าขาย
 5) พนักงานบริษัทเอกชน
 3) รับจ้าง
 6) อื่นๆ
ระบุ…………………………………………………….
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ท่านใช้งานอุปกรณ์ในข้อใดบ่อยที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว)
 1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
 4) สมาร์ทโฟน
 2) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
 5) โทรศัพท์ทใี่ ช้เพียงโทรเข้ารับสาย
 3) แท๊บเล๊ต
 6) อื่นๆ
ระบุ…………………………………………………….
6. ท่านใช้งานอุปกรณ์ในข้อที่ 5 สาหรับใช้งานโปรแกรมใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ)
 1) เฟสบุ๊ค (Facebook)
 6) ยูทูป (Youtube)
 2) โปรแกรมสนทนาไลน์ (Line)
 7) อ่านข่าว/สืบค้นข้อมูล
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 3) โปรแกรมสนทนาแมสเซสเจอร์(Messager)  8) รับส่งอีเมล์
 4) อินสตราแกรม (Instragram)
 9) สืบค้นข้อมูลด้วย Google
 5) ทวิสเตอร์ (Twistter)
 10) อื่นๆ
ระบุ…………………………………………………..
7. ท่านได้ใช้งานโปรแกรมบ่อยแค่ไหน
 1) ทุกวัน
 3) สัปดาห์ละครั้ง
 2) 2-3 วัน
 4) นานๆ ครั้ง
8. วัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ของท่าน คือ
 1) ติดตามข่าวสาร
 5) สนทนาข่าวสารในกลุ่ม
 2) โทรสนทนากับบุคคลอื่น
 6) ดูหนัง ดูคลิป เพื่อความบันเทิง
 3) โทรฟรีผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 7) ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
 4) ขายสินค้า
 8) อื่นๆ
ระบุ………………………………………………..
9. ท่านมีอีเมลที่ใช้งานประจาหรือไม่
 1) มีและใช้งานประจา
 2) มี แต่จารหัสผ่านไม่ได้  3) ยังไม่มี
10. หากท่านมีอีเมล ใช้ของข้อใดบ่อยที่สุด
 1) Hotmail.com
 3) Gmail.com
 2) yahoo.com
 4) อื่นๆ
ระบุ………………………………………………..
ส่วนที่ 3 ความต้องการอบรมโปรแกรม
คาชี้แจง ขอให้ท่านกาเครื่องหมาย  ในช่องความเห็นที่ตรงกับความคิดของท่านมากที่สุด
ทักษะการใช้งานอุปกรณ์
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
กลาง
11.สามารถใช้เมาส์ได้คล่องแคล่ว
12.สามารถใช้แป้นพิมพ์ได้คล่องแคล่ว
13.สามารถคัดลอกไฟล์ข้อมูลได้
14.สามารถส่งอีเมลได้
15.สามารถแนบไฟล์พร้อมอีเมลได้
16.สามารถอัพโหลดและดาวน์โหลด
เอกสารได้
17.สามารถใช้งานโปรแกรม My
computer ได้
ทักษะการใช้งานสื่อออนไลน์
มากที่สุด มาก
ปาน
น้อย น้อยที่สุด
กลาง
18.สามารถใช้ Facebook ได้
19.สามารถใช้ Facebook Fanpage
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ทักษะการใช้งานอุปกรณ์

มากที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อยที่สุด

20. สามารถใช้โปรแกรมสนทนา
Messager ได้
21.สามารถใช้ Line
22.สามารถใช้ Line @
23.สามารถใช้ Instagram
ความต้องการใช้งานสื่อออนไลน์
มากที่สดุ มาก ปาน
น้อย
น้อยที่สุด
เพื่อการตลาดดิจิทัล
กลาง
24.ต้องการใช้สาหรับงานการขาย
สินค้า
25.ต้องการใช้สาหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
26.ต้องการใช้สาหรับติดต่อกับลูกค้า
27.ต้องการให้ตรงกับลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย
28.ต้องการนาเสนอภาพเคลื่อนไหว
เช่น คลิปวิดีโอ
29. ท่านต้องการเข้าร่วมอบรมในหัวข้อใดบ้าง (ตอบได้หลายข้อ)
 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
 2) การใช้เทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
 3) การประยุกต์ด้านการตลาดออนไลน์
 4) อื่นๆ ระบุ………………………………………………………………………………………………………..
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
30.รายละเอียดเนื้อหาที่ต้องการให้อบรม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
31.ท่านต้องการใช้สื่อออนไลน์ไปประยุกต์ใช้งานของท่านในด้านใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสารวจในครั้งนี้
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แบบทดสอบประสิทธิภาพของระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซ
แบบทดสอบนี้มีจุดประสงค์เพื่อวัดประสิทธิภาพของระบบคิจิทับคอมเมิร์ซ โดยทดสอบจาก
ผู้ใช้งานเข้ามาเรียนรู้ระบบก่อนและหลังเรียนการใช้ระบบ วัดประสิทธิภาพดังนี้
ที่

