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ข้อเสนอทางด้านเทคนิค 
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นองค์กรหลักในการพัฒนายกระดับ
มาตรฐานสินค้า บริการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการมีส่วน ร่วม เสริมสร้างกิจ
กรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ยุทธศาสตร์การเร่งรัด
วางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ทั้งชักจูงให้นักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย ได้
สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นตามวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ 
  กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งมีภารกิจหน้าที่
รับผิดชอบส่งเสริม สนับสนุน และประสานให้ประชาชน ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น จากการที่กรมการท่องเที่ยวได้
ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ได้เล็งเห็นปัญหาอุปสรรคในการ
พัฒนาชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากปราชญ์หรือผู้น าชุมชน
ไปสู่คนรุ่นหลัง เพ่ือให้เยาวชน และคนในชุมชนสามารถน าไปเผยแพร่ ถ่ายทอด และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชนแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน 
  ใน ก ารนี้ เนื่ อ งด้ วย ศู น ย์ วิ จั ย แล ะ พั ฒ น าเศ รษ ฐกิ จ ชุ ม ชน  คณ ะ เศ รษ ฐศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ และผลงาน
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดอบรมพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ
เคยร่วมงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของกรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงาน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมพัฒนาชุมชน  สาธารณสุข โครงการหลวง และรวมถึงศูนย์
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติมาอย่างยาวนาน จึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถด าเนิน
โครงการนี้ของกรมการท่องเที่ยวให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือรวมรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน 
  2.2 เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ มาพัฒนาเป็นคู่มือส าหรับเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่เยาวชนและคนใน
ชุมชน 
 2.3 เพ่ือเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้สู่เยาวชนและคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และต่อเนื่อง 
 
3. เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   3.1.1 ผลิตคู่มือส าหรับเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ด าเนินการ
ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด 
   3.1.2 ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจากปราชญ์หรือผู้น าชุมชน ไปสู่เยาวชนและคนในชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 25 คน 
 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   3.2.1 ปราชญ์  หรือผู้น าชุมชนสามารถน าคู่มือองค์ความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปเผยแพร่ ถ่ายทอดให้กับเยาวชนและคนในชุมชน 
   3.2.2 เยาวชนและคนในชุมชนสามารถเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต
ชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ
ในชุมชนที่ด าเนินการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้รับทราบ 
 
4. กรอบการด าเนินงาน 
   จากขอบเขตการศึกษา(TOR) ที่ปรึกษามีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
  
 
 
 
  

คน / ความรู้ / ภูมิ
ปัญญา / ปราชญ์ / 

ผู้น าชุมชน 

วิถีชีวิตชุมชน / ประวัติศาสตร์ /  ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณี / ความเชื่อ 

 

ทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม 
การบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน 

สร้างคู่มือองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน  

 

รวบรวมองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของชุมชนน้ันๆ 

 

แผนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน สู่เยาวชนและคนในชุมชน 
1. แผนเร่งด่วนในปีแรก  ได้แก่ แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติ โดยปราชญ์ ผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง 
2. แผนในระยะ 2 – 5 ป ี ได้แก่ แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน  

- การบริหารจัดการกลุ่ม        - การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว    
- การตลาด&ประชาสัมพันธ์                - การสร้างและพัฒนาอัตตลักษณ์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกท้องถิ่น  
- การพัฒนาบุคลิกภาพ&การบริการของบุคลากรท่องเที่ยว  
- ทักษะในการให้บริการนักท่องเที่ยวในแต่ละช่วงวัย เช่น ผู้สูงอายุ  
- การเข้าใจวัฒนธรรม&ทักษะการสื่อสารเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเรื่องความปลอดภัย เป็นต้น      

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวชุมชนจากปราชญ์หรือผู้น า         
สู่เยาวชน และคนในชุมชน โดยการฝึกอบรม 

 

นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ 

ฝึกปฏิบัติจริงกับนักท่องเที่ยว 

 

วิทยากร : วิทยากรที่เป็นปราชญ์ หรือผู้น าชุมชน , วิทยากรกระบวนการ 
การฝึกอบรม : ฝึกอบรมภาคทฤษฎี , ฝึกเรียนรู้องค์ความรู้ของชุมชนเชิงปฏิบัติการ , ฝึกทดลองน าเสนอเชิงปฏิบัติการ   
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5. วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน  
  ที่ปรึกษาจะด าเนินงานตามขอบเขตการศึกษา(TOR) ที่ก าหนดโดยกรมการท่องเที่ยว ซึ่งมี
แผนงาน วิธีการบริหาร วิธีปฏิบัติงาน และกิจกรรมการด าเนินงาน แนวคิดด้านพ้ืนที่ด าเนินงาน 
แนวคิดในการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว และแนวคิดในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชน
และคนในชุมชน ดังนี้ 
  5.1 แผนงาน / วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมการด าเนินงาน 
 ที่ปรึกษามีแผนงาน / วิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ดังนี้ 
  1) ที่ปรึกษาจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน 
 2) ที่ปรึกษาจัดประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่
เยาวชนและคนในชุมชน โดยมีการประชุม 1 ครั้ง 
 3) ที่ปรึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานและเกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน 
 4) ที่ปรึกษารวบรวมรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีรายละเอียด เช่น ชื่อชุมชน ที่ตั้ง
ชุมชน ชื่อประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น 
 5) ที่ปรึกษาก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการรับสมัคร 
 6) ที่ปรึกษาจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
ส่งหนังสือถึงชุมชนโดยตรง หรือส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว  
 7) ที่ปรึกษารับสมัครชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยให้ส่งทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วย
ตนเองพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 8) ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการให้เหลือ 24 ชุมชน โดยมีการประชุม 1 ครั้ง 
 9) ที่ปรึกษาท าหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกทราบ โดย
กรมการท่องเที่ยวเป็นผู้จัดท าหนังสือแจ้งผล 
 10) ที่ปรึกษาจัดท าแบบสอบถามและลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ผ่านการ
คัดเลือก 24 ชุมชน 
 11) ที่ปรึกษาน าข้อมูลเชิงลึกของแต่ละชุมชนมาวิเคราะห์จัดท าแผน โดยแบ่งเป็นแผน
เร่งด่วนในปีแรก แผนในระยะ 2-5 ปี และจัดท าคู่มือส าหรับเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  ความเชื่ อ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด (เนื้อหาประกอบด้วย ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน ชื่อ
ประธานชุมชน เบอร์โทรศัพท์ ประวัติของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมโยง เอกลักษณ์ของชุมชน การเดินทางเข้าถึงชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน รายชื่อสมาชิกใน
ชุมชน แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน แผนเร่งด่วนในปีแรก แผนในระยะ 2 
– 5 ปี และเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง) 
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 12) ที่ปรึกษาน าแผนเร่งด่วนในปีแรก และเนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเอกสาร
การฝึกอบรม 24 ชุมชน ๆ ละ 25 ชุด 
 13) ที่ปรึกษาจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ มีทักษะในการเป็นวิทยากรกระบวนการ ปราชญ์
ชุมชน สถานที่ ผู้เข้าอบรม และจัดท าก าหนดการฝึกอบรม 
 14) ที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สู่เยาวชนและคนในชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 25 คน ระยะเวลาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 วัน 
หรือไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง โดยที่ปรึกษาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม ได้แก่ ค่าตอบแทน
วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าท่ีพักวิทยากร ค่าเดินทางวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น
ที่เก่ียวข้องกับการจัดอบรม ทั้ง 24 ชุมชน 
 15) ที่ปรึกษาท าแบบประเมินผลการฝึกอบรม และสรุป พร้อมข้อเสนอแนะ หลังจากการจัด
อบรมแต่ละครั้ง 
 16) ที่ปรึกษาจัดให้เยาวชนและคนในชุมชนที่ผ่านการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน 24 ชุมชนได้รับการฝึก
ปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนสู่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวใน
กิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน อย่างน้อยคนละ 1 วัน 
 17) ที่ปรึกษาจัดท าสรุปและรายงานผลการด าเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนส่งให้กรมการท่องเที่ยว 
  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง และจัดให้
เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวร่วมสังเกตการณ์และติดตามการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 2 คน โดยที่ปรึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่า
รถรับจ้างสาธารณะ ค่าเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถรวมน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.1.1 ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ระยะเวลาด าเนินการ จ านวน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 
 5.1.2 แผนปฏิบัติงาน 
 ในการด าเนินโครงการมีแผนปฏิบัติงาน (ตารางที่ 1) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 1  แผนปฏิบัติงาน 

แผนการด าเนินงาน 9 เดือน หรือ 270 วัน (หน่วย : วัน) 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 

งวดที่ 1 (ภายใน 45 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
1) ที่ปรึกษาจัดท าร่างแผนการด าเนินงานและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สู่เยาวชนและคนในชุมชน 

         

2) ที่ปรึกษาจัดประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานและเกณฑ์
ในการคัดเลือกชุมชนโดยมีการประชุม 1 ครั้ง 

         

3) ที่ปรึกษาจัดท าแผนการด าเนินงานและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกชุมชนที่มีศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สู่เยาวชนและคนในชุมชน 

         

4) ที่ปรึกษารวบรวมรายชื่อชุมชนท่องเที่ยวที่
อยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 กลุ่มจังหวัด 
และจังหวัดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
ชุมชน        

         

งวดที่ 2 (ภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
5) ที่ปรึกษาก าหนดขั้นตอน ระยะเวลา และ
วิธีการรับสมัคร 

         

6) ที่ปรึกษาจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์การรับ
สมัคร และเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ 

         

7) ที่ปรึกษารับสมัครชุมชนที่สนใจร่วมโครงการ          
8) ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับกรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกชุมชนเข้าร่วมโครงการให้
เหลือ 24 ชุมชน มีการประชุม 1 ครั้ง 

         

9) ที่ปรึกษาท าหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้
ชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกทราบ 

         

10) ที่ปรึกษาจัดท าแบบสอบถามและประสาน
ขอข้อมูลเชิงลึกของชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 
24 ชุมชน 

         

11) ที่ปรึกษาน าข้อมูลเชิงลึกของแต่ละชุมชนมา
วิเคราะห์จัดท าแผน โดยแบ่งเป็นแผนเร่งด่วนในปี
แรก แผนในระยะ 2-5 ปี และจัดท าคู่มือส าหรับ
เผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 24 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด 
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แผนการด าเนินงาน 9 เดือน หรือ 270 วัน (หน่วย : วัน) 
30 60 90 120 150 180 210 240 270 

งวดที่ 3 (ภายใน 270 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา) 
12) ที่ปรึกษาน าแผนเร่งด่วนในปีแรก และ
เนื้อหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเอกสาร
การฝึกอบรม 24 ชุมชน ๆ ละ 25 ชุด 

         

13) ที่ปรึกษาจัดหาวิทยากร ปราชญ์ชุมชน 
สถานที่  ผู้ เข้าอบรม และจัดท าก าหนดการ
ฝึกอบรม 

         

14) ที่ปรึกษาจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สู่เยาวชนและคนในชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 25 
คน 

         

15) ที่ปรึกษาท าแบบประเมินผลการฝึกอบรม 
และสรุป พร้อมข้อเสนอแนะ หลังจากการจัด
อบรมแต่ละครั้ง 

         

16) ที่ปรึกษาจัดให้เยาวชนและคนในชุมชนได้
ทดฝึกปฏิบัติจริงในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว 

         

17) ที่ปรึกษาจัดท าสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนส่ง
ให้กรมการท่องเที่ยว 

         

 
 5.2 แนวคิดด้านพื้นที่ด าเนินงาน 
  การศึกษานี้ที่ปรึกษาจะท าการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนที่ มีศักยภาพและ
สนใจเพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยมีแนวคิดด้านพื้นที่ด าเนินการในกลุ่มที่จะได้รับการคัดเลือกร่วม
โครงการ 24 กลุ่ม/ชุมชน ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ต่างๆ ดังนี้ 
   1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 8 กลุ่มจังหวัด ได้แก่ 

   1.1) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา (เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
พะเยา) 
   1.2) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง) 
   1.3) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 
   1.4) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา ตรัง สตูล) 

   1.5) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี) 
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   1.6) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนกลาง  (สิงห์บุรี อ่างทอง 
อยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี) 
   1.7) เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร) 
   1.8) เขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม (ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร 
พิษณุโลก) 

 2) จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
  ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดอ่ืนๆ ที่อยู่นอกพ้ืนที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวใน 
8 กลุ่มจังหวัด ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 5.3 แนวคิดด้านการคัดเลือกชุมชนท่องเทีย่ว 
   ในการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวเพื่อร่วมโครงการ มีแนวคิดในการคัดเลือก ดังนี้ 
   1) เป็นชุมชนที่มีศักยภาพในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ/หรือเป็นที่
รู้จัก 
   2) เป็นชุมชนที่ด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาเป็นระยะเวลาพอสมควร 
   3) เป็นชุมชนที่มีปราชญ์และผู้น าชุมชนที่มีความรู้ความสามารถ 
   4) เป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตชุมชน / ประวัติศาสตร์ / ศิลปวัฒนธรรม / ประเพณี / ความเชื่อที่
เป็นอัตตลักษณ์เฉพาะตัว 
  5) เป็นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อมท่ีสมบูรณ์ 
   6) เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่มีชื่อเสียง 

