
ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง

ปญัญา 
ผลการ

พิจารณา 
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์สินค้าพื้น
ถิ่น ของกลุ่มฮกันะแม่
กาษา อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 

อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู  
อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  
อ.พรรษพร เครือวงษ์  
ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา  

1. เพื่อศึกษารูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิม 
และสภาพปัญหาความต้องการ
ของสินค้าพื้นถิ่นของกลุ่มฮักนะแม่
กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์สินค้าพื้นถิ่นของกลุ่ม
ฮักนะแม่กาษา ตําบลแม่กาษา 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อ
พัฒนาให้เป็นสินค้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยว 
3. เพื่อเปรียบเทียบรายได้ของ
กลุ่มฮักนะแมก่าษา อําเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ก่อนกับหลังการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าพ้ืนถิ่น 

70,000 TCIกลุ่ม1 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

 
งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง

ปญัญา 
ผลการ

พิจารณา 
2 การพัฒนาสินค้าหัตถกรรม

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านแม่ปะโดยชุมชน 

ผศ.วันชัย เพ็งวัน  
อ.ทิพย์หทัย 
ทองธรรมชาติ  
ดร.วาสานา จรูญศรีโชติ
กําจร  
อ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์   
อ.ธนัชพร หาได้  
อ.สันติ คู่กระสังข์  
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ ์ 

1. เพื่อศึกษาบริบทและเพิ่มพนูองค์ความรู๎
รวมทั้งพัฒนาสินคา้หัตถกรรมเพื่อสง่เสริม
ท่องเที่ยวบา้นแม่ปะ 
2. เพื่อพัฒนาและออกแบบสินค้า
หัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้าน
แม่ปะโดยชุมชน 
3. เพื่อส่งเสริมช่องทางการจัดจําหน่าย
สินค้าหัตถกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
บ้านแม่ปะโดยใช้ศิลปะสร้างสรรค์สู่สินค้า
นวัตกรรมได้ในอนาคต 
4. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการ
พัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพ่ือสง่เสริมการ
ท่องเที่ยวบ้านแม่ปะ 
5. เพื่อศึกษาผลที่เกิดกับชุมชนบ้านแม่ปะ
จากการพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านแม่ปะโดยชุมชน 

70,000 TCIกลุ่ม1 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง

ปญัญา 
ผลการ

พิจารณา 
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชน กลุ่มข้าวเกรียบ
ตําบลแม่ปะ อําเภอแม่
สอด จังหวัดตาก 

อ.อังคณา ตาเสนา  
ผศ.ดร.ธีรศิลป์ กันธา  
อ.มัลลิกา ทองเอม  
อ.นิพิฐพนธ์ ฤาชา  

1. เพื่อศึกษาศักยภาพการ
ดําเนินงานกลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบ ตําบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
2. เพื่อพัฒนาตราผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์และฉลากสินค้าของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ ตาบลแม่ปะ 
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดกับชุมชน
กลุ่มข้าวเกรียบตําบลแม่ปะ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก จาก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบ 

46,030 TCIกลุ่ม1 -ลิขสิทธิ ์
-ตราสินค้า 

อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 
 
 
 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง
ปญัญา 

ผลการ
พิจารณา 

4 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่า
ลีซูตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอ
พบพระจังหวัดตาก 

อ.ภัคพล  รื่นกลิ่น   1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าของ
ผ้าทอชุมชนลีซู 
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ชุมชนลีซู ตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดกับชุมชนเผ่า
ลีซูตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบพระ 
จังหวัดตาก จากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน  

25,000 TCIกลุ่ม2 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 
 
 
 
 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง
ปญัญา 

ผลการ
พิจารณา 

5 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่า
อาข่าตําบลคีรีราษฎร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อ.น้ําฝน  สะละโกสา    
อ.พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   

1. เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าของ
ผ้าทอชุมชนอาข่า 
2. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอชุมชนอาข่า ตําบลคีรีราษฎร ์
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดกับชุมชนเผ่า
อาข่าตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน 

25,000 TCIกลุ่ม2 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 
 
 
 
 
 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง
ปญัญา 

ผลการ
พิจารณา 

6 การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่า
มูเซอตําบลคีรีราษฎร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร ์  1.  เพื่อศึกษาองค์ความรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าของ
ผ้าทอชุมชนเผ่ามูเซอ ตําบลคีรี
ราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
2.  เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
ชุมชนเผ่ามูเซอ ตําบลคีรีราษฎร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดกับชุมชนเผ่า
มูเซอตําบลคีรีราษฎร์ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอของชุมชน 
 

25,000 TCIกลุ่ม2 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 
 
 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง
ปญัญา 

ผลการ
พิจารณา 

7 การพัฒนาโลจิสติกสาร
ท่องเที่ยวตําบลคีรีราษฏร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
ตามอัตลักษณ์วิถีชุมชน 

อ.สุธิดา ทับทิมศรี  1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนด้าน
การท่องเที่ยวตําบลคีรีราษฎร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
2. เพื่อพัฒนาโลจิสติกส์การ
ท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ชุมชน ตําบลคีรีราษฎร์
เกษตร อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดต่อชุมชน 
ตําบลคีรีราษฎร์เกษตร อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากการ
พัฒนาโลจิสติกสารท่องเที่ยว 

25,000 TCIกลุ่ม2 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 
 
 
 



ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนการวิจยัโครงการวิจัย 
งบประมาณแผ่นดิน ปงีบประมาณ 2562 ((โครงการตามพระราโชบาย งบประมาณสามลา้นห้าแสนบาท) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แมส่อด 
 

ที ่ ชื่อเรื่องวิจัย 
 

ชื่อผู้วิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

งบประมาณ การตพีมิพ์ ทรพัย์สินทาง
ปญัญา 

ผลการ
พิจารณา 

8 การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือ่สนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ชุมชน ตําบลคีรีราษฏร์ 
อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ  
อ.ศุภมาส ผกากาศ  
ผศ.ชัยรัตน์ ขันแก้ว  

1. เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพ
การเป็นพลเมืองดิจิทัลของชุมชน
ในตําบลคคีรีราษฎร์ 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
ตําบลคีรีราษฎร ์
3. เพื่อศึกษาผลที่เกิดต่อชุมชน 
ตําบลคีรีราษฎร์เกษตร อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก จากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

30,000 TCIกลุ่ม2 ลิขสิทธิ ์ อนุมัต ิ

หมายเหตุ   1. กรณีที่มีการปรับแก้ชื่อเรื่องหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ต่างไปจากโครงร่างเดิม โครงร่างที่จะใช้แนบสัญญาให้แก้ไขส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 

    2. สําหรับโครงการใดที่ไม่ได้ระบุชุมชนที่ชัดเจน โปรดระบุชุมชนให้ชัดเจนทั้งในชื่อเรื่องและวัตถุประสงค์การวิจัย 

3. ให้ทุกโครงการศึกษาความพึงพอใจของชุมชนที่ไปยกระดับผลิตภัณฑ์ โดยอาจแทรกในวัตถุประสงค์ของการวิจยัข้อใดข้อหนึ่งเนื่องจากเป็น   
ตัวชี้วัดของโครงการจัดสรรทุนวิจัยนี้ 

 


