
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน (โครงการตามพระราโชบาย) 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

……………………………………………….. 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร   ได้ประกาศรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณแผ่นดิน (โครงการตามพระราโชบาย) ประจําปีงบประมาณ  2562 และได้มีการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว
นั้น บัดนีค้ณะกรรมการได้ประเมินโครงการวิจัยของคณาจารย์  และพิจารณาสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จํานวน
ทั้งสิ้น 55 เรื่อง ดังต่อไปนี้ 

 
คณะครุศาสตร์  (จํานวน 12 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
๑ การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานการจัดการธุรกิจร้าน

จําหน่ายสินค้า OTOP และของฝากชุมชน จังหวัด
กําแพงเพชร 

ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์  รักพรมงคล 

๒ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ชาเกสรดอกกล้วยไข่ สู่ 
OTOP โดยการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชนบ้านปรึกมะกรูด 
ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

อ.ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์  
อ.อรทัย  บุญเที่ยง   
น.ส.ศศิวรรณ  พลายระหาน 
น.ส.สโรชา  ทองคํา  

๓ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์กําแพงเพชร และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย กลุ่มแปรรูป
ตลาดมอกล้วยไข่  อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 

๔ การออกแบบผลิตภัณฑ์ยกระดับมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมช่องทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์เสื่อกก ตําบลเทพนคร อําเภอเมือง 
จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.ชูวิทย์  กมุทธภิไชย 

๕ การยกระดับมูลค่าเพ่ิมทางการตลาดจากผลิตภัณฑ์กระยา
สารท  ตําบลนครชุม อําเภอเมือง  จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.รุ่งนภา  บุญยิ้ม 

๖ การยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องม้วนเพื่อเพ่ิมมูลค่า   ตําบลหนอง
ปลิง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ศิริโสภา  แสนบุญเวช 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
๗ การพัฒนาวิธีการสกัดสีย้อมผ้าจากธรรมชาติด้วยวีธีการ

ตกตะกอนด้วยไฟฟ้าสําหรับกลุ่มทอผ้าใหมแก้ว ต.นาบ่อคํา อ.
เมือง จ.กําแพงเพชร 

อ.ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 
ว่าที่ ร.ต.รุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา 
น.ส.โสรยา  กาแก้ว   
น.ส.พิชามญชุ์   ชนะบุญ  
น.ส.สาลินี  บัวรมย ์
 

๘ การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้จากลูกตาล สําหรับการเก็บรักษา
อาหาร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนบ้านสันป่า
ลาน ตําบลบ้านตาก อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 
 

อ.ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
น.ส.สชุาดา  ค้อมทอง 
น.ส.เจษฎาภรณ์  ขันนวน 
น.ส.วิราวรรณ  ช่วยบํารุง 

๙ การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระยาสารทเพ่ือสุขภาพจากข้าวสาย
พันธุ์ กข 43 และ ข้าวสายพันธุ์พิษณุโลก 80 

ผศ.จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 
ผศ.ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 
น.ส.สธุิตา  รินทอง          
น.ส.ลําพอง  การะภักดี 

๑๐ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการทําปลาช่อนสดอบแห้ง 
โดยใช้ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ 
 

ผศ.ดร.ปาริชาต  เตชะ 
น.ส.ณัฐพร  อ่อนนุ่ม 
น.ส.สุพรรษา บุญเกิด 
น.ส.วชิชุดา  ดวงแก้ว 

๑๑ การพัฒนาฉลากสินค้าเป็นภาษาอังกฤษ สําหรับผลิตภัณฑ์ 
OTOP ของจังหวัดกําแพงเพชร 

รศ.ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

๑๒ การออกแบบตราสินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์และเพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกล้วยอบเนย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมู
สวรรค์หมูไทยศรีโยธิน 

อ.กษมา  สุรเดชา 
อ.กันยา  มั่นคง 

 
คณะวิทยาการจัดการ (จํานวน 7 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
1 การพัฒนาตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขัน ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกปลาร้าสับ
ของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร  
อ.ประพัสสร  บัวเผื่อน  