  7) เป็นชุมชนที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   8) เป็นชุมชนที่มีเยาวชนและคนในชุมชนสนใจร่วมโครงการ และต้องการสืบสานกิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 
 5.4 แนวคิดในการเก็บข้อมูลและจัดท าคู่มือเผยแพร่องค์ความรู้สู่เยาวชนและคนในชุมชน 
   5.4.1 แนวคิดในการเก็บข้อมูลและจัดท าคู่มือ 
  1) การเก็บข้อมูล : ประสานผู้น าชุมชน ปราชญ์ผู้เป็นภูมิปัญญาของชุมชน เพื่อนัดหมายท า
การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่ได้รับการแนะน าจากชุมชม และ
บันทึกภาพถ่ายกิจกรรมเรียนรู้ และกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เก่ียวข้องต่างๆ ของชุมชน โดยแบ่งทีมวิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 3 ทีมเพ่ือความรวดเร็วในการด าเนินโครงการ   
  2) ท าการรวบรวมและเรียบเรียง : สังเคราะห์ จัดหมวดหมู่เพ่ือเป็นรายละเอียดข้อมูลองค์ 
ความรู้ของชุมชน ง่ายต่อการท าความเข้าใจ และส่งให้ชุมชนพิจารณาความถูกต้อง 
  3) จัดท ารูปเล่มคู่มือฯ : จัดท ารูปเล่มคู่มือฯ และจัดท า CD/DVD ของแต่ละชุมชน เพ่ือใช้
ประกอบการฝึกอบรมเยาวชนและคนในชุมชน รวมถึงส่งต่อให้แต่ละชุมชนเพ่ือเก็บรักษาไว้เพ่ือการ
เผยแพร่สืบต่อกับเยาวชนและคนในชุมชนต่อไป 
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  5.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
   จากขอบเขตการศึกษา(TOR) ที่ต้องการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ของชุมชนนั้นๆ ดังนั้น ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจึงเป็นข้อมูลจากเอกสารที่ชุมชนได้มีการรวบรวม
ไว้แล้ว และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ โดยจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ  
   ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน ชื่อประธานชุมชน เบอร์
โทรศัพท์ ประวัติของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เอกลักษณ์ของ
ชุมชน การเดินทางเข้าถึงชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน รายชื่อสมาชิกในชุมชน  วิถีชีวิตชุมชน 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
   1) เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ในการศึกษานี้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้
เป็นภูมิปัญญา และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ผู้น าชุมชน สมาชิกผู้รู้ในชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนนั้น  
   2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในการศึกษานี้ จะ
ท าการขอข้อมูลที่ได้มีการรวบรวมไว้แล้วเป็นเอกสารจากหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานในชุมชน กลุ่ม
ชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนนั้น 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
   จากเป้าหมายคือ เพื่อให้ได้คู่มือการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน เมื่อได้ข้อมูลจาก
การเก็บข้อมูลแล้ว จะท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดย วิธีการสังเคราะห์ และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ การวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน และการท าแผนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน โดยแบ่งเป็นแผนในระยะเร่งด่วน (ปีที่ 1) และแผนในปีที่ 2 - 5 
 
 5.5 แนวคิดในการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและคนในชุมชน  
   ๑) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ใน 24 ชุมชน โดยมีเยาวชนและคนในชุมชนร่วม
อบรมชุมชนละ 25 คน โดยจัดอบรม ณ ชุมชนหรือในพ้ืนที่ชุมชน ชุมชนละ 1 ครั้ง รวม 24 ครั้ง 
   2) วิทยากร แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  
       ๒.๑) วิทยากรที่เป็นปราชญ์ หรือผู้น าชุมชน : ที่มีภูมิปัญญาเข้าใจในองค์ความรู้
ที่เป็นอัตตลักษณ์ของชุมชน 
       ๒.๒) วิทยากรกระบวนการ : วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคการน าเสนอ 
และน าเยาวชนสู่ความสนใจ สร้างความสนุกสนาน และสร้างจิตส านึกของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี 
   3) วิธีการอบรมถ่ายทอด (ระยะเวลา 3 วัน / 18 ชั่วโมง + ฝึกปฏิบัติจริง 1 วัน) 
         ๓.๑) ฝึกอบรมภาคทฤษฎี : ฟังเรื่องเล่าจากปราชญ์หรือผู้น าสู่เยาวชนและคนใน
ชุมชน และฝึกอบรมรับการบรรยายทฤษฎีโดยวิทยากรกระบวนการในเทคนิคการน าเสนอ 
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   3.2) ฝึกเรียนรู้องค์ความรู้ของชุมชนเชิงปฏิบัติการ : โดยเยาวชนเข้าเรียนรู้ 
ประวัติความเป็นมาของภูมิปัญญา ขั้นตอนการท าผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นองค์ความรู้ของชุมชน โดยการได้รับ
ฟัง เรียนรู้ สัมผัส และฝึกปฏิบัติจากฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ของชุมชน โดยปราชญ์และผู้น า
ชุมชนเป็นผู้ให้ประสบการณ์  
        ๓.3) ฝึกทดลองน าเสนอเชิงปฏิบัติการ : โดยทดลองน าเสนอในห้องสัมมนา ตาม
แนวทางและเทคนิคการน าเสนอที่จะสร้างความสนใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยเป็นการฝึกระหว่าง
เยาวชนและวิทยากรกระบวนการ 
         ๓.4) ฝึกปฏิบัติจริง : โดยให้เยาวชนและคนในชุมชนได้ฝึกปฏิบัติถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการท่องเที่ยวของชุมชน สู่นักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวจริงของชุมชน คนละ 1 วัน โดย
เยาวชนมีการบันทึกรายงานผลการฝึกปฏิบัติจริงส่งให้ที่ปรึกษา 
 
6. รายละเอียดของรายงานที่จะเสนอในรูปของร่างสารบัญ 
   ในรายงานผลการด าเนินโครงการมีรายละเอียดการน าเสนอเป็นล าดับดังนี้ 
  บทสรุปผู้บริหาร 
   บทท่ี 1  บทน า 
   - หลักการและเหตุผล 
   - วัตถุประสงค์ 
   - เป้าหมาย 
    - เป้าหมายเชิงปริมาณ 
    - เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
   - วิธีการบริหารและการปฏิบัติงาน 
    - แผนงานหรือวิธีปฏิบัติงานและกิจกรรมการด าเนินงาน  
      - ระยะเวลาด าเนินงาน 
       - แผนปฏิบัติงาน 
    - แนวคิดด้านพ้ืนที่ด าเนินงาน  
    - แนวคิดในการคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว  
    - แนวคิดในการจัดอบรมเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนและคนใน

ชุมชน 
     - วิธีการศึกษา 
    - กรอบแนวคิดการศึกษา 
     - เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      - ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
      - เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
      - เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  บทที่ 2 ถึงบทท่ี 25  องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของแต่ละชุมชน 24 ชุมชน 
    ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน ชื่อชุมชน ที่ตั้งชุมชน ชื่อประธานชุมชน เบอร์
โทรศัพท์ ประวัติของชุมชน กิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง เอกลักษณ์ของ
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ชุมชน การเดินทางเข้าถึงชุมชน ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชุมชน รายชื่อสมาชิกในชุมชน  วิถีชีวิตชุมชน 
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแผนเร่งด่วนในปีแรก แผนในระยะ 2-5 ปี 
และเนื้อหาองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง 
  บทที่ 26  ผลสรุป และข้อเสนอแนะ 
  ภาคผนวก 
 
7. การส่งมอบงานและการเบิกจ่ายเงิน 

ที่ปรึกษาจะท าการส่งมอบงานและด าเนินการเบิกจ่ายเงิน โดยแบ่งออกเป็นจ านวน 3 งวด 
ดังนี้ 
งวดที่ 1 ก าหนดเบิกจ่ายเงินร้อยละ 15 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาด าเนินการ

ดังนี้ 
 - จัดส่งรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) ตามขอบเขตงาน (TOR) ของ

โครงการฯ ข้อ 4.1 ถึง 4.4 ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โดยส่งเป็นเอกสาร จ านวน 6 ชุด 

งวดที่ 2 ก าหนดเบิกจ่ายเงินร้อยละ 45 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาด าเนินการ 
ดังนี้ 

 - จัดส่งรายงานการศึกษาระยะกลาง (Interim Report) ตามขอบเขตงาน (TOR) ของ
โครงการฯ ข้อ 4.5 ถึง 4.11 ภายใน 150 วัน นั บถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โดยส่งเป็นเอกสาร จ านวน 6 ชุด และ
ส่งคู่มือส าหรับเผยแพร่ ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชน ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 24 ชุมชน ๆ ละ 10 ชุด 

งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ก าหนดเบิกจ่ายเงินร้อยละ 40 ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่
ปรึกษาด าเนินการ ดังนี้ 

 - จัดส่งรายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ตามขอบเขตงาน (TOR) ของโครงการฯ 
ข้อ 4.1 ถึง 4.17 ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา โดยส่งเอกสาร พร้อม CD/DVD จ านวน 6 ชุด 
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8. รายช่ือของทีมที่ปรึกษา 
ทีมบุคลากรที่ร่วมเป็นที่ปรึกษา มีดังนี้ 

หน่วยงานที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้จัดการโครงการ ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุขุม  พันธุ์ณรงค์ 
 ต าแหน่ง นักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดเก็บข้อมูล

ชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว สร้างแหล่ง
ท่องเที่ยว สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 

 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดเก็บข้อมูลชุมชน 
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 

 สถานที่ติดตอ่ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท ์ 053-942241           โทรสาร    053-942239 
 โทรศัพท์มือถือ 085-719-8005  อีเมล์   sukhoomphun@gmail.com 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
ผู้เชี่ยวชาญฯ 1 ชื่อ-นามสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 ความเชี่ยวชาญ ด้านการท าแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว

อย่างยั่งยืน 
 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการท าแผนด าเนินงาน ทั้งแผนเร่งด่วนและแผนใน

ระยะ 2-5 ปี ด้านสร้างเยาวชนและคนในชุมชนให้เป็นผู้สืบทอด
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 โทรศัพท ์
โทรศัพท์มือถือ 

053-942239  โทรสาร     053-942239 
086-921-6412  อีเมล์   sasipenj@gmail.com 

ผู้เชี่ยวชาญฯ 2 ชื่อ-นามสกุล อาจารย์พิมลพรรณ   บุญยะเสนา 
 ต าแหน่ง นักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานการ

ท่องเที่ยว 
 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐาน

การท่องเที่ยวเพื่อน าสู่การท าแผนด าเนินงาน และการประสานงาน 
 สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท ์ 053-942239            โทรสาร    053-942239 
 โทรศัพท์มือถือ 081-595-8180  อีเมล์  pui.econ@gmail.com 

mailto:sukhoomphun@gmail.com
mailto:sasipenj@gmail.com
mailto:pui.econ@gmail.com
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ผู้เชี่ยวชาญฯ 3 ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ 
 ต าแหน่ง นักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดเก็บข้อมูลชุมชน สร้างเส้นทางการ

ท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 
 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดเก็บข้อมูลชุมชน การ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว และ
การท่องเที่ยวชุมชน 

 สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท์ 053-942201            โทรสาร    053-942202 
 โทรศัพท์มือถือ 089-756-7501   อีเมล์   pkanjana@hotmail.com 
ผู้เชี่ยวชาญฯ 4 ชื่อ-นามสกุล อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว 
 ต าแหน่ง นักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว และมาตรฐานการท่องเที่ยว 
 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการวิเคราะห์ศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว มาตรฐานการ

ท่องเที่ยวเพื่อน าสู่การท าแผนด าเนินงาน และการประสานงาน 
 สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท์ 053-942239            โทรสาร    053-942239 
 โทรศัพท์มือถือ 080-499-2482  อีเมล์  econcenter.cmu@gmail.com 

คณะทีมบุคลากรสนับสนุน 
บุคลากรสนับสนุน 1 ชื่อ-นามสกุล นางสาววิริญกานต์  อุดดีวงค์ 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ ด้านการประสานงาน การจดบันทึกข้อมูล การอบรมพัฒนาบุคลากร 
 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการด้านการประสานงาน การจดบันทึกข้อมูลกลุ่ม

ชุมชนท่องเที่ยว และการอบรมพัฒนาบุคลากร 
 สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท์ 053-942239            โทรสาร    053-942239 
 โทรศัพท์มือถือ 086-198-2154  อีเมล์  porpolory@gmail.com 
บุคลากรสนับสนุน 2 ชื่อ-นามสกุล นางสาววนัชพร  สันทราย 
 ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร์ 
 ความเชี่ยวชาญ มีความเชี่ยวชาญด้านการใช้โปรแกรมสถิติในการศึกษาวิจัย การจัด

ประชุมกลุ่มย่อย การจัดเก็บข้อมูลชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน
การท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชน 

 ความรับผิดชอบ ควบคุมดูแลด้านการใช้โปรแกรมสถิติในการศึกษาวิจัย การจัดประชุม
กลุ่มย่อย การจัดเก็บข้อมูลชุมชน และการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ท่องเที่ยว 

 สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 โทรศัพท์ 053-942241            โทรสาร    053-942239 
 โทรศัพท์มือถือ 08-๕๕๒๘-๓๕๖๒   อีเมล์ wanatchaporn278@gmail.com 
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9. ผลงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน 
และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญการ ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พฤษภาคม 2547 - กันยายน 
2547 (5 เดือน) 

     5,500,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้า OTOP (2549) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 
2549 (1 ปี) 

    2,100,000  

โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ครบก าหนดอายุการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

15-30 กันยายน 2549  
(15 วัน) 

    300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และสินค้า OTOP (ปี2552) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

19 มีนาคม 2552 - 19 กันยายน 
2552 (6 เดือน) 

