
ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาการบัญชี  สาขาการจดัการ  สาขาการตลาด  สาขาการท่องเทีย่ว  สาขาภาษาอังกฤษ  งบประมาณทัง้หมด
 งบผลประโยชน์  งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พ้ืนทีล่ าปาง

งบประมาณภายใน

1 การพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษของ

นักศึกษา มทร.ล้านนาล าปางโดยใช้กิจกรรมทางภาษาเพือ่

การส่ือสาร

นางสาวเบ็ญญา   อินวรรณ์ 35,000.00           35,000.00               35,000.00        

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (40)

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (15) 509,850.00          509,850.00             509,850.00         
ดร.อภนิันทน์  จติรเจริญ (15)
ผศ.รุ่งธวิา  กองเงิน (15)
นางสาวลชินี  ปานใจ (15)

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (35)
ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (20) 694,200.00          694,200.00             694,200.00         

ดร.อภนิันทน์  จติรเจริญ (15)

ผศ.รุ่งธวิา  กองเงิน (15)

นางสาวลชินี  ปานใจ (15)

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (80) 696,800.00          696,800.00             696,800.00         

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (10)

นางสาวคนึงนุช  สารอินจกัร์ (5) 43,550.00           43,550.00               43,550.00           

นายวชิระ  หล่อประดิษฐ์ (5) 43,550.00           43,550.00               43,550.00           

นางสายนที   ทรัพย์ม(ี60) 617,400.00            617,400.00             617,400.00         

นางสาวผจงจติ  ต๊ิบประสอน(20) 205,800.00           205,800.00             205,800.00         

นายเรืองพันธุ์  ทรัพย์ม(ี10)

นายสิงหา   ค ามูลตา(10) 102,900.00            102,900.00             102,900.00         

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา (40) 434,000.00           434,000.00             434,000.00         

นางณัชธาร  สิงหโ์ตทอง (30) 325,500.00             325,500.00             325,500.00         

นายคงศักด์ิ   ตุ้ยสืบ (30) 325,500.00           325,500.00             325,500.00         

นายโพโรจน์  ไชยเมืองชื่น(30) 775,200.00         775,200.00             775,200.00         

นางสาวเพียงกานต์   นามวงศ์ (30) 775,200.00         775,200.00             775,200.00         

นางสาวศิริขวญั  ปัญญาเรือน (30) 775,200.00         775,200.00             775,200.00         

นายอภนิันทน์  จติรเจริญ (10)

ดร.ธติิวฒัน์  ตาค า (50) 596,000.00          596,000.00             596,000.00         

รศ.ดร.วนัเพ็ญ  จติรเจริญ (20)

ผศ.นราวชิญ์  ความหมั่น (15) 178,800.00          178,800.00             178,800.00         

ดร.อภนิันท์  จติรเจริญ (10)

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

โครงการการพัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านกาแฟพิเศษ 

ส าหรับเป็นฐานความรู้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟพิเศษ

4

8 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภณัฑ์กาแฟพิเศษ

โครงการผลกระทบของนวตักรรมการแปรรูปกาแฟทีม่ีต่อ

คุณภาพของกาแฟอาราบิก้าทีป่ลูกบนพืน้ทีสู่งเหนือ

ระดับน้ าทะเลแตกต่างกัน เพือ่มุ่งสู่มาตรฐานการส่งออก

อุตสาหกรรมกาแฟพิเศษตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าว

กระโดด

2

3 โครงการการพัฒนานวตักรรมกรรมวธิกีารเก็บบ่มเมล็ด

กาแฟร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพือ่ส่งเสริม

ศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก

โครงการพัฒนาหว่งโซ่คุณค่าตราสินค้ากาแฟพิเศษที่

สามารถน าไปใช้ได้ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมกาแฟ

6

โครงการประเมินความคุ้มค่าของโครงการวจิยัการพัฒนา

ศักยภาพธรุกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือฯ

5

โครงการจดัระบบการท่องเทีย่วเพือ่ส่งเสริมอุตสาหกรรม

กาแฟพิเศษของชุมชนผู้ปลูกกาแฟในเขตต าบลแจซ้้อน 

อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง

7



ที่  ชื่อวจิยั/สร้างสรรค์  ผู้วจิยั/สร้างสรรค์  สาขาการบัญชี  สาขาการจดัการ  สาขาการตลาด  สาขาการท่องเทีย่ว  สาขาภาษาอังกฤษ  งบประมาณทัง้หมด
 งบผลประโยชน์  งบแผ่นดิน  งบภายนอก

ข้อมูลโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 พ้ืนทีล่ าปาง

 ตารางข้อมูลโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 แหล่งงบประมาณ (หกั%สัดส่วนนักวจิยั คณะ สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

นางสาวสุขุมาล  ต้ัวสกุล (5) 59,600.00           59,600.00               59,600.00           

720,300.00         965,300.00        325,500.00           2,325,600.00    35,000.00         2,822,350.00     7,194,050.00         35,000.00      7,159,050.00     -              

งบประมาณภายนอก

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา

ดร.ญาณี  คีรีต๊ะ

ดร.ปัทม์  ปราณอมรกิจ

ผศ.วรัญญา  ธาราเวชรักษ์

นางสาวเกษชไม  บุญโสม

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา

นายคงศักด์ิ   ตุ้ยสืบ

นางสาวสายนที  ทรัพย์มี

นางพวงทอง  วงัราษฏร์

นางสาวชานิกา  ฉัตรสูงเนิน

 นางสาวเพียงกานต์   นามวงศ์

 นางสาวศิริขวญั  ปัญญาเรือน

 นายกีรติ   วฒิุจารี

นายประเทืองฝ้ันแก้ว
นายวชิัย  สินจกัร์

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา (15)

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา (10) 317,415.00          317,415.00             317,415.00         

ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์ (10)

317,415.00          317,415.00           -              317,415.00       -              

7,511,465.00                     

7,194,050.00                     

317,415.00                        

รวมงบประมาณเงินวิจัยทัง้หมด พ้ืนที ่ล าปาง (บาท)

รวมงบประมาณภายในทัง้หมด

 โครงการวจิยัพัฒนาเอกลักษณ์และการส่งเสริมคุณค่าของ

หมู่บ้าน Otop หตัถศิลป์ในเขตภาคเหนือตอนบนเพือ่เพิม่

ขีดความสามารถในการตลาดด้วยนวตักรรมและวฒันธรรม

สร้างสรรค์ตลอดหว่งโซ่โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

 โครงการการพัฒนาการผลิตธญัพืชเมืองหนาวเป็นพืชหลัง

นาเพือ่การสร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรพืน้ทีสู่งและเพิม่ความ

อุดมสมบูรณ์ดิน กรณีศึกษาข้าวสาลี

8 การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภณัฑ์กาแฟพิเศษ

รวมงบประมาณงบวิจัยภายนอก (บาท)

หมายเหตุ : การแบ่งสัดส่วนของงานวจิยั ทีไ่ม่ใบุคลากรสังกัดคณะบริหารธรุกิจและศิลปศาสตร์   มทร.ล้านนา กรุณาท าตัวอักษรสีแดง

รวม

รวมงบประมาณงบวิจัยภายใน (บาท)