แบบทดสอบ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ความรู้ทางด้านการตลาด
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ความสามารถการใช้มือถือสมาร์ทโฟน
ความสามารถในการตบแต่งภาพกราฟฟิค
ความสามารถในการสร้างออกแบบเว็บไซต์
ความสามารถในเชิงความคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้โซเซียลมีเดีย
ความสามารถในการสร้างนาเสนอเนื้อหาสินค้า
ความสามารถด้านการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายลูกค้า
ความสามารถในการปิดการขายสินค้า

ผลการทดสอบ ผลการทดสอบ
ก่อนเรียน
หลังเรียน
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แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลคอมเมิร์ซเพื่อส่งเสริมทางการตลาด
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอาเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่

******************
คาชี้แจง : แบบประเมินนี้ใช้สาหรับสารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมอบรม เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน
การประเมินผลโครงการในครั้งนี้ และนาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป เพศ

ชาย

หญิง

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการอบรม โปรดทาเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที่สุด
หัวข้อที่ประเมิน
1. ความเหมาะสมของการประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2 ความง่ายในการสมัครอบรม
3. เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารรั บ ลงทะเบี ย นด้ ว ยความสุ ภ าพ สะดวก รวดเร็ ว
กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
4.เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียด สามารถปฏิบัติตามได้
5.วิทยากรนาเสนอเนื้อหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ
6.วิทยากรแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพ
7.ความรู้ที่ได้รับตรงกับประเด็นความคาดหวัง
8. ความเหมาะสมของเวลาแต่ละหัวข้อ
9.ความรู้ที่ได้รับ สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้
10.อาหารว่างมีความเหมาะสม และเพียงพอ
11.อาหารกลางวันมีความเหมาะสม และเพียงพอ
12.สถานที่จัดฝึกอบรม มีความเหมาะสม
13.ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการอบรม
14. ห้องน้าสะอาด และเพียงพอ
15. ความสะอาดของสถานที่โดยรวม
16. ประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายในห้องอบรม
17.ระบบโสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม
18.ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

85

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการจัดการอบรมครั้งต่อไป
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………..…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………………...

** ขอขอบคุณในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล **

ประวัติผู้วิจัย
1.

ชื่อ-สกุล

นายชนินทร์ มหัทธนชัย
Asst. Prof. Chanin Mahatthanachai
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สถานที่ทางาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885638 โทรสาร 053-885609
โทรศัพท์มือถือ 083 5768491,
E-mail : chaninm2000@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
ระดับ
อักษรย่อ
สาขาวิชา
ชื่อ
ประเทศ
การศึกษา ปริญญา
ปริญญา
สถาบันการศึกษา
2559 ปริญญาเอก
ปร.ด.
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
ไทย
สารสนเทศด้าน
ราชภัฏเชียงใหม่
ธุรกิจและ
การศึกษา
2545
ปริญญาโท
วท.ม
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
คอมพิวเตอร์
2536
ปริญญาตรี
ค.บ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยครู
ไทย
เชียงใหม่

สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ คือ Network System ,Programming
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
1. มาตรการการรักษาความปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
ของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2. การประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2551
3. การตัดคาภาษาไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างทางไวยากรณ์ของประโยคและคุณลักษณะ
ของคารอบข้าง ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
ปีงบประมาณ 2552
4. การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559
5. การบริการวิชาการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การตลาดดิจิทัล ปี 2561
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2.

ชื่อ-สกุล

นางบุษราภรณ์ มหัทธนชัย
Mrs. Butsaraporn Mahatthanachai
เลขหมายประจาตัวประชาชน 3 5101 00742 254
ตาแหน่ง
อาจารย์
สถานที่ทางาน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-885638 โทรสาร 053-885609, มือถือ
0894895385
E-mail : butsaraporn@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ
ระดับ
การศึกษา ปริญญา
2560 ปริญญาเอก

อักษรย่อ
ปริญญา
ปร.ด.

2545

ปริญญาโท

ค.อ.ม

2536

ปริญญาตรี

ค.บ.