  1,300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(2554) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 5 พฤษภาคม 2554 - 31 ตุลาคม  
2554 (6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(2555) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 21 กรกฎาคม 2555 - 26 
มกราคม 2556 (190 วัน) 

  1,700,000  

โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยให้ทันสมัย เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่
พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    300,000  

โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 
(โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    700,000  

โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับโฮมสเตย์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับ
การพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐาน            โฮมสเตย์ของอาเซียน 
(โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 
 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    470,000  
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โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์จ านวน 10 แห่ง ตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์
ของอาเซียน  (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    200,000  

ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท้ังโฮมสเตย์ใหม่
ประจ าปี พ.ศ.2556 และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2556 - 6 
ธันวาคม 2556 (190 วัน) 

  1,800,000  

ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย (Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
สินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 19 สิงหาคม 2558 - 9 มีนาคม 
2559 (200 วัน) 

  2,200,000  

โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11 มกราคม 2559 – 29 
กุมภาพันธ์ 2559 (60 วัน) 

  1,000,000  

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1 กรกฎาคม 2559 – 26 
กันยายน 2559 (86 วัน) 

  4,590,000  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้
โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 26 สิงหาคม 2559 - 21 
กุมภาพันธ์  2560 (180 วัน) 

    500,000  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนใน
ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กอง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

18 เมษายน 2560 - 13 มกราคม 
2561 (270วัน) 

  2,070,000  

โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรมการท่องเที่ยว 21 มิถุนายน 2560 - 17 
มกราคม 2561 (210 วัน) 

  1,900,000  
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10. ผลงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนของทีมที่ปรึกษา  
ผลงานที่ปรึกษาด้านการท่องเท่ียว ของ นายสุขุม พันธุ์ณรงค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน 
และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญการ ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พฤษภาคม 2547 - กันยายน 
2547 (5 เดือน) 

     5,500,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และสินค้า OTOP (2549) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 
2549 (1 ปี) 

    2,100,000  

โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ครบก าหนดอายุการรับรอง
มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

15-30 กันยายน 2549  
(15 วัน) 

    300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
และสินค้า OTOP (ปี2552) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา  

19 มีนาคม 2552 - 19 กันยายน 
2552 (6 เดือน) 

  1,300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(2554) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 5 พฤษภาคม 2554 - 31 ตุลาคม  
2554 (6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(2555) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 21 กรกฎาคม 2555 - 26 
มกราคม 2556 (190 วัน) 

  1,700,000  

โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์
ไทยให้ทันสมัย เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่
พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    300,000  

โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
โฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 
(โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    700,000  

โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับโฮมสเตย์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับ
การพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐาน            โฮมสเตย์ของอาเซียน 
(โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    470,000  
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โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์จ านวน 10 แห่ง ตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์
ของอาเซียน  (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 17 พฤษภาคม 2556 – 2 
ธันวาคม 2556 (200 วัน) 

    200,000  

ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท้ังโฮมสเตย์ใหม่
ประจ าปี พ.ศ.2556 และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 31 พฤษภาคม 2556 - 6 
ธันวาคม 2556 (190 วัน) 

  1,800,000  

ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย (Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน
สินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 19 สิงหาคม 2558 - 9 มีนาคม 
2559 (200 วัน) 

  2,200,000  

โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่าย
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

11 มกราคม 2559 – 29 
กุมภาพันธ์ 2559 (60 วัน) 

  1,000,000  

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

1 กรกฎาคม 2559 – 26 
กันยายน 2559 (86 วัน) 

  4,590,000  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้
โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 26 สิงหาคม 2559 - 21 
กุมภาพันธ ์ 2560 (180 วัน) 

    500,000  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนใน
ชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กอง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

18 เมษายน 2560 - 13 มกราคม 
2561 (270วัน) 

  2,070,000  

โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

กรมการท่องเที่ยว 21 มิถุนายน 2560 - 17 
มกราคม 2561 (210 วัน) 

  1,900,000  
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ผลงานที่ปรึกษาด้านการท่องเท่ียว ของ รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท) 
โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

พฤษภาคม 2547-กันยายน 
2547 (5 เดือน) 

     5,500,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP (2549) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

1 ตุลาคม 2548-30 กันยายน 
2549 (1 ปี) 

    2,100,000  

โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ครบก าหนดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

15-30 ก.ย.49 (15 วัน)     300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP                  
(ปี2552) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

19 มีนาคม 2552-19 
กันยายน 2552 (6 เดือน) 

  1,300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

5 พฤษภาคม 2554 - 31 
ตุลาคม  2554 (6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

21 กค 55 - 26 มค 56 
(190 วัน) 

  1,700,000  

โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้ทันสมัย 
เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56 (200 
วัน) 

    300,000  

โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยนื ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56 (200 
วัน) 

    700,000  

โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ทั่วประเทศ
ให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐาน            
โฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56  
(200 วัน) 

    470,000  

โครงการย่อยที่ 4 โครงการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์จ านวน 10 แห่ง ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ได้รับ
การพัฒนาให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน  (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56  
(200 วัน) 

    200,000  
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โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท) 
ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

19 สค 58 - 9 มีค 59   2,200,000  

โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
พื้นที่ภาคตะวันตก 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

11 ม.ค.59-29ก.พ.59  
(60 วัน) 

  1,000,000  

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1ก.ค.59-26ก.ย.59   4,590,000  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่าง
เก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

26 สค 59 - 21 กพ 60  
(180 วัน) 

    500,000  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

18 เม.ย.60-13 ม.ค.61 
(270วัน) 

  2,070,000  

โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

กรมการท่องเที่ยว 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61  
(210 วัน) 

  1,900,000  
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ผลงานที่ปรึกษาด้านการท่องเท่ียว ของ นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
โครงการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

พฤษภาคม 2547-กันยายน 
2547 (5 เดือน) 

     5,500,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP (2549) ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

1 ตุลาคม 2548-30 
กันยายน 2549 (1 ปี) 

    2,100,000  

โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ครบก าหนดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย  ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

15-30 ก.ย.49 (15 วัน)     300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP (ปี
2552) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

19 มีนาคม 2552-19 
กันยายน 2552 (6 เดือน) 

  1,300,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

5 พฤษภาคม 2554 - 31 
ตุลาคม  2554 (6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

21 กค 55 - 26 มค 56 
(190 วัน) 

  1,700,000  

โครงการย่อยที่ 1 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท : การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมดุลอย่างยั่งยืน (แผนงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน) 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 (ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย) 

12 พฤษภาคม 2554 - 11 
พฤษภาคม 2555 (1 ปี) 

ขยายเวลา 4 เดือน ถึง 11 
กย 55 

    453,000  

โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน) 
 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56  
(200 วัน) 

    700,000  

โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ทั่วประเทศให้
มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์
ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 
 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56 
(200 วัน) 

    470,000  



-21- 
 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  
ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท้ังโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.2556 และ
โฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย
เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

31 พ.ค.56 - 6 ธค 56 
(190 วัน) 

  1,800,000  

ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

19 สค 58 - 9 มีค 59   2,200,000  

โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
พื้นที่ภาคตะวันตก 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

11 ม.ค.59-29ก.พ.59 (60 
วัน) 

  1,000,000  

โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาคตะวันตก 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 

กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1ก.ค.59-26ก.ย.59   4,590,000  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ าในอ่าง
เก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) 

ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว 

26 สค 59 - 21 กพ 60 
(180 วัน) 

    500,000  

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพื้นที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชน กองพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

18 เม.ย.60-13 ม.ค.61 
(270วัน) 

  2,070,000  

โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมการท่องเที่ยว 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61  
(210 วัน) 

  1,900,000  
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ผลงานที่ปรึกษาด้านการท่องเท่ียว ของ ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
(2549) 

ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

1 ต.ค.48-30 ก.ย.49 (1 
ปี) 

  2,100,000 

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

5 พฤษภาคม 2554 - 31 
ตุลาคม  2554 (6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

21 กค 55 - 26 มค 56 
(190 วัน) 

  1,700,000  

ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท้ังโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.2556 
และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาโฮมส
เตย์ไทยเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

31 พ.ค.56 - 6 ธค 56 
 (190 วัน) 

  1,800,000  

ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

19 สค 58 - 9 มีค 59   2,200,000  
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ผลงานที่ปรึกษาด้านการท่องเท่ียวโดยชุมชน ของ นายสุชาติ พรหมขัติแก้ว ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการ แหล่งทุน ระยะเวลา  งบประมาณ (บาท)  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

5 พฤษภาคม 2554 - 31 
ตุลาคม  2554  

(6 เดือน) 

  1,750,000  

โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

21 กค 55 - 26 มค 56 
(190 วัน) 

  1,700,000  

โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

17 พค 56 – 2 ธค 56 
(200 วัน) 

    700,000  

ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว 

19 สค 58 - 9 มีค 59   2,200,000  

 
 
 
 
 



-24- 
 
11. รายละเอียดประวัติของทีมที่ปรึกษา 

 
อาจารย์สุขุม  พันธุ์ณรงค์ 

 
1. ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) นายสุขุม  พันธุ์ณรงค์  
 (ภาษาอังกฤษ) MR.Sukhoom Phunnarong 
2. ที่อยู ่
 บ้านเลขท่ี 46/7 ถนนเทวัญ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
 โทรศัพท์ 08 5719 8005       
 เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2514 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
 นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. หน่วยงานที่อยู่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 โทร.0-5394 2239  
 โทรสาร. 0-5394 2239 
 Email: sukhoomphun@gmail.com , psukhum@chiangmai.ac.th  
5. ประวัติการศึกษา 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  
 - เศรษฐศาสตร์  
 - เศรษฐกิจชุมชน 
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 - บัญชี/การเงิน 
 - การบริหารจัดการ 
7. ประวัติการท างาน  

2536 – 2538   พนักงานบัญชี ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาสันป่าตอง 
2538 – 2542   อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ 
2540 – 2541   อาจารย์พิเศษสอนวิชาการเงินธุรกิจ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 
2548 - 2549  คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  
2546 - ปัจจุบัน   นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2549 - ปัจจุบัน   ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2551- ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  
2551- ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย  
2551- ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  
2551- ปัจจุบัน   กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
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8. ประวัติการฝึกอบรม  

- การสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในรูปแบบกิจกรรม ณ คณะเศรษฐศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พฤษภาคม 2546 
- การอบรมบัญชี 3 มิติ ณ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พฤศจิกายน 2544 

 
9. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา  

1. การศึกษานโยบายการเก็บอัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เปรียบเทียบมหาวิทยาลัยอื่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2542 (วิทยานิพนธ์) 

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบ พ.ศ.2543  
3. การศึกษาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่จบการศึกษาในปี 2543 พ.ศ. 2543 

(วิจัยร่วม) งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4. การเสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

แพร่ และชุมพร พ.ศ. 2543 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากทบวงมหาวิทยาลัย 
5. ศึกษาเปรียบเทียบจุดคุ้มทุนจากการลงทุนตามแนวการด าเนินงานเกษตรทฤษฎีใหม่ : กรณีศึกษา

จงัหวัดแพร่ พ.ศ.2544 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
6. แนวทางการแก้ปัญหาราคา การตลาด และการผลิตล าไยในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูนพ.ศ.

2545 งบประมาณจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับการผลิต ให้ได้มาตรฐาน GMP ส าหรับอาหารแปรรูปพ้ืนบ้าน ใน

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูนพ.ศ.2545 งบประมาณจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ  

8. การวางแผนและการจัดการด้านการตลาด ส าหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาหารแปรรูปพ้ืนบ้านใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ และล าพูนพ.ศ.2545 งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

9. การบรรยายพิเศษ กลยุทธ์ในการเจาะตลาดอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป และหัตถกรรมพ้ืนบ้านอย่าง
ยั่งยืน พ.ศ.2545 

10. โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือการบริหาร พ.ศ.
2545-2546 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

11. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาฬิกา กลุ่มผลิตนาฬิกา บ้านหัวหาด ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2545-2546 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

12. โครงการวิจัยการบูรณาการการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือท้องถิ่นในการเพ่ิม
ศักยภาพของเกษตรกรโดยการน าวิธีการทางบัญชีเพ่ือพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2545 -
2546 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

13. โครงการส ารวจข้อมูลการค้าเสรีไทย – จีนพ.ศ.2546 (วิจัยร่วม) งบประมาณคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

14. การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพ่ือยกระดับมาตรฐานการผลิต ผลิตภัณฑ์นมโคให้ได้มาตรฐานสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิต GMP/GHP ของชมรมสหกรณ์ โคนมภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2546 - 2547(วิจัยร่วม) 
งบประมาณจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

15. โครงการพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฏิบัติการไตรภาคีเพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชนระยะที่ 1 : 
ภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2546 - 2547(วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
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16. โครงการการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญ
การ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา พ.ศ.2547 – 
2548 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

17. โครงการการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือการส่งออก
ของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2547 - 48 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

18. โครงการการบูรณาการเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชย
ปราการ จ ากัด พ.ศ.2547 - 2548 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

19. โครงการการบ่มเพาะนวัตกรรมเกษตรชุมชนพ.ศ.2547 - 2548 (วิจัยร่วม) งบประมาณจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

20. โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบ
อ่ืนและอุตสาหกรรมหลัก เพ่ือให้เกิดล าดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน งบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลา 1 ปี (นักวิจัย, 1 ต.ค.48-30 ก.ย.49) 

21. โครงการกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ UNSEEN OTOP เชียงใหม่พ.ศ.2548-2549 (วิจัยร่วม) 
งบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม่ 

22. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOPพ.ศ.
2548 – 2549 (วิจัยร่วม) งบประมาณจากส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

23. โครงการประเมินคุณภาพมาตรฐานโฮมสเตย์ที่ครบก าหนดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
ระยะเวลา 1 เดือน กันยายน 2549 (หัวหน้าโครงการ) งบประมาณจากส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว  

24. โครงการเสริมสร้างนวัตกรรม OTOP ประจ าปี 2549 ระยะเวลาวิจัย 4 เดือน (นักวิจัย, 16 พ.ย.
49-16 ก.พ.50 ขยายเวลา 32 วัน ถึง 20 มี.ค.50) 

25. โครงการประเมินผลมาตรการ/โครงการส่งเสริม SMEs ภาครัฐในระดับภูมิภาค งบประมาณจาก
ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเวลาวิจัย เวลา 8 เดือน (นักวิจัย , 14 ก.ค. 49 - 
13 มี.ค. 50) 

26. โครงการติดตามและประเมินผลภายนอกส าหรับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและ
การจัดการหนี้ ปี 2549 งบประมาณจากส านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ระยะเวลาวิจัย 9 เดือน 
(นักวิจัย, 1 ส.ค.49 - 30 เม.ย. 50) 

27. โครงการผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐ 
งบประมาณจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะท างานเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง) 
ระยะเวลาวิจัย 6 เดือน (นักวิจัย, 25 ก.ย. 49 – 24 มี.ค.49) 

28. โครงการแนวทางปฎิรูประบบงบประมาณและระบบบริหารเงินคงคลังของประเทศ งบประมาณจาก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะท างานเศรษฐกิจ มหภาคการเงินการคลัง) ระยะเวลาวิจัย เวลา 
6 เดือน (นักวิจัย, 25 ก.ย. 49 – 24 มี.ค.49) 

29.  โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาวิจัย 2 เดือน (ต.ค. 49 – พ.ย.49) งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

30. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 2) ระยะเวลาวิจัย 1 ปี 5 เดือน (นักวิจัย , 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50 
ขยายเวลา 5 เดือน ถึง ก.พ.50) 
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31. งานวิจัยสถาบันร่วมกับงานบริการการศึกษา เรื่อง การติดตามผลหลังจับการศึกษาของบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ และผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 
2549 ระยะเวลาวิจัย 1 เดือน 1 - 30 มิ.ย.50  

32. งานวิจัยสถาบันร่วมกับงานบริการการศึกษา เรื่อง การติดตามผลหลังจับการศึกษาของบัณฑิตและ
มหาบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ และผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 
2550 ระยะเวลาวิจัย 1 เดือน 1 - 30 มิ.ย.50 

33. โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 11 เดือน 22 ส.ค.50 - 21 
มิ.ย.51 (10 เดือน) ขยายเวลาถึง 31 ก.ค.51 (นักวิจัย) 

34. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 3) งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 
1 ปี 1 ต.ค.49-30 ก.ย.50 ขยายเวลา ถึง 28 ก.พ. 2552 (นักวิจัย) 

35. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 
งบประมาณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลา 27 ก.ย.51 -25 ธ.ค.51 (90 วัน) 
(นักวิจัย) 

36. โครงการผู้ประสานงานชุดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหาร งบประมาณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 1 พ.ค. 
51 - 30 พ.ย. 51 (7 เดือน) (หัวหน้าโครงการ) 

37. การศึกษาสังเคราะห์ผลการศึกษาและข้อเรียกร้องเพ่ือค านวณอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ 
ของการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่กลุ่มอาชีพอิสระ(แรงงานนอกระบบ) ตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 งบประมาณส านักงานประกันสังคม ระยะเวลาวิจัย 1 ส.ค. 51 - 
30 ธ.ค. 51 (5 เดือน) (นักวิจัย) 

38. โครงการส่งเสริม และสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ล าปาง และแม่ฮ่องสอน กรณีศึกษา : ต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก และต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัด
ล าปาง งบประมาณ กระทรวงแรงงาน ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย.51-31 ธ.ค.51 (7 เดือน) (หัวหน้าโครงการ) 

39. การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร งบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 1 ต.ค.51-30 ก.ย.52 (1 ปี) (หัวหน้าโครงการ) 

40. โครงการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของการติดเกมส์ของเยาวชนในมิติต่างๆ : กรณีศึกษาเยาวชนใน
พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 1 ต.ค.51-
30 ธ.ค.52 (1 ปี 3 เดือน) (หัวหน้าโครงการ) 

41. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสินค้า OTOP 
งบประมาณ ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระยะเวลาวิจัย 19 มีนาคม 
2552-19 กันยายน 2552 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

42. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการด าเนินการทางธุรกิจและการหารายได้ของสวนเฉลิมพระ
เกียรติฯ ราชพฤกษ์ งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) ระยะเวลาวิจัย 30 ก.ย.52-
27 ธ.ค.52(3 เดือน) (นักวิจัย) 

43. โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษาการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Problem - based Learning: PBL) ในกระบวนวิชา 751408 (ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์) 
ระยะเวลาวิจัย พ.ค.52 – ม.ค.53 (9 เดือน) (นักวิจัย) 
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44. การศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริม และสร้างแนวทางการมีงานท าเพ่ือการมีรายได้ของผู้สูงอายุ 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ กลุ่มงานเศรษฐกิจแรงงานมหภาค ส านักเศรษฐกิจการแรงงาน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน ระยะเวลาวิจัย 1 ต.ค.52 – 31 ธ.ค.52 (3 เดือน) (นักวิจัย)  

45. โครงการสถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า 
งบประมาณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ระยะเวลาวิจัย 3 สิงหาคม 2552 - 2 พฤศจิกายน 
2553 (1 ปี 3 เดือน) (นักวิจัย) 

46. แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพัฒนา
ชุมชน โครงการย่อยที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพัฒนาชุมชน 
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 30 ก.ย.52 -29 ก.ย.53 (1 ปี) (หัวหน้า
โครงการย่อยที่ 1) 

47. การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน : กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 22 ก.พ.53 -21 ก.พ.54 (1 ปี) (หัวหน้า
โครงการ) 

48. การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 9 ก.ค.53-8 ก.ค.54 (1 ปี) (นักวิจัย) 

49. การทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของน้ าตาลล าไย งบประมาณ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) (สวก.) ระยะเวลาวิจัย พ.ย.53 - ต.ค.54 (1 ปี) (นักวิจัย) 

50. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน งบประมาณ ส านัก
พัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 5 พฤษภาคม 2554 - 31 ตุลาคม 2554 (6 
เดือน) (นักวิจัย) 

51. ปัญหาในกระบวนการสอบสวนที่ส่งผลต่อการอ านวยความยุติธรรมและการให้บริการประชาชน 
งบประมาณ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (ฝ่าย 4 ชุมชนและสังคม) ระยะเวลาวิจัย 1 มิถุนายน 
2554 - 31 พฤษภาคม 2555 (1 ปี) (นักวิจัย) 

52. การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์หนี้นอกระบบของครัวเรือน และการสร้าง
ดัชนีชี้เตือน เพื่อน าไปสู่การก าหนดนโยบายการจัดการและป้องกันหนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
งบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจบริหารจัดการ
ผลงานวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 12 พฤษภาคม 2554 - 11 กุมภาพันธ์ 2555 (9 เดือน) (นักวิจัย) 

53. แผนงานวิจัยเพ่ือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน โครงการ
ย่อยที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมตามหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม งบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลาวิจัย 12 พฤษภาคม 2554 - 11 พฤษภาคม 2555 (1 ปี) (นักวิจัย) 

54. การประเมินผลงาน/ ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือน าร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์
เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (นักวิจัย) 

55. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดภาวะปัญหาหนี้สินในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ทุน งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัย) 

56. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการด าเนินงานของ สวทช. ในพ้ืนที่
จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) (นักวิจัย) 
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57. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) แหล่งทุน 
ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว (นักวิจัย) 

58. หนี้นอกระบบ : ปมปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) ระยะเวลา
วิจัย 12 กรกฎาคม 2554 - 11 กรกฎาคม 2555 (1 ปี) (นักวิจัย) 

59. โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการ
ทางการเงินระดับจุลภาคในแต่ละสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทาง
การเงินระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลาวิจัย 16 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 56 (1 ปี) (นักวิจัย) 

60. โครงการย่อยที่ 1 โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้ทันสมัย 
เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) 
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 17 พ.ค. 
56 – 2 ธ.ค. 56 (200 วัน) (นักวิจัย) 

61. โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ทั่ว
ประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่ามาตรฐานโฮมส
เตย์ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) แหล่งทุน ส านัก
พัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 17 พ.ค. 56 – 2 ธ.ค. 56 (200 วัน) (นักวิจัย) 

62. ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทั้งโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.2556 
และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทย
เพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาวิจัย 31 พ.ค.56 - 6 ธ.ค. 56 (190 วัน) (หัวหน้าโครงการ) 

63. โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาความต้องการและความพึงพอใจจากการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยของ
แรงงานต่างด้าวในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน (แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : 
ความสมดุลระหว่างความม่ันคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน) แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 
56 (1 ปี) (หัวหน้าโครงการ) 

64. การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของผู้ประกอบการไทยจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุ น 
งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 4 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 (1เดือน) (นักวิจัย) 

65. โครงการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของ
ผู้ประกอบการภาคเหนือจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 
ระยะเวลาวิจัย 1 พ.ค. 57- 31 ก.ค. 57 (3 เดือน) (นักวิจัย) 

66. การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 
ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 ต.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

67. การติดตามประเมินผลกระทบการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้าน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ แหล่งทุน หน่วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท 
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 1 มี.ค.– 31 ส.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 
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68. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2557 แหล่งทุน การประปาส่วนภูมิภาค ระยะเวลาวิจัย 19 ก.ค.57-16 ม.ค.58 (6เดือน) (นักวิจัย) 

69. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย -พม่า : ใน
ภาคส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้งบ
จาก กฟผ.) ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย. 56 - 30 พ.ย. 56 (6เดือน) (นักวิจัย) 

70. การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 58 (1 ปี) (นักวิจัย) 

71. ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
(Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่ องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 19 ส.ค. 
58 - 9 มี.ค. 59 (นักวิจัย) 

72. การเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2559 
ระยะเวลาวิจัย 23 พ.ย.58 -23 พ.ย.59 (นักวิจัย) 

73. Training curriculum and resource person development on policy response to repid 
demographic change in Thailand แห ล่ งทุ น  United Nations Population Fund ระยะ เวล าวิ จั ย 
8/9/2557 -15/9/2558 (นักวิจัย) 

74. โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย 11 ม.ค.59-29 ก.พ.59 (นักวิจัย) 

75. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย แหล่งทุน กองส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย 1 ก.ค.59 -26ก.ย.59 
(นักวิจัย) 

76. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) แหล่งทุน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาวิจัย 26 ส.ค. 59 - 21 ก.พ. 60 (180 วัน) (นักวิจัย)  

77. แผนงานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยและบริการวิชาการด้าน เศรษฐศาสตร์ (โครงการย่อยที่ 1 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน / โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา : 
การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ระยะเวลาวิจัย 1 ต.ค. 2559 – 
30 ก.ย. 2560 (1 ปี) (นักวิจัย)  

78. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 ระยะเวลาวิจัย 1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60 (นักวิจัย)  

79. การวิเคราะห์ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมันส าปะหลังส าหรั บ
ผู้บริโภคกลุ่ม NCDs แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ระยะเวลาวิจัย 14 เดือน (1 ธ.ค.59 - 29 ม.ค.61) (นักวิจัย)  

80. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน ในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 18 เม.ย.60 -13 ม.ค.61 (270วัน) 
(นักวิจัย)  
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81. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61 (210 วัน)  ( หั ว ห น้ า
โครงการ) 

82. โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แหล่งทุน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ระยะเวลาวิจัย 18 ก.ค.60 - 14 ธ.ค.60 (150 วัน) (หัวหน้าโครงการ)   

83. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในประเทศไทย แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 26 ก.ย.60 -25ก.ย.
61 (1ปี) (นักวิจัย)  
 
9. ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 

ปี 2554 
พิมลพรรณ บุญยะเสนา และสุขุม พันธุ์ณรงค์. (2554). “การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของ

เยาวชนที่ติดเกมส์ : กรณีศึกษาเยาวชนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และล าพูน”. (2554, มกราคม – 
มิถุนายน). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 3 
(5)  

พิมลพรรณ บุญยะเสนา และสุขุม พันธุ์ณรงค์. (2554). “การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
บริโภคของเด็กวัยเรียน”. (2554, มกราคม – มิถุนายน). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. ปีที่ 3 (5) 

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ วัชรี พฤกษิกานนท์ พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะ
เสนา. (2554). “การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน การน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พ อ เพี ย งม าป ระยุ ก ต์ ใช้ ” . (2 5 5 4 , ม ก ราคม  - มิ ถุ น ายน ). ว ารส าร เศ รษ ฐศาส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 (1) : หน้า 13-43. 

ปี 2555 
รศ.วัชรี พฤกษิกานนท์*, รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ,รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, รศ.ดร.วีนัส ฤาชัย,ผศ.ดร.