2 การพัฒนากระบวนการลดต้นทุนการผลิตและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จากเห็ดแปรรูปแบบของโรงเรียนประชารักษ์
ศึกษา อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

อ.อนันธิตรา  ดอนบันเทา  
อ.คุณัญญา  เบญจวรรณ  

3 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําพริกมะแขว่นของกลุ่มแม่บ้านท่า
ช้าง ตําบลคลองน้ําไหล อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร 
 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 
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ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากผ้าปักชาวเขาบ้าน

คลองเตย อําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชร 
ผศ.ถมรัตน์  เงินทอง 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ของกลุ่มทอ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติไหมแก้วพัฒนา ตําบลนาบ่อคํา จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.ยุชิตา กันหามิ่ง  
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์  
อ.ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 

6 การพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารชาววัง จังหวัดตาก 
 

อ.วิษณุเดช  นันไชยแก้ว  
อ.วีรวรรณ  แจ้งโม้  
อ.ชูเกียรติ  เนื้อไม้  

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของบ้านโชคชัยพัฒนา  
ตําบลคลองลาน สู่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวอําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ประภัสสร  กลีบประทุม  
ผศ.ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์  
  

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (จํานวน 14 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
1 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

OTOP กรณีศึกษากลุ่มอาชีพกระทงรูปกลมคนคู่รัก หมู่9 
บ้านลานเพชร ตําบลลานดอกไม้  อําเภอโกสัมพีนคร จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.อิสสราพร  กล่อมกล่ํานุ่ม 

2 ทุนทางวัฒนธรรมกับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถีไทดํา บ้านวังน้ํา ตําบลวังยาง อําเภอคลอง 
ขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.วาสนา  อาจสาลิกรณ์ 

3 ทุนทางวัฒนธรรมในการผลิต ผ้าปักลายม้งเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในหมู่บ้านป่าคา ตําบลโป่งน้ํา
ร้อน อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ภูริณัฐร์  โชติวรรณ 

4 การยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอปน้ําพริกพ่ออนงค์ โดยใช้
แนวคิดการตลาดยุคใหม่แบบP2CMarketing 
Breakthrough 

ดร.สุภาสพงษ์  รู้ทํานอง 

๕ การสังเคราะห์ตัวแบบเชิงทฤษฎีในความร่วมมือขับเคลื่อน
กระบวนการทํางานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 
จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ตรรกพร  สุขเกษม 

๖ แนวทางพัฒนาเครือข่ายผ้าทอมือในการส่งเสริมโครงการ
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ดร.ไพศาล  นาสุริวงศ์ 

๗ การศึกษาห่วงโซ่อุปทานและแนวทางการเพ่ิมมูลค่ากล้วยไข่
สดเหลือขายในตลาดมอกล้วยไข่สู่การยกระดับผลิตภัณฑ์
แปรรูป 
 

อ.พัตรา  คําสีหา 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้วิจัย 
๘ ทุนมนุษย์กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนขนมเทียนแก้ว ใน

การส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองจอก
พัฒนา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.สุวภัทร  หนุ่มคํา 

๙ การปรับตัวของครอบครัวในชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านโค้ง
วิไล อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ธวชินี  ลาลิน 
 

๑๐ การพัฒนาตราสินค้าจากทุนทางสังคมเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวถี บ้านท้องคุ้ง 
ตําบลท่าพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

๑๑ การมีส่วนร่วมของพหุภาคีกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพ่ือการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา:กรณีศึกษาหมู่บ้านลานดอกไม้ จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.พัจนภา  เพชรรัตน์  
อ.จันทิมา    ก้อนจันทร์เทศ 
อ.กรรณิกา  อุสสาสาร 