สาขาวิชา

ชื่อ
สถาบันการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย
ด้านธุรกิจและ
ราชภัฏเชียงใหม่
การศึกษา
คอมพิวเตอร์และ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
คอมพิวเตอร์ศึกษา
วิทยาลัยครู
เชียงใหม่

ประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย

สาขาวิชาการที่มีความชานาญเป็นพิเศษ
Database Mangement System, System Analysis and Design
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
- การพัฒนาเครื่องมือเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนับสนุนงบประมาณ
การวิจัย โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2548
- การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ของตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม
จ.เชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณการวิจัย โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2552
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ด้วยภูมิปัญญากระดาษสา
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย โดย สานักบริหารโครงการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ สานักคณะกรรมการอุดมศึกษา ปี 2554
- การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559
- การบริการวิชาการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การตลาดดิจิทัล ปี 2561
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3. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาวทิวาวัลย์ ต๊ะการ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Tiwawan Takran
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน 3 5014 00695 76 7
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เงินเดือน (28,950 บาท)
เวลาที่ใช้ทาวิจัย (15 ชั่วโมง : สัปดาห์)
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 086-6703050 โทรสาร. 053-885637
Fax. 053-885635, E-mail : tiwawan1582@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่
ปี 2560
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2550
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2545
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2537
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การตลาด
ประสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารงานวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย : (2548) การพัฒ นาคุณภาพสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิ ตภัณฑ์ : กรณีศึกษาน้าพริกตาแดง
ตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนจากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย.
(2559) การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(2561) การบริการวิชาการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศัยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการตลาดดิจิทัล
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4. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางจิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Jittaporn Tarapitakwong
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
หมายเลข 3 5002 0069 226 7
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เงินเดือน (28,950 บาท)
เวลาที่ใช้ทาวิจัย (15 ชั่วโมง : สัปดาห์)
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ 202 ถ.ช้ า งเผื อ ก ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ ง จ.
เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 081-5940137 โทรสาร. 053-885637
Fax. 053-885635, E-mail : nuyims@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจและการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ปี 2560
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2545
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2537
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย
(2559) การบูรณาการตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
(2561) การบริการวิชาการเรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศัยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดดิจิทัล
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5. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาววาสนา สันติธีรากุล
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms.Wasana Santiteerakul
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน หมายเลข 3 5002 00692 27 5
ตาแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เงินเดือน (21,000 บาท)
เวลาที่ใช้ทาวิจัย (10 ชั่วโมง : สัปดาห์)
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ
ไปรษณียอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ 202 ถ.ช้ า งเผื อ ก ต.ช้ า งเผื อ ก อ.เมื อ ง จ.
เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 086-6703050 โทรสาร. 053-885637
Fax. 096-1496697, E-mail : ws_fern@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปริ ญ ญาเอก Ph.D. Computer Science and Engineering University of
North Texus, USA ปี 2558
ปริญญาโท วิทยาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าเจ้าคุ ณ
ทหารลาดกระบังปี 2546
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2541
สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริหารฐานข้อมูล
การวิเคราะห์และออกแบบ
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6. ชื่อ-นามสกุล

: นางพริ้มไพร วงค์ชมภู
: Mrs.Phrimphrai Wongchomphu
หมายเลขบัตรประชาชน : 3571100371478
ตาแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์
สถานที่ทางานปัจจุบัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 053- 885638 โทรสาร 053- 885638
E-mail: primpraiw@gmail.com
ประวัติการศึกษา:
พ.ศ.2542
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2547
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2553-ปัจจุบัน
กาลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขาวิชาที่มีความชานาญ:
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- เทคโนโลยีทางการศึกษา
- E-Learning

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. พ.ศ. 2548 วิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มการ
ผลิตของชาวบ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบมีส่วนร่วม ,(ทุนอุดหนุนการวิจัย
ม.ราชภัฏเชียงใหม่)
2. พ.ศ. 2551 เรื่อง การสร้างโปรแกรมบทเรียนออนไลน์ รายวิชา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ,
(ทุนอุดหนุนการวิจัย ม.ราชภัฏเชียงใหม่)
3. พ.ศ. 2558 เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ,
สื่อและเทคโนโลยีสาหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาCOM 2202 เทคโนโลยีสื่อประสม
ของนักศึกษาหมู่เรียน 02 ที่ลงทะเบียนในปีการศึกษา 1/2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยการ
คัดสรรกลวิธีการสอน, (ทุน วช ปีงบประมาณ 2558)
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7. ชื่อ-นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ ชุ่มอุ่น
Assist. Prof. Manop Chum-un
เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3510600549046
ตาแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ และอาจารย์ประจาสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถนนช้างเผือก ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
50300 โทรศัพท์. (053) 885555 ต่อ 5803, มือถือ 082-3903641,
โทรสาร. (053) 885809, e-mail : manop.teya@gmail.com
ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา/สถาบัน

วุฒิการศึกษา

ปีที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ

บธ.ม. (การตลาด)

2539

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ (จิตวิทยา)