ไพรัช กาญจนการุณ, ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ผศ.วรลักษณ์ หิมะกลัส, อ.กันต์สินี กันทะวงศ์
วาร, อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว, นายสุขุม พันธุ์ณรงค์, นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา และนางสาวพิม
พิมล แก้วมณี (2555). “การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่” ใน เอกสารการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 “วิถีวิจัย: วิถีสู่
อนาคต” วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , เชียงใหม่. หน้า 
143 

Sukhoom Phunnarong, Sasipen Puangsaichai and Pimonpun Boonyasana. “Community 
Business Development for Sustainability: Incase Up-North Region”. Present and 
Proceeding : The Fourth Kagawa University – Chiang Mai University Joint Symposium 
2012 . Healthy Aging and Sustainable Society . September 19-21,2012. Kagawa 
University Japan. 

 
ปี 2556 
พิมลพรรณ บุญยะเสนา, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, วรลักษณ์ หิมะกลัส และ รสริน โอสถานันต์กุล (2556). 

“ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท : การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนตาม
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แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมดุลอย่างยั่ งยืน ” ใน เอกสารการประชุมวันวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย: มช.ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. หน้า 33. 

 
ปี 2557 
Pimonpun Boonyasana and Sukhoom Punnarong. (2014). Factors Underlying Household 

Debt Incidence: A Case Study of Chiang Mai Province. Present and abstract on “The 
Seventh International Conference of The Thailand Econometric Society 2014 (TES 
2014) : Modeling Dependence in Econometrics”. At Faculty of Economics, Chiang 
Mai University THAILAND, Thursday 9th January 2014. 

 
ปี 2558 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

ให้บริการ Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ปีที่ 19 
(2): หน้า 39-65. 

ไพรัช กาญจนการุณ , ศศิเพ็ญ พวงสายใจ , สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). 
“การศึกษาจากกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงิน
ระดับจุลภาคในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 8 จั งหวัดภาคเหนือ
ตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2): หน้า 67-81. 

 
ปี 2559 
พิสิฐ ลี้อาธรรม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “การ

ประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 
(1): หน้า 1-43. 

ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, ไพรัช กาญจนการุณ, วรลักษณ์ หิมะกลัส, สุชาติ พรหมขัติแก้ว, 
สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 
(1): หน้า 79-101. 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ 
 
                                    ทะเบียนประวัติ 

 
1.  ชื่อ   ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 
2.  ประวัติส่วนตัว 

2.1  เกิดวันที่  13 พฤศจิกายน 2494 
2.2 อายุ   65 ปี  
2.3  ที่อยู่    5 - 7 หมู่ที่ 3 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
   จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 086-9216-412 
2.4 การศึกษาระดับอุดมศึกษา  

คุณวุฒิ ปี พ.ศ. ที่จบ สถานศึกษา  ประเทศ 
1. Ph.D. (Economics) 2537 Northern Illinois University  U.S.A 
2. วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์) 
2521 คณะเศรษฐศาสตร์และ 

บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเทศไทย 

3. วิทยาศาสตร์บัณฑิต 2517 คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประเทศไทย 

  
3.  ประวัติการท างาน 

 ปี การท างาน 
1 ตุลาคม 2522 เริ่มเข้ารับราชการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
2526 - 2529 เลขานุการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
13 พฤศจิกายน 2527 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
2530 - 2537 ลาศึกษาระดับปริญญาเอกท่ี Northern Illinois University , 

USA 
21 ธ.ค. 2539 - 20 ธ.ค. 
2543 

รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

กันยายน 2549 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
2553-2555 หัวหน้าส านักวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 
4.  รางวัลที่ได้รับ 
  รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองค า” ประจ าปีการศึกษา 2548 : รางวัลอาจารย์ดีเด่นสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
5.  สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ 

1) Mathematical Economics (คณิตเศรษฐศาสตร์)     
2) Econometrics (เศรษฐมิติ) 
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3) Statistical Economics (สถิติเศรษฐศาสตร์) 
4) Microeconomic Theory (เศรษฐศาสตร์จุลภาค) 
5) Managerial Economics (เศรษฐศาสตร์การจัดการ) 
6) Economic Development (เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) 
7) Business Economics (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
8) Agricultural Economics (เศรษฐศาสตร์เกษตร) 
9) Community Economics (เศรษฐกิจชุมชน) 
 

6. วิชาที่สอน ตลอดระยะเวลาที่รับราชการมี 
1) 751100 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
2) 751101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น 
3) 751209 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
4) 751301 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค 
5) 751304 สถิติเศรษฐศาสตร์ 
6) 751408 ระเบียบวิธีวิจัย 
7) 751705 การวิเคราะห์เชิงปริมาณในทางเศรษฐศาสตร์ 
8) 751712 การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ 
9) 751724 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 

 
7.  งานวิจัย 
 สามารถจ าแนกงานวิจัยตามด้านต่างๆได้ดังนี้ 

7.1  เศรษฐกิจชุมชน : 
 เป็นการวิจัยที่ได้จากการได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานซึ่งเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจชุมชนใน

ด้านต่างๆ คือ 
7.1.1 กลุ่มแรก งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสินค้า OTOP ซึ่งปัญหาเกิดจากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้

กลุ่มชุมชนผลิตสินค้า OTOP ออกมาขายแต่ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องต้องมีการวิจัย
เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตสินค้า OTOP วิธีการวิจัยประกอบไปด้วย การเก็บรวบรวมข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและ ความช านาญการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
กลุ่มชุมชนที่เข้าไปท าวิจัยมากกว่า 100 ชุมชน  

โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ 
1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ ,“ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญของ

จังหวัดเชียงใหม่”, 2546 . แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการด้านเศรษฐศาสตร์) และคณะ, “ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและความช านาญในพ้ืนที่ภาคเหนือ", 2546 .แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการด้านเศรษฐศาสตร์ ) และคณะ, “โครงการการ 
ประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและ ความช านาญการในการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด ล้านนา”, 2548. แหล่งทุนส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) , สุขุม พันธุ์ณรงค์, พิมลพรรณ บุญยะเสนา 
และฆณทรส ไชยสุต, “โครงการการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือ
การส่งออกของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน”, 2548. แหล่งทุนส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

5) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการร่วม) และคณะ, “โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 
3)”, 2552 . แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

6) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ร่วมวิจัย), “การพัฒนาธุรกิจชุมชนเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน : 
กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือตอนบน แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ”, 2554. 
แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

7) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าชุมชน”, 2557. แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์  

8) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ร่วมวิจัย), “การเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม”, 
2559. แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2559  

 
7.1.2 กลุ่มที่ 2 เป็นงานวิจัยที่เป็นการประเมินโครงการต่างๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลในด้าน

เศรษฐกิจชุมชน ผลงานวิจัยมีดังต่อไปนี้ 
1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ และสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของภาครัฐ”, 2550. แหล่งทุน สภาที่ ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คณะท างานเศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง)  

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ร่วมวิจัย), “โครงการแนวทางปฎิรูประบบงบประมาณและระบบ
บริหารเงินคงคลังของประเทศ ”, 2550. แหล่งทุน สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (คณะท างาน
เศรษฐกิจมหภาคการเงินการคลัง) 

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการประเมินผลมาตรการ/
โครงการส่งเสริม SMEs ภาครัฐในระดับภูมิภาค”, 2550. แหล่งทุน ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “การประเมินผลงาน/ ผลลัพธ์ 
(Output) โครงการ “ความร่วมมือน าร่อง โครงงาน(เชิง)วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2”, 2555. 
แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

5) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
เชิงเศรษฐกิจและสังคมของการด าเนินงานของ สวทช. ในพ้ืนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัด
เลย”, 2555. แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  

6) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “การติดตามประเมินผลกระทบการ
ด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ”, 2557. แหล่งทุน หน่วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชนบท  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  

7) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “การประเมินผลกระทบของงานวิจัย
ด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในประเทศไทย”,  2561. แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
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7.2  เศรษฐกิจพอเพียง : 

 เป็นการวิจัยที่เกิดจากปัญหาว่าเมื่อมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 
ขึ้นมา ก็เป็นที่สงสัยว่าประชาชนจะรับทราบกับแนวคิดนี้มากน้อยเพียงใด และได้มีการน ามาใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันหรือไม่ ดังนั้นงานวิจัยในหัวข้อนี้ จึงเป็นงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการสร้างดัชนีชี้วั ด
เศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประจ าวัน การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติ
ต่างๆ ของประชาชนการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมตามหลักธรร
มาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ 

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของ
ประชาชนการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้” 2551. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ), “โครงการย่อยที่ 1 การสังเคราะห์องค์ความรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพัฒนาชุมชน” ภายใต้แผนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับการพัฒนาชุมชน, 2554. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการสภา
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “การสร้างแบบจ าลองทางเศรษฐมิติส าหรับการวิเคราะห์
หนี้นอกระบบของครัวเรือน และการสร้างดัชนีชี้เตือน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการจัดการและป้องกัน
หนี้นอกระบบตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”, 2555. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
(วช.)  

4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ), “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
ประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมตามหลักธรร
มาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม (ภายใต้แผนงานวิจัยเ พ่ือประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน) แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ) 

5) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ), “การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
เพ่ือลดภาวะปัญหาหนี้สินในจังหวัดเชียงใหม่”, 2556. แหล่งทุน งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปีงบประมาณ 2555  

6) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “หนี้นอกระบบ : ปมปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”, 2555. แหล่งทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
2554 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย)  

7) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บริการ 
Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน (แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทาง
การเงินระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) ”, 
2556. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย)  
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7.3  โฮมสเตย ์: 
 กิจการแบบโฮมสเตย์นั้นเป็นกิจการที่ด าเนินการโดยเจ้าของรายเดี่ยวและที่ด าเนินการโดย

ชุมชน การที่จะท าให้กิจการด าเนินไปด้วยดีและยั่งยืนได้นั้นจะต้องเป็นกิจการที่ได้มาตรฐานซึ่งทางกรม
ท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นผู้ตรวจประเมินโฮมสเตย์เพ่ือให้ได้มาตรฐานในการนี้ทางกรมท่องเที่ยวและกีฬาได้
ว่าจ้างให้เป็นที่ปรึกษาและด าเนินการตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ต้องการจะขอรับการผ่านมาตรฐานของกรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาและโฮมสเตย์ที่ต้องการต่ออายุ การด าเนินงานในปีแรกนั้นได้เริ่มกระบวนการตั้งแต่ไป
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนที่มีศักยภาพคิดจัดท าโฮมสเตย์ ไปให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งโฮมสเตย์ให้ ได้มาตรฐาน 
จัดด าเนินการการตรวจประเมินโฮมสเตย์ ท าการวิจัยเกี่ยวกับ โฮมสเตย์ ท าให้ได้โอกาสที่ได้ออกตรวจประเมิน
โฮมสเตย์ทั่วประเทศ ท าให้ได้สัมผัสกับชีวิตของชุมชนหลายรูปแบบ และในปี 2556 ได้รับทุนสนับสนุนให้
พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียน โดยได้มีโอกาสไปดูงานที่ประเทศมาเลย์เซีย เพื่อ
น าหลักการมาใช้ในการสร้างดัชนีการตรวจประเมินโฮมสเตย์ไทยให้เทียบเคียงกับการตรวจประเมินของอาเซียน 
มีผลงานดังต่อไปนี้ 

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP”, 2549. แหล่งทุนส านักงาน พัฒนาการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว”, 2554 แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว กลุ่มประสานการพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว  

4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย 
พัฒนามาตรฐานโฮมสเตย์ไทยให้ทันสมัย เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

5) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
โฮมสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

6) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับโฮมสเตย์ทั่วประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่า
และสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน  (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

7) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการพัฒนาต้นแบบโฮมสเตย์จ านวน 10 แห่ง ตาม
มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน  (โครงการที่พัก
สัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการ
ท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

8) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์
ไทย ทั้งโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.2556 และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้
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โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว”, 2556. แหล่งทุน 
ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

9) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “ด าเนินการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรอง
มาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558”, 2559. แหล่งทุน ส านักพัฒนา
บริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  

 
7.4  แรงงาน : 

เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 
7.4.1 แรงงานต่างด้าว : เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อาศัยใน

ประเทศไทย มีผลงานดังต่อไปนี้ 
1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ), “สถานะและปัญหาทางเศรษฐกิจของทายาทรุ่นที่ 2 

ของผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า”, 2554. แหล่งทุน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ผู้อ านวยการแผนงานและวิจัยร่วม) และคณะ , “การศึกษาผลกระทบต่อ

ประชาชนคนไทยจากการท างานแรงงานต่างด้าว ภายใต้ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิ
มนุษยชน (แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิ ทธิ
มนุษยชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจ
โครงการและประสานงานวิจัย)  

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ผู้อ านวยการแผนงาน) และคณะ, “ การศึกษาผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
คนไทยจากการเข้ามาท างานของแรงงานต่างด้าว ภายใต้ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิ
มนุษยชน (แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิ
มนุษยชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจ
โครงการและประสานงานวิจัย)  

4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ผู้อ านวยการแผนงาน) และคณะ, “ นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความ
สมดุลระหว่างความม่ันคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนใน : กรณีความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
เอกชน (NGOs) (แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิ
มนุษยชน) ”, 2556. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจ
โครงการและประสานงานวิจัย)  

5) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ผู้อ านวยการแผนงาน) และคณะ, “ การศึกษาความต้องการและความพึง
พอใจจากการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าวในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน 
(แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน) ”, 
2556. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย)  

 
7.4.2 แรงงานนอกระบบ : เป็นการวิเคราะห์หาอัตราเงินสมทบและผลตอบแทนในกรณีที่แรงงาน

นอกระบบเข้าประกันสังคมตามมาตรา 40 โดยมีผลงานดังนี้  
1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการศึกษาสังเคราะห์ผลการศึกษาและ