๑๒ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ของสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP) โดยอาศัยระบบสารสนเทศ เพ่ือพัฒนา
แนวทางการดําเนินงานของผู้ประกอบการกรณีศึกษา อําเภอ
เมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ภาวินี ภูจริต  
อ.พิรฎา ทองประเสริฐ   
อ.ดร. สุภาสพงษ์ รู้ทํานอง  
อ.พัตรา  คําสีหา 
อ.ดวงนภา ลาภใหญ่ 

13 การยกระดับผลิตภัณฑ์เมี่ยงกล้วยไข่บ้านท้องคุ้ง ตําบลท่า
พุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ปาริชาติ  สายจันดี 

14 รูปแบบการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน 
OTOP นวัตวิถี อําเภอพรานกระต่าย จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (จํานวน 7 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

1 การศึกษาชนิดและปริมาณสารก่อโฟมที่เหมาะสมในการ
ผลิตสารสีชนิดผงจากใบหม่อนโดยวิธีทําแห้งแบบโฟม-แมท 

อ.พงศกร  แสงหงษ์  
อ.เอนก  หาลี  

2 พาราลาโดมอบแห้งเอนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์ 
รูปแบบกึ่งเรือนกระจก ใช้แผ่นโลหะประกอบด้านข้างเพ่ือ
การถ่ายเทความร้อนภายใน 

ผศ.ไพโรจน์  เอกอุฬาร 

3 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าของกลุ่มโอ
ทอบ (OTOP) และการบริหารจัดการกลุ่มน้ํามิ้นต์ บ้านใหม่
ธงชัย ตําลบปางมะค่า อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์  
อ.เอนก  หาลี  

4 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สื่อการท่องเที่ยว โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปรากฎตัวทางไกลเพ่ือยกระดับการ
บริการนักท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.ภูมินทร์  ตันอุตม์  
อ.รัฐภูมิ  วรานุสาสน์  
ผศ.ดร.พนมขวัญ  วริยะมงคล  
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ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 

5 การสังเคราะห์และการตรวจสอบเอกลักษณ์ของคาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสจากเปลือกใบและก้านของข้าวโพดหลังเก็บ
เกี่ยวเพื่อใช้เป็นสารเคลือบผิวกล้วยไข่ 

อ.ดร. อัจฉรา ใจดี 

6 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
น้ําแร่บ่อน้ําพุร้อนพระร่วง จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.นพรัตน์  ไชยวิโน  
อ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ  
อ.พิมประไพ  พิพัฒน์นวกุล  
อ.ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์  
อ.นเรศ  ขําเจริญ  
อ.บรรจงศักดิ์  ฟักสมบูรณ์  

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสู่
อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสริมกรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ 

อ.วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
อ.ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ 
อ.นเรศ  ขําเจริญ 
อ.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ์ 
อ.กีรศักดิ์  พะยะ 
อ.วชิรญา  เหลียวตระกูล 
อ.ยุพิน พูนดี 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จํานวน 7 เรื่อง) 
ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 

1 การพัฒนาตู้อบแห้งแมคคาเดเมียอินฟราเรดแบบอัตโนมัติ
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับไร่กาแฟลุงสอ ดอยมูเซอ 
อําเภอแม่สอดจังหวัดตาก 

อ.จารุกิตติ์  พิบูลนฤดม   
อ.อัษฎางค์ บุญศรี 
ผศ.ดร.เทพ เกื้อทวีกุล 
อ.ภาคิณ มณีโชติ 
ผศ.วรวุฒ ิบุตรดี 
อ.นิวดี คลังสีดา 
อ.เสาวลักษณ์ ยอดวิญญูวงศ์ 
นายภานุเดช สุริยวงค์ 
นายภานุวัฒน์ รุ่งน้อย 
นายนาย วรายุทธ พิลึก 

2 การออกแบบและพัฒนาชุดทํางานจากผ้าขาวม้า อย่างมีส่วน
ร่วมกับชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศรีอุบล ตําบลนิคมโพธิ์ทะเล 
จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ 
ผศ.ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 
อ.อําไพ  แสงจันทร์ไทย 
อ.พบพร  เอ่ียมใส 
อ.ธนกิจ  โคกทอง 
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ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย 
3 การพัฒนาเครื่องตัดข้าวเกรียบสําหรับชุมชนที่จําหน่ายข้าว