2533

สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดบรรจุภัณฑ์และแบรนด์ (KBO: Knowledge Based OTOP)
- การส่งออก (เคยทางานให้กับศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ กระทรวงพาณิชย์ 5 ปี)
- การวางแผนกลยุทธ์และการวางแผนยุทธศาสตร์
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ผู้อานวยการแผนงานวิจัย :
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา : กลุ่ม
ผ้ า ฝ้ า ยทอมื อ บ้ า นดอนหลวง ต าบลแม่ แ รง อ าเภอป่ า ซาง จั ง หวั ด ล าพู น แหล่ ง ทุ น : ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
หัวหน้าโครงการวิจัย
1. การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์จาก
ถั่วลิสงถั่วเหลือง และน้ามันงาบ้านปางหมู ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งทุน :
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2552
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2. การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา :
กลุ่ มผ้ าฝ้ ายทอมือ บ้ านดอนหลวง ต. แม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดล าพูนแหล่ งทุน : ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
3. การพั ฒ นากระบวนการจั ด การทางการตลาดในผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากผ้ า ฝ้ า ยทอมื อ
กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูนแหล่งทุน:
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553
4. การจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อการพึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลัก ตาบล ทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน แหล่งทุน:
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2553
5. การจัดการสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายในผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแค่บ ถั่ว
แปหล่อ ถั่วแปยี และน้ามันงาบ้านปางหมู ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนแหล่งทุน :
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554
6. การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชนเพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน :
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554
7. การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาการทาการตลาดวิสาหกิจชุมชน
อย่างยั่งยืนของชุม ชนบ้านสันทรายต้นกอก ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน :
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555
8. การยกระดับสินค้าชุมชนสู่แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์ ภายใต้ชุดวิจัย การพัฒนา
บรรจุภัณฑ์และตราสินค้า 7 อาเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอนแหล่งทุน : สานั กงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทาเสร็จแล้ว
ชื่อผลงานวิจัย

ปีที่วิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่

การศึ ก ษาสถานการณ์ อ าหารอิ น ทรีย์ แ ละประเมิน พฤติ ก รรม
ผู้บริโภคต่ออาหารอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่(ภายใต้โครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการโซ่อุปทานอาหารอินทรีย์เชียงใหม่)

2556

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่

การการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปศุสัตว์อินทรีย์
(ภายใต้ โ ครงการการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกร
จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ )

2556

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่
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ชื่อผลงานวิจัย

ปีที่วิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่

การส่ ง เสริ ม การตลาดผลไม้ ส ดอิ น ทรี ย์ เ พื่ อ การตั ด แต่ ง พร้ อ ม
บริโภค (ภายใต้โครงการการส่งเสริมการผลิตผั กและผลไม้ ส ด
อินทรีย์เพื่อการตัดแต่งพร้อมบริโภค)

2556

ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย ของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงใหม่

การบู ร ณาการองค์ ค วามรู้ ด้ า นการตลาดเพื่ อ พั ฒ นาการท า
การตลาดวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้าน

2555

ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)

2555

ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิ จั ย แ ห่ ง ช า ติ ( ว ช . ) ก า ร
ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
“วิ ท ยาการจั ด การวิ ช าการ
2014” งานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่
อาเซียน (Proceeding)

2555

วารสารวิทยาการจัดการ

สันทรายต้นกอก ตาบลฟ้าฮ่าม อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
การยกระดับสินค้าชุมชนสู่แม่ฮ่องสอนไซเบอร์มอลล์
(Community Products Enhancing to Meahongson
Cyber Mall)ชุดโครงการ “การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
สินค้าชุมชน 7 อาเภอในจังหวัดกม่ฮ่งอสอน”
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
บทความวิชาการ “การพัฒนาธุรกิจชุมชนด้วยการใช้
องค์ความรู้ด้านการคลาด”
การพัฒนาการตลาดและการท่องเที่ยวของธุรกิจชุมชน

ปี ที่ 8 ฉบั บ ที่ 1 มิ ถุ น ายน
2555
2554

ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)

2554

ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)

เพื่อการยกระดับสู่วิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนเทศบาล
เมืองแกนพัฒนา อาเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
การจัดการสายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจาหน่ายใน
ผลิตภัณฑ์ถั่วเน่าแค่บ ถั่วแปหล่อ ถั่วแปยี และน้ามันงา
บ้านปางหมู ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

95

ชื่อผลงานวิจัย

ปีที่วิจัย

การตีพิมพ์เผยแพร่

การจัดการทางการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันเพื่อ
การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของกลุ่มผู้ผลิตไม้แกะสลักตาบล
ทาทุ่งหลวง อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน

2553

เครื อ ข่ า ยบริ ห ารการวิ จั ย
ภาคเหนือตอนบน

2553

สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)วารสาร
วิจัยราชภัฏเชียงใหม่ปีที่ 13
ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน
2555

2552

ส านั ก งานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ(วช.)

แหล่งทุน : เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนในผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายทอมือ กรณีศึกษา: กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือบ้านดอนหลวง
ตาบลแม่แรง อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
การจัดการความรู้ทางการตลาดเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงถั่วเหลือง และน้ามันงาบ้านปางหมู
ตาบลปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งทุน : สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)