ข้อเรียกร้องเพ่ือค านวณอัตราเงินสมทบและสิทธิประโยชน์ของการขยายความคุ้มครองประกันสังคมไปสู่กลุ่ม
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อาชีพอิสระ(แรงงานนอกระบบ) ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ .ศ. 2533 ระยะที่ 1” 
2551. แหล่งทุน ส านักงานประกันสังคม 

 
7.4.3 แรงงานสูงอายุ : 

 จากการที่ตระหนักว่าสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ แต่ผู้สูงอายุนั้นยังมีประสิทธิภาพ
ในการท างาน จึงได้มีการท าวิจัยวิเคราะห์สถานะของผู้สูงอายุและการวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างงานให้
ผู้สูงอายุ  งานวิจัยด้านนี้ประกอบไปด้วย 

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ร่วมวิจัย), “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริม และสร้าง
แนวทางการมีงานท าเพ่ือการมีรายได้ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดล าปาง กรณี ศึกษา : ต าบลห้างฉัตร 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง” 2551. แหล่งทุน กระทรวงแรงงาน 

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “การสร้างแนวทางการมีงานท ามี
รายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่”, 2554. แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติ (วช.) (หัวหน้าโครงการ) 
 

7.5  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : 
 จากการที่กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)ได้ตระหนักว่าโครงสร้างทางประชากร

ทั้งของประเทศไทยและต่างชาติอ่ืนหลายประเทศจะเปลี่ยนแปลงไป จะมีผู้สูงอายุเพิ่มข้ึนเนื่องมาจากวิทยาการ
ทางการแพทย์ท าให้ผู้สูงอายุตายช้าลง ประกอบกับอัตราการเกิดจะลดน้อยลง จะมีผลท าให้สังคมจะก้าวไปสู่
สังคมผู้สูงอายุ ผลกระทบของการเป็นสังคมสูงอายุจะมีอยู่มากมาย ทั้งในด้านแรงงานการผลิต ด้านการศึกษา 
ด้านสาธารณสุข ทาง กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ต้องการจะให้สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารตามกรม กอง ของกระทรวงต่างๆตระหนักถึงปัญหาในด้านนี้  ดังนั้นกองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ (UNFPA) จึงให้ทุนสนับสนุนทีมวิจัยท าการวิจัยเพ่ือสร้างหลักสูตรให้กับส านักงาน ก .พ. เพ่ือใช้
อบรมส าหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ที่ เข้าท างานใหม่เพ่ือให้ทราบถึงผลของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรอันจะน าไปสู่การสร้างนโยบายและการปฏิบัติจากหน่วยงานต่างๆ ให้
สอดคล้องและเป็นไปแนวทางเดียวกัน   โดยมีผลงานดังนี้ 

1) ศ ศิ เ พ็ ญ  พ ว งส าย ใจ  (ร่ ว ม วิ จั ย ), “Training curriculum and resource person 
development on policy response to rapid demographic change in Thailand”, 2558. แหล่งทุน 
United Nations Population Fund  

 
7.6  โครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีในสหภาพพม่า : 

 เป็นงานวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย จากการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะไปสร้างเขื่อนฮัจยีที่ประเทศพม่าในแม่น้ าสาละวินห่างจากอ าเภอ
แม่สอดประมาณ 60 กิโลเมตร ซึ่งถ้าหากสร้างแล้ว ชาวบ้านในหมู่บ้านริมชายฝั่งจะได้รับผลกระทบ ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องวิเคราะห์ผลกระทบและหาแนวทางแก้ไขทางด้านเศรษฐกิจแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้การสร้างเ ขื่อนฯ 
ผลงานมีดังนี ้

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า : ในภาคส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม”, 
2557. แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้งบจาก กฟผ.)  
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2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีในสหภาพพม่า : ในภาคส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม”, 2557. 
แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้งบจาก กฟผ.)  

 
7.7  การท่องเที่ยว: 

7.7.1 การท่องเที่ยวชุมชน :  
จากนโยบายของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน โดยสนับสนุนให้มีการบูรณาการ

ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ให้เข้าไปส่งเสริมชุมชนเกษตรในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ครบวงจร แต่ปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ พบคือ ไม่มีความเข้าใจและไม่มีแนวทางในการสร้างแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน จึงได้เข้าไปวิจัยเชิงพัฒนาสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจร โดยการสร้างรูปแบบ (Model) การ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจรขึ้น โดยมีชุมชน 17 ชุมชนในพ้ืนที่ภาคตะวันตกเป็นต้นแบบ และก าลัง
ได้รับการขยายโดยจัดท าเป็นหลักสูตร “การสร้างแหล่งท่องเที่ยวชุมชนครบวงจร” เพ่ือเผยแพร่ให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่เกษตรอ าเภอทั่วประเทศจ านวน 200 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร  ผลงาน
มีดังนี้  

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก”, 2559. แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “โครงการ การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย”, 2559. แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

3) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ), “โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยว”, 2561. แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว 

4) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (วิจัยร่วม), “โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ
ท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”, 2561. แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว 
 

7.7.2 การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว : 
จากการที่กรมชลประทานได้มีการขุดเจาะอุโมงค์ผันน้ าจากเข่ือนแม่งัด ไปยังเขื่อนแม่กวง ซึ่งมี

การจ้างงานของคนในพ้ืนที่ เกิดเหตุการณ์เปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร สู่การ
รับจ้างเป็นแรงงานในการสร้างอุโมงค์ผันน้ า ในระหว่างปี พ.ศ.2559 – 2569 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จ
อาจจะท าให้เกิดปัญหาการมีงานท าของคนในชุมชน ในโครงการดังกล่าวได้มีการบูรณาการในหลายๆ 
หน่วยงาน โดยกรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้ดิฉันและทีมงานได้เข้ามามีส่วนในการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาให้ชุมชนในพ้ืนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และเป็นการสร้างอาชีพเสริมในอนาคตให้กับคนในชุมชน  

1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ, “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัด
เชียงใหม่)”, 2560. แหล่งทุน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว  
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7.8  งานวิจัยด้านหลักสูตรและการให้บริการวิชาการ : 
ผลงานดังนี้ 
1) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (หัวหน้าโครงการ) และคณะ , “การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร

กิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรงกับค วามต้องการของ
ตลาดแรงงาน”, 2558. แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์  

2) ศศิเพ็ญ พวงสายใจ (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) และคณะ, “แผนงานวิจัยและพัฒนา: การ
วิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์”, 2560. แหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ปี 2560  

 
8. ผลงานวิจัยท่ีเผยแพร่ 

2547 
นิติวัฒน์ ปาณสมบูรณ์ ศศิเพ็ญ พวงสายใจ สุวรัตน์ ยิบมันตะสิริ และ ไพรัช กาญจนการุณ. “การศึกษา

ความเต็มใจที่จะจ่ายค่าจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”. วารสาร
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 8 ฉบับที่ 1-2 มกราคม- สิงหาคม 2547: 89 - 
107.  

 
2548 
อัญชลี นัสสาสาร มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ศศิเพ็ญ พวงสายใจ และ พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์. “การ วิเคราะห์

รายจ่ายของนักท่องเที่ยวในเทศกาลลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม่”. วารสาร เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2-3 พฤษภาคม- ธันวาคม 2548 : 78-96.  

 
2549 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ สุขุม พันธุ์ณรงค์ พิมลพรรณ บุญยะเสนา และ ฆนธรส ไชยสุต . “การวิจัยแบบบูรณา

การเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการส่งออกของชุมชนกลุ่มผู้ผลิต
น้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 
มกราคม- เมษายน 2549; 1 - 27. 

 
2551 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. “ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ของภาครัฐ” ในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค การเงิน การคลัง เล่มที่ 2 วิกฤตต้มย ากุ้ง VS 
วิกฤตซับไพรม์ โดย พิสิฐ ลี้อาธรรม. 2551. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค.ลาดพร้าว. 

ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. “การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
การส่งออกของชุมชนกลุ่มผู้ผลิตน้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน” .วารสารเพื่อการ พัฒนาเชิง
พ้ืนที,่ ปีที่ 1 ฉบับบที่ 1 กันยายน-ตุลาคม 2551; 45-54. 

 
2552 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ และคณะ. “ธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน”. เอกสารประกอบการประชุมสมัชชา 
 คุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ฝ่าวิกฤตด้วยธุรกิจคุณธรรม:การสร้างธรรมาภิบาลใน 
 ภาคธุรกิจอย่างยั่งยืน . 2552:36-71.  
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ศศิเพ็ญ พวงสายใจ. “การวิเคราะห์การกระจายรายได้ในหมู่บ้านที่มีการท่องเที่ยว” .(บทความเขียน 
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่องโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว เชิงบูรณาการที่ยั่งยืน
ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดย ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะ)  

 
2553 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2553). “ธุรกิจเชื่อมโยงกับชุมชน”. 

(2553, เมษายน - มิถุนายน). วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 14 (2) : หน้า 
2-23. 

 
2554 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ วัชรี พฤกษิกานนท์ พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะ

เสนา. (2554). “การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆ ของประชาชน การน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้”. (2554, มกราคม - มิถุนายน). วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 15 (1) : หน้า 13-43. 

Xiaochen Hu, Luechai Chulasai and Sasipen Phuangsaichai (2554). “Hedonic Pricing 
Model for Housing Market in City of Kunming, the People's Republic of 
China”. (2554, January - June). Journal of Economics 15 (1) : P 143-165. 

 
2555 
รศ.วัชรี พฤกษิกานนท์*, รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ,รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, รศ.ดร.วีนัส ฤาชัย,ผศ.ดร.

ไพรัช กาญจนการุณ, ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ผศ.วรลักษณ์ หิมะกลัส, อ.กันต์สินี กันทะ
วงศ์วาร, อ.สุชาติ พรหมขัติแก้ว, นายสุขุม พันธุ์ณรงค์, นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา และนางสาว
พิมพิมล แก้วมณี (2555). “การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ใน เอกสารการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 
“วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต” วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เชียงใหม่. หน้า 143 

The Fourth Kagawa University - Chiang Mai University Joint Symposium 2012 .  Healthy 
Aging and Sustainable Society. September 19-21,2012. Kagawa University 
Japan. Present and Proceeding. 

 
2556 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ และ สุขุม พันธุ์ณรงค์ (2556). “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือประยุกต์ใช้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มชุมชนให้ด าเนินกิจกรรมตามหลัก
ธรรม าภิ บ าลและความ รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั งค ม ” ใน เอกส ารก ารป ระชุ ม วั น วิ ช าก าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 “วิถีวิจัย: มช.ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน” วันที่ 2-3 ธันวาคม 
2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. หน้า 41. 
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2557 
Sasipen Phuangsaichai and Pimonpun Boonyasana. (2014). Causes of Debt in Chiang 

Mai Province. Present and abstract on “The Seventh International Conference of 
The Thailand Econometric Society 2014 (TES 2014) : Modeling Dependence in 
Econometrics”. At Faculty of Economics, Chiang Mai University THAILAND, 
Thursday 9th January 2014. 

 
2559 
พิสิฐ ลี้อาธรรม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559, มกราคม- 

มิถุนายน).“การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน” วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1) : หน้า 1-43 

ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, ไพรัช กาญจนการุณ, วรลักษณ์ หิมะกลัส, สุชาติ พรหมขัติแก้ว, 
สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559, มกราคม - มิถุนายน).“หนี้นอกระบบ:
ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1) : หน้า 79-101 

 
9.  งานบริการวิชาการ 
 9.1 งานวิทยากรบรรยาย 

(1)  น าเสนอผลงานวิจัยเรื่องน้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการประชุมสัมมนาวิชาการว่า 
ด้วยเศรษฐกิจชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2548 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

(2)  น าเสนอผลงานวิจัยเรื่องน้ ามันงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในงานวันวิชาการ ครั้งที่ 1 “วิถี
วิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ในวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

(3)  วิทยากรบรรยายเรื่อง “ เศรษฐกิจชุมชน” ให้พัฒนาชุมชนล าปาง ในวันที่ 20 มกราคม 
2549 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

(4)  วิทยากรบรรยายหัวข้อ การออกแบบระบบข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการให้บริการ ใน
โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนครบวงจรต้นแบบให้
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2552 ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

(5)  วิทยากรบรรยายในการฝึกอบรมบุคลากรธนาคารแห่งประเทศไทยในหัวข้อ การใช้สถิติ
กับงานวิจัย ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม 2552- 16 กันยายน 2552 ใช้เวลา 30 ชั่วโมง 

(6) วิทยากรบรรยายให้กับผู้บริหารและพนักงานของธนาคารแห่งประเทศไทยส านักงาน
ภาคเหนือ ในหัวข้อ เทคนิคการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์หนี้ครัวเรือน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบาย
ทางการเงิน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2558 ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

(7) วิทยากรบรรยายให้กับนักบริหารจากส่วนราชการ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจ ในหัวข้อ 
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเพ่ือการสร้างนโยบายภาครัฐ ในวันที่  7 มกราคม 2558 
ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 

(8) วิทยากรบรรยายให้กับเกษตรอ าเภอทั่วประเทศ ในหัวข้อ การจัดท าแผน และการวางแผน
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครบวงจร การเขียน story และการสร้าง Trip ในวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 
2559 ใช้เวลา 4 วัน 
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อาจารย์พิมลพรรณ   บุญยะเสนา 
 

1. ชื่อ – สกุล  
นางพิมลพรรณ  บุญยะเสนา    

2. ที่อยู ่  
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท ์: 053 942239 , 081 5958180 
โทรสาร : 053 942239 
E-mail : pui.econ@gmail.com  