เกรียบในตําบลท่าพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัด
กําแพงเพชร 

อ.ปรีชาภรณ์  ขันบุรี  
ผศ.อนัน หยวกวัด.          
ผศ.อานนท์ วงษ์มณี.       
ผศ.โยธิน ป้อมปราการ   
อ.ชุติเดช ทันจันทร์             

4 การพัฒนาเครื่องปั่นเส้นใยกล้วยสําหรับผลิตสินค้าโอทอปก
ระดาษใยกล้วยของกลุ่มแม่บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6 ตําบล
ป่าพุทรา อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.โยธิน  ป้อมปราการ   
ผศ.อนัน หยวกวัด 
ผศ.ปรีชาภรณ์ ขันบุรี 
ผศ.อานนท์ วงษ์มณี 
อ.ชุติเดช ทันจัน 

5 การพัฒนาเครื่องมือการบําบัดและบริหารจัดการแหล่งน้ํา 
โดยระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบบนพื้นดิน (On 
Ground PV) และแบบลอยน้ํา (Floating PV) สําหรับชุมชน
.... 

อ.จักรพันธ์  ธงทอง   
อ.เอกสิทธ์ เทียนมาศ 
ผศ.ดร.นพคุณ ชูทัน 
อ.พัชรีรัต หารไชย 
อ.ดํารงค์ เฉยปัญญา 

6 การพัฒนาเครื่องสีกาแฟสดอาราบิกาด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์สําหรับชุมชนบ้าน ป่าคา ตําบลโป่งน้ําร้อน 
อําเภอคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร 

อ.จตุรงค์  ธงชัย  
อ.เศวต สมนักพงษ์ 
ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย 
อ.จตุรงค์ ธงชัย   
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดําเนิน   
อ.กนกวรรณ เขียววัน 

7 การพัฒนาระบบอัจฉริยะสําหรับการปลูกอ้อยอินทรีย์ใน
ชุมชนบ้านโคกหม้อ ต.ท่าขุนราม อ.เมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผศ.นรุตม์  บุตรพลอย 
อ.เศวต  สมนักพงษ์ 
อ.นิวดี  คลังสีดา 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด (จํานวน 8 เรื่อง) 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
1 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าพ้ืนถิ่น ของกลุ่ม

ฮักนะแม่กาษา อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
อ.นงลักษณ์ จิ๋วจู  
อ.ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์  
อ.พรรษพร เครือวงษ์  
ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา  

2 การพัฒนาสินค้าหัตถกรรมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวบ้านแม่
ปะโดยชุมชน 

ผศ.วันชัย เพ็งวัน  
อ.ทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ  
ดร.วาสนา จรูญศรีโชติกําจร  
อ.กันต์กนิษฐ์ จูรัตน์   
อ.ธนัชพร หาได้  
อ.สันติ คู่กระสังข์  



 7 

ที ่ ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย 
อ.ราววาด ยิ้มสวัสดิ ์ 

3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มข้าวเกรียบตําบลแม่ปะ 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

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

4 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่าลีซูตําบลคีรี
ราษฎร์ อําเภอพบพระจังหวัดตาก 

อ.ภัคพล  รื่นกลิ่น   

5 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่าอาข่าตําบลคีรี
ราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อ.น้ําฝน  สะละโกสา    
อ.พัชรมณฑ์  อ่อนเชด   

6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอชุมชนเผ่ามูเซอตําบลคีรี
ราษฎร์ อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

อ.ธนวิทย์ ฟองสมุทร์   

7 การพัฒนาโลจิสติกสารท่องเที่ยวตําบลคีรีราษฏร์ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตากตามอัตลักษณ์วิถีชุมชน 

อ.สุธิดา ทับทิมศรี  

8 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ
การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตําบลคีรีราษฏร์ อําเภอ
พบพระ จังหวัดตาก 

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

 
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 