3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

4. หน่วยงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

5. ประวัติการศึกษา 
2540  :  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2544  :  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ 
เศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

7. ประวัติการท างาน 
2546 - ปัจจุบัน  นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2549 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2551- ปัจจุบัน  กรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  

8. ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา ตั้งแต่ปี 2555 
1. แผนงานวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน 

โครงการย่อยที่ 1 ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท : การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันชุมชนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมดุลอย่างยั่งยืน งบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลาวิจัย 12 พฤษภาคม 2554 - 11 พฤษภาคม 2555 (1 ปี) (หัวหน้าโครงการย่อยที ่1 
และผู้อ านวยการแผนงาน) 

2. การประเมินผลงาน/ ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือน าร่อง  โครงงาน(เชิง)
วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2 แหล่งทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 3 เดือน (มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2555) (นักวิจัย) 

3. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดภาวะปัญหาหนี้สินในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ทุน งบแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ปีงบประมาณ 2555 (นักวิจัย) 

mailto:pui.econ@gmail.com
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4. การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการด าเนินงานของ สวทช. ในพื้นที่
จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย แหล่งทุน ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย. 55 - 30 พ.ย. 55 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

5. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) แหล่งทุน 
ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 21 ก.ค. 55 - 26 ม.ค. 56 
(190 วัน) (นักวิจัย) 

6. หนี้นอกระบบ : ปมปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจโครงการและประสาน
งานวิจัย) ระยะเวลาว ิจัย 12 กรกฎาคม 2554 - 11 กรกฎาคม 2555 (1 ปี) (นักวิจัย) 

7. โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้บริการ Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชน
ท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน (แผน
งานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับ
จุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน) แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและประสาน
งานวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 16 พ.ค. 55 - 16 พ.ค. 56 (1 ปี) (นักวิจัย) 

8. โครงการย่อยที่ 2 โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 – 2560 (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท 
(Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาวิจัย 17 พ.ค. 56 – 2 ธ.ค. 56 (200 วัน) (นักวิจัย) 

9. โครงการย่อยที่ 3 โครงการจัดท าหลักสูตรและจัดฝึกอบรมบุคลากรที่เก่ียวข้องกับโฮมสเตย์ทั่ว
ประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ มาตรฐานโฮมสเตย์ไทยท่ีได้รับการพัฒนาให้เทียบเท่าและสูงกว่า
มาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน (โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน) แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 17 
พ.ค. 56 – 2 ธ.ค. 56 (200 วัน) (หัวหน้าโครงการ) 

10. ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ทั้งโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.
2556 และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว แหล่งทุน ส านักพัฒนา
บริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 31 พ.ค.56 - 6 ธ.ค. 56 (190 วัน) 
(นักวิจัย) 

11. โครงการย่อยที่ 3 นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความม่ันคง เศรษฐกิจ และ
สิทธิมนุษยชนใน : กรณีความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs) (แผน
งานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความม่ันคง เศรษฐกิจ และสิทธิ
มนุษยชน) แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 
(ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) ระยะเวลาวิจัย 29 พ.ค. 55 - 29 พ.ค. 56  (1 ปี) 
(นักวิจัย) 

12. การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของผู้ประกอบการไทยจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่ง
ทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 4 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 
(1เดือน) (นักวิจัย) 
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13. โครงการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของ
ผู้ประกอบการภาคเหนือจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 1 พ.ค. 57- 31 ก.ค. 57 (3 เดือน) (นักวิจัย) 

14. การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 ต.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

15. การติดตามประเมินผลกระทบการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น
ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ แหล่งทุน หน่วยบริการเทคโนโลยี
เพ่ือการพัฒนาชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ระยะเวลาวิจัย 1 
มี.ค.– 31 ส.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

16. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2557 แหล่งทุน การประปาส่วนภูมิภาค ระยะเวลาวิจัย 19 ก.ค.57-16 ม.ค.58 (6 เดือน) 
(นักวิจัย) 

17. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า : 
ในภาคส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (ได้งบจาก กฟผ.) ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย. 56 - 30 พ.ย. 56 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

18. การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งทุน งบประมาณเงิน
รายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 58 (1 ปี) (นักวิจัย) 

19. ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
(Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาวิจัย 19 ส.ค. 58 - 9 มี.ค. 59 (นักวิจัย) 

20. การเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2559  
ระยะเวลาวิจัย 23 พ.ย.58 -23 พ.ย.59 (นักวิจัย)  

21. โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย 11 ม.ค.59-29 ก.พ.59 (นักวิจัย) 

22. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พื้นที่ภาค
ตะวันตก (นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 
แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระยะเวลาวิจัย  1 ก.ค.59-26ก.ย.59 (นักวิจัย) 

23. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพิ่มปริมาณน้ า
ในอ่างเก็บน้ าเข่ือนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) แหล่งทุน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 26 ส.ค. 59 - 21 ก.พ. 60 (180 วัน) (นักวิจัย)  

24. แผนงานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (โครงการย่อยที่ 1 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน / โครงการย่อยที่ 2 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี 
2560 ระยะเวลาวิจัย  1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 (1 ปี) (นักวิจัย)  
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25. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ทุน งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 ระยะเวลาวิจัย  1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60 
(หัวหน้าโครงการ)  

26. การวิเคราะห์ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมันส าปะหลังส าหรับ
ผู้บริโภคกลุ่ม NCDs แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ระยะเวลาวิจัย  14 เดือน (1 ธ.ค.59 - 29 ม.ค.
61) (นักวิจัย)  

27. "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 18 เม.ย.60-13 ม.ค.61 
(270วัน)  (นักวิจัย)  

28. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61 (210 วัน) 
(นักวิจัย)  

29. โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แหล่งทุน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ระยะเวลาวิจัย 18 ก.ค.60 - 14 ธ.ค.60 (150 วัน) (นักวิจัย)  

30. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในประเทศไทย แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติระยะเวลาวิจัย 26 ก.ย.
60-25ก.ย.61 (1ปี) (นักวิจัย)  

 
9. ผลงานวิจัยเผยแพร่ ตั้งแต่ปี 2555 
ปี 2555 
รศ.วัชรี พฤกษิกานนท์*, รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ,รศ.พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, รศ.ดร.วีนัส ฤาชัย,ผศ.ดร.ไพรัช 

กาญจนการุณ, ผศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ผศ.วรลักษณ์ หิมะกลัส, อ.กันต์สินี กันทะวงศ์วาร, อ.สุชาติ 
พรหมขัติแก้ว, นายสุขุม พันธุ์ณรงค์, นางพิมลพรรณ  บุญยะเสนา และนางสาวพิมพิมล แก้วมณี  
(2555). “การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่” ใน 
เอกสารการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 “วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต” วันที่ 22-23 
พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่. หน้า 143 

The Fourth Kagawa University – Chiang Mai University  Joint Symposium 2012 .  Healthy 
Aging and Sustainable Society . September 19-21,2012. Kagawa University Japan. 
Present and Proceeding. 

ปี 2556 
พิมลพรรณ บุญยะเสนา, พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์, วรลักษณ์ หิมะกลัส และ รสริน โอสถานันต์กุล (2556). “ที่พัก

สัมผัสวัฒนธรรมชนบท : การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสมดุลอย่างยั่งยืน” ใน เอกสารการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 
“วิถีวิจัย: มช.ก้าวไกล รับใช้แผ่นดิน” วันที่ 2-3 ธันวาคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เชียงใหม่. หน้า 33. 
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ปี 2557 
Sasipen  Phuangsaichai and Pimonpun Boonyasana.  Causes of Debt in Chiang Mai 

Province. Present on Modeling Dependence in Economic, The 7th International 
Conference of the Thailand Econometric Society (TES 2014) Conference dates: January 
8th – 10th, 2014 at Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 

Pimonpun Boonyasana and Sukhoom  Punnarong. .  Factors Underlying Household Debt 
Incidence: A Case Study of Chiang Mai Province. Present on Modeling Dependence in 
Economic, The 7th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES 
2014) Conference dates: January 8th – 10th, 2014 at Faculty of Economics, Chiang 
Mai University, Chiang Mai, Thailand. 

ปี 2558 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

ให้บริการ Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2) : 
หน้า 39-65. 

ไพรัช กาญจนการุณ, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษา
จากกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค
ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสาร
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2): หน้า 67-81. 

ปี 2559 
พิสิฐ ลี้อาธรรม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “การประเมิน

ความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1): หน้า 
1-43. 

ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, ไพรัช กาญจนการุณ, วรลักษณ์ หิมะกลัส, สุชาติ พรหมขัติแก้ว, 
สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1): 
หน้า 79-101. 

Pimonpun Boonyasana and Warattaya Chinnakum, Forecasting Chinese International 
Outbound Tourists: Copula Kink AR-GARCH Model, Thai Journal of Mathematics Special 
Issue on Applied Mathematics: Bayesian Econometrics (2016) 215-229. 

Warattaya Chinnakum and Pimonpun Boonyasana, Forecasting International Tourism Demand 
in Thailand, Thai Journal of Mathematics Special Issue on Applied Mathematics: 
Bayesian Econometrics (2016) 231-244. 

ปี 2560 
Warattaya Chinnakum and Pimonpun Boonyasana. Modelling Thailand Tourism Demand: A 

Dual Generalized Maximum Entropy Estimator for Panel Data Regression Models, Thai 
Journal of Mathematics Special Issue on Applied Mathematics: Bayesian Econometrics 
(2017) 67-78. 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ 
 
1. ชื่อ  นาย ไพรัช กาญจนการุณ 
2. ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. อาย ุ 49 ปี 
4. สังกัด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50202   

โทร  (053) 94-2233    e-mail pkanjana@hotmail.com 
5. คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์), Northern Illinois University, สหรัฐอเมริกา  ปี 2544 
 ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์การเงิน)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   ปี 2531 
 ปริญญาตรี (บัญชีบริหาร)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     ปี 2527 
 
6. ประวัติการท างาน 
 2560- ปัจจุบัน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2549- ปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2553- 2560  รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน บัณฑิตศืกษาและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2551- 2553  รองคณบดีบัณฑิตศืกษาและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2548- 2551 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2545-2547  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 2534-2549  อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2541-2544 Research & Teaching Assistant, Department of Economics, Northern 

Illinois University (NIU), USA. 
2532-2534 ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) 
 
7. การบริการงานวิชาการ (ภายในคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

1. ผู้อ านวยการศูนย์วิเคราะห์เชิงปริมาณ ปี 2548 – ปัจจุบัน 
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต ปี 2548 – ปัจจุบัน 
3. ประธานกรรมการวิชาการ ปี 2548 – ปัจจุบัน 
4. ประธานกรรมการวิจัย ปี 2548 – ปัจจุบัน 
5. กรรมการบัณฑิตศึกษา ปี 2548 – ปัจจุบัน 
6. กรรมการประจ าคณะ ปี 2548 – ปัจจุบัน 
7. กรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ปี 2548 – ปัจจุบัน 
8. กรรมการวารสารคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2546 – ปัจจุบัน 
9. กรรมการกิจการนักศึกษา ปี 2548 – ปัจจุบัน 
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8. การบริการงานวิชาการ (ภายนอกคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลการวิจัย มหาวิทยาลัยฟาอีสเทริน์ เชียงใหม่ ปี 25 53 – 
ปัจจุบัน 

2. Reviewer of Chiang Mai University Journal (Social Science), Thailand, 2551 - 
Present  

3. Dissertation External Examiner, University Utara, Malaysia, 2550 - Present  
4. กรรมการฝ่ายพิจารณาบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 4 ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551 
5. กรรมการฝ่ายพิจารณาบทความในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 3 ณ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2550 
6. กรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง

ยั่งยืน(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2551 – ปัจจุบัน 
7. กรรมการประเมินผลการวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2550 – ปัจจุบัน 
8. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2549 – ปัจจุบัน 
9. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฟาอีสต์เทิรน์ ปี 2548 – ปัจจุบัน 
10.  กรรมการบริหารหลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 

2546 – ปัจจุบัน 
11.  กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมภูมิภาคศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 – 

ปัจจุบัน 
12.  นักวิจัยร่วม และกรรมการศูนย์วิจัยศึกษาและแรงงาน (Centre of Education and Labor 

Studies, CELS) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2548 – ปัจจุบัน 
 

13.  กรรมการหลั กสู ตรการวิจั ยและพัฒ นาการศึ กษาดุษฎีบัณ ฑิ ต  คณ ะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 – ปัจจุบัน 

14.  กรรมการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 – 2548 
15.  นักวิจัยร่วม สถานบริการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2546 – 

ปัจจุบัน 
 
9. งานแต่งและเรียบเรียงต ารา 

1. การคลังสาธารณะ (Public Finance, EC 303) เอกสารประกอบการสอน ปี 2547 
2.  ความรู้เบื้องตันเก่ียวกับโครงการธุรกิจชุมชน และเทคนิคการพยากรณ์ ในต ารา ‘การวิเคราะห์และ

การประเมินโครงการส าหรับธุรกิจชุมชน’ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2544 
 
10. งานวิจัย 

1. ตรวจประเมินโฮมสเตย์ที่ขอการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทั้งโฮมสเตย์ใหม่ประจ าปี พ.ศ.
2556 และโฮมสเตย์ที่หมดอายุการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาโฮมสเตย์ไทยเพ่ือสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  (2556) 

2. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2555) 
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3. การวิจัยกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงิน
ระดับจุลภาคในแต่ละสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  (แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบ
ให้บริการทางการเงินระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน) (2555) “หัวหน้าโครงการ” 

4. การน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือลดภาวะปัญหาหนี้สินในจังหวัดเชียงใหม่ 
(2555) 

5. หนี้นอกระบบ : ปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2554) 
6. โครงการทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของตลาดล าไย (2554) 
7. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (2554) 
8. การศึกษาก าลังการผลิตไฟฟ้าส ารองและการซื้อไฟฟ้าจากต่างประเทศส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าของ

ประเทศไทย (2553) 
9. การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (2553) 
10. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยาภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับ

สากลอย่างยั่งยืน (Unseen OTOP) : กรณีศึกษากลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(ตัดเย็บเสื้อผ้า) จังหวัด
เชียงใหม่ (2552) 

11. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยาภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน (Unseen OTOP) : กรณีศึกษากลุ่มเทียนหอมเวียงดอย จังหวัดเชียงใหม่ 
(2552) 

12. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยาภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน (Unseen OTOP) : กรณีศึกษากลุ่มสตรีแม่บ้านต าบลร้องวัวแดง จังหวัด
เชียงใหม่ (2552) 

13. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยาภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับ
สากลอย่างยั่งยืน (Unseen OTOP) : กรณีศึกษากลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองเงือก จังหวัดล าพูน 
(2552) 

14. โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาเส้นทางพิเศษส าหรับรถบรรทุก และระบบบริหารจัดการเพ่ือเชื่อมต่อ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (2551) 

15. โครงการลดปัญหาความยากจนโดยการยกระดับคุณภาพการศึกษา (2551)  
16. โครงการพัฒนาและเผยแพร่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนโครงการ

พระราชด าริตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (2550) 
17. แนวทางการปฏิรูประบบงบประมาณแผ่นดินและการบริหารเงินคงคลั ง (2550) “หัวหน้า

โครงการ” 
18. โครงการผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยจากการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของ

ภาครัฐ (2550) “หัวหน้าโครงการ” 
19. โครงการประเมินผลมาตรการ/โครงการส่งเสริม SMEs ภาครัฐในระดับภูมิภาค (2550)  
20. โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือ สู่

ระดับสากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 3) (2550) 
21. โครงการติดตามและประเมินผลภายนอกส าหรับแผนและโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร และ

การจัดการหนี้ ปี 2549 “หัวหน้าโครงการ” 
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22. โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Home Stay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP 
(2549) 

23. โครงการจัดการท าแผนแม่บทและออกแบบเพื่อก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ (2549)  
24. โครงการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานที่ศูนย์ก าจัดมูลฝอยอ่อนนุช (2549)  
25. โครงการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
26. โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจ

รูปแบบอ่ืน และอุตสาหกรรมหลัก เพ่ือให้เกิดล าดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าพื้นเมืองต าบลแม่ค ามี จังหวัดแพร่ (2549)  

27. โครงการวิจัยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจ
รูปแบบอ่ืน และอุตสาหกรรมหลัก เพ่ือให้เกิดล าดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดล้านนา : กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอไหมแกมฝ้าย จังหวัดแพร่ (2549)  

28. ศึกษาหาแนวทางสนับสนุนการอนุรักษ์ พลังงานในภาครัฐและเอกชน (ศึกษาจัดท าแผนแม่บท 
และออกแบบเบื้องต้นพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีพลังงาน) (2548) 

29. โครงการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ และความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ (2548)  

30. โครงการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ และความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา: ข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน (2548)  

31. โครงการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ และความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา: ข้อมลูการท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ (2548)  

32. โครงการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ข้อมูลวิถีชีวิตชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะ และความช านาญการ ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดล้านนา: ข้อมูลการท่องเที่ยว จังหวัดน่าน (2548)  

33. การพัฒนานักวิจัยและการวิจัยเชิงปฎิบัติการไตรภาคีเพ่ือยกระดับวิสาหกิจชุมชน ระยะที่ 1 
ภาคเหนือตอนบน : กรณีศึกษากลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านสบสอย (2548)  
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15.  ประวัติทางด้านวิชาการ 

1. รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก เรื่อง ‘การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ศูนย์บริการพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โครงการ’ โดยเป็นประธานที่
ปรึกษา ปี 2553 

2. รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรีโครงการเศรษฐทัศน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง 
‘ความสัมพันธ์ระหว่างฐานเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย การใชัจ่ายภาครัฐบาลและอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยวิธีออโต้รีเกรสชั่น’ โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2553 

3. รางวัลชมเชย ระดับปริญญาโทโครงการเศรษฐทัศน์ของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง 
‘ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทย’ โดยเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2552 

4.  อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. ประจ าปี 2550 
5.  อาจารย์ดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ช้างทองค า) ประจ าปี 2550 
6. รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก เรื่อง ‘การประมาณค่าอัตราการเติบโตผลิตภาพปัจจัยการผลิต

โดยรวมของประเทศไทย’ โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2550 
7.  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุตทองค า) ประจ าปี 2549 
8. รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก เรื่อง ‘ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสละสิทธ์เข้าศึกษาจากการรับเข้า

แบบโควตาภาคเหนือ’ โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2549 
9. รางวัลชนะเลิศโล่เกียรติยศพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาและต้นสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวด
โครงการ MFC Website's Activities Award ในเรื่องการออมและการลงทุน ปี 2548 

10. รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีมาก เรื่อง ‘การพัฒนาศักยภาพทางการเงินอย่างยั่งยืนของสวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์’โดยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ปี 2548 

11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) โดยเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 2 ปี 2548 

12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) โดยเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาในการประกวดโครงการ MFC Talent Award รุ่นที่ 1 ปี 2547 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-57- 
 

อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  อาจารย์สุชาติ  พรหมขัติแก้ว 
 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์    
     สังกัด  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
 หน่วยงาน/สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     239  ถ.ห้วยแก้ว  ต.สุเทพ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50200 

โทรศัพท์/โทรสาร  053 – 942231 
suchat7601@gmail.com 

 
4. ประวัติการศึกษา 

-  1 March 2006 - 6 August 2006 , course เศรษฐศาสตร์ , at University of Wisconsin 
Milwaukee, United States of Amarica, scholarship  

-  3 0  August 2 0 0 4  - 2 8  February 2 0 0 5 , course Economics, at University of 
Wisconsin - Milwaukee, United States of Amarica, scholarship  

-  30 August 2003 - 29 August 2004, course Economics, at University of Wisconsin - 
Milwaukee, United States of Amarica, scholarship  

-  30 August 2002 – 29 August 2003, course Economics, at University of Wisconsin 
– Milwaukee, United States of America, scholarship ทุน Teaching Assistantship 

-  2541: M.A. (Economics), Eastern Michigan University, United States of America 
 -  2537: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย 
 
5. ความเชี่ยวชาญ 
 -  International Trade 
 -  Macroeconomics 
 
6. งานวิจัย 

1) การสร้างแนวทางการมีงานท ามีรายได้ให้แก่ข้าราชการผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2553 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลา 9 กรกฎาคม 2553-8 กรกฎาคม 2554 (1 ปี) นักวิจัย 

2) โครงการการทวนสอบเทคโนโลยีการผลิตน้ าตาลล าไยและคุณสมบัติเชิงคุณภาพ สุขภาพและ
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2553 - 1 กันยายน 2554 นักวิจัย 

3) โครงการทดสอบศักยภาพเชิงพาณิชย์ของน้ าตาลล าไย  แหล่งทุนส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก). ระยะเวลา พฤศจิกายน 2553 – ตุลาคม 2554 (1 ปี) นักวิจัย 
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4) โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่งทุนส านัก
พัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลา 5 พฤษภาคม 2554 - 31 ตุลาคม  2554 (6 เดือน) 
นักวิจัย 

5) หนี้นอกระบบ : ปมปัญหาและแนวทางแก้ไขภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแหล่งทุน
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลา 12 กค.54-11 กค.55 (1 ปี)  นักวิจัย 

6) การประเมินผลงาน/ ผลลัพธ์ (Output) โครงการ “ความร่วมมือน าร่อง  โครงงาน(เชิง)
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพที่ดีกว่า” ระยะที่ 2 แหล่งทุนศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
ระยะเวลา มกราคม – มีนาคม พ.ศ.2555 (3 เดอืน) นักวิจัย 

7) การวิจัยกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงิน
ระดับจุลภาคในแต่ละสภาพชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน  (แผนงานวิจัย Microfinance : ผลสัมฤทธิ์และแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงิน
ระดับจุลภาคตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน)  แหล่งทุน 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) 
ระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2555 - 16 พฤษภาคม 2556 (1 ปี) นักวิจัย 

8) นโยบายแรงงานต่างด้าว : ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนใน : 
กรณีความคิดเห็นของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (NGOs) (แผนงานวิจัย นโยบายแรงงานต่างด้าว : 
ความสมดุลระหว่างความมั่นคง เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชน) แหล่งทุนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ 2555 (ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย) ระยะเวลา 29 พฤษภาคม 2555 - 29 
พฤษภาคม 2556 (1 ปี) หัวหน้าโครงการ 

9) การศึกษาปัจจัยก าหนดการกระท าความผิดกฏหมายจราจร: การทดสอบเชิงประจักษ์ตาม
แนวคิดเศรษฐศาสตร์อาชญากรรม แหล่งทุน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 18 
มกราคม 2556 - 18 กรกฎาคม 2557 หัวหน้าโครงการ 

10) การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมของการด าเนินงานของ สวทช. ใน
พ้ืนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดเลย แหล่งทุนส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 - 30 พฤศจิกายน 2555 (6 เดือน) นักวิจัย 

11) โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน แหล่งทุนส านัก
พัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลา 21 กรกฎาคม 2555 - 26 มกราคม 2556 (190 
วัน) นักวิจัย 

12) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า : 
ในภาคส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม  แหล่งทุนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้งบ
จาก กฟผ.) ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 - 30 พฤศจิกายน 2556 (6 เดือน) นักวิจัย 

13) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีในสหภาพพม่า : ในภาค
ส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งทุนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้งบจาก 
กฟผ.) ระยะเวลา 1 มิถุนายน 2556 - 31 ธันวาคม 2556 (7 เดือน) นักวิจัย 

14) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจ าปี พ.ศ. 2555 
– 2560 (ภายใต้โครงการที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (Homestay) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน) แหล่งทุนส านัก
พัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลา 17 พฤษภาคม 2556 – 2 ธันวาคม 2556 (200 วัน) 
หัวหน้าโครงการ 
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15) การผลิตฟรุกโตอิลีโกแซ็กคาไรด์จากน้ าเชื่อมล าไยคละเกรด และการทดสอบสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ระยะเวลา 1 กันยายน 2556- 1 ธันวาคม 2557 นักวิจัย 

16) การติดตามประเมินผลกระทบการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น
ด้านสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือแหล่งทุนหน่วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา
ชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ระยะเวลา  1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2557 (6 
เดือน) นักวิจัย 

17) ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
(Homestay) ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริ การท่องเที่ยว ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ระยะเวลา 19 สิงหาคม 2558 - 9 มีนาคม 2559 นักวิจัย 

18) แผนงานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (โครงการย่อยที่ 1 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน / โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา : 
การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ) ระยะเวลา "1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (1 ปี) นักวิจัย 
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นางสาววิริญกานต์  อุดดีวงค์ 
 
1. ชื่อ – สกุล  นางสาววิริญกานต์   อุดดีวงค์  อายุ 26 ปี  
2. ที่อยู ่
 บ้านเลขท่ี 189/1  ม.7 ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
 มือถือ  08 6198 2154             
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. หน่วยงานที่อยู ่
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 โทร.0-5394 2239   
 โทรสาร. 0-5394 2241 
 Email: porpolory@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ 
 - ก าลังศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ประวัติการท างาน  
 2556 – 2558 ต าแหน่ง Retail Representative บริษัท ทรู ดิสทริบิวชั่น จ ากัด 
 2558 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 

- โครงการด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยฯ (โฮมสเตย์2558) 
- โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิง

เกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าใน

อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) 
- โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก 

(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย 
- โครงการการเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม 
- โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน 
- โครงการวิจัยและพัฒนา : การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ 
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นางสาววนัชพร  สันทราย 
 

1. ชื่อ – สกุล  นางสาววนัชพร สันทราย  อายุ 2๒ ปี  
2. ที่อยู ่
 บ้านเลขท่ี ๔0/๑  ม.๖ ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา 
 มือถือ  08 ๕๕๒๘ ๓๕๖๒             
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  
 ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. หน่วยงานที่อยู ่
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 โทร.0-5394 2239   
 โทรสาร. 0-5394 2241 
 Email: wanatchaporn278@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 
 - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
6. ประวัติการท างาน 
  พ.ศ. 2560 – มี.ค. 2561   นักศึกษาฝึกงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
     คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
     คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. ผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 
 -  โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมัน
ส าปะหลังส าหรับผู้บริโภคกลุ่ม NCDs” 
 -  โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว 
 -  โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 
 -  โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด 
 -  โครงการการประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในประเทศไทย 
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ลงลายมือชื่อทีมที่ปรึกษา 

ผู้จัดการโครงการ  
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (อาจารย์สุขุม  พันธุ์ณรงค์) 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพ็ญ  พวงสายใจ) 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (อาจารย์พิมลพรรณ   บุญยะเสนา) 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ) 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (อาจารย์สุชาติ พรหมขัติแก้ว) 
 
คณะทีมบุคลากรสนับสนุน 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (นางสาววิริญกานต์  อุดดีวงค)์ 
 
ลงชื่อ ……………………………………………………… 
        (นางสาววนัชพร  สันทราย) 
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