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น าเสนอตอ่สภามหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



สารบัญ 

หน้า 

สรุปจ ำนวนโครงกำรตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒         ๑ 

ตำรำงที่ ๑  รำยชื่อโครงกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์                ๒ 
ตำรำงที่ ๒  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ใช้งบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๒          ๖ 
ตำรำงที่ ๓  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ใช้งบประมำณรำยได้มหำวิทยำลัย         ๓๒ 
ตำรำงที่ ๔  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่นที่ใช้งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งอื่นๆ        ๓๓ 
ตำรำงที่ ๕  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำครูที่ใช้งบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๒         ๕๐ 
ตำรำงที่ ๖  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำครูที่ใช้งบประมำณรำยได้มหำวิทยำลัย        ๕๗ 
ตำรำงที่ ๗  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำครูที่ใช้งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ        ๕๙ 
ตำรำงที่ ๘  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้งบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๒        ๖๓ 
ตำรำงที่ ๙  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ใช้งบประมำณรำยได้มหำวิทยำลัย       ๗๖ 
ตำรำงที่ ๑๐  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำท่ีใช้งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ       ๙๑ 
ตำรำงที่ ๑๑  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ใช้งบประมำณ ประจ ำปี ๒๕๖๒     ๑๐๔ 
ตำรำงที่ ๑๒  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ใช้งบประมำณรำยได้มหำวิทยำลัย     ๑๐๗ 
ตำรำงที่ ๑๓  รำยละเอียดโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่ใช้งบประมำณสนับสนุนจำกแหล่งอ่ืนๆ     ๑๑๕ 
ตำรำงที่ ๑๔  แสดงผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น      ๑๑๘ 
ตำรำงที่ ๑๕  แสดงผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำครู      ๑๒๑ 
ตำรำงที่ ๑๖  แสดงผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ     ๑๒๓ 
ตำรำงที่ ๑๗  แสดงผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร     ๑๒๕ 
ตำรำงที่ ๑๘  สรุปผลกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๒      ๑๒๗ 
ตำรำงที่ ๑๙  สรุปนวัตกรรมชุมชนภำยใต้ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๒      ๑๓๐ 



กิจกรรม
สัมพันธ์ อบรม งานวิจัย โครงการ

พัฒนา รวม

๑. การพัฒนาท้องถิ่น ๙              -   ๑๐ ๑๙
๑.๑ ด้านเศรษฐกิจ ๑ ๒ ๓

๑.๒ ด้านสังคม ๒ ๒

๑.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม ๑ ๑
๑.๔ ด้านการศึกษา/ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ๑ ๒ ๓

๒. การผลิตและพัฒนาครู ๖ ๑ ๑ ๘
๓. การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๑๑ ๑๐ ๙ ๓๐
๔. การพัฒนาการบริหารจัดการ ๓ ๖ ๒ ๑๑

รวมทั้งสิ้น ๒๙ ๑๗ ๒๒ ๖๘

สรุปจํานวนโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ งบประมาณ

เงินรายได้
งบประมาณ
แหล่งอื่น รวมทั้งสิ้น



๒ 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ตารางท่ี ๑ : รายช่ือโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๑. การพัฒนาท้องถิ่น ๑. โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 

๒. โครงการแก้ไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท 

๓. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความม่ันคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย “หนึ่งคณะ 
หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม”  (Triple-
one) 

๔. โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี ความ
มีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเอง และผู้อ่ืน 

๕. โครงการนิทรรศการศิลปกรรมล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

๖. โครงการส้ารวจความหลากหลายของ
พรรณไม้ ในป่าชุมชน 

๗. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่านการเขียนและการคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

๘. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดน 

 ๑. โครงการศูนย์วิจัยชุมชนการส่งเสริมและ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ต้าบลแม่ข้าต้มท่าสุด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

๒. โครงการสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัยโดยชุมชน
ท้องถิ่น 

๓. โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  

๔. โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในจังหวัด
เชียงรายด้วยกระบวนการ PGS 

๕. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยมะลิอ่องกึ่ง
ส้าเร็จรูป (กิจการ หจก.เจเอ็นฟรุ๊ตแสน็ค) 

๖. โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน 
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาด

สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดเชียงราย 
๘. โครงการเพิ่มมูลค่าสับปะรดนางแลภายใต้

แนวคิดประเทศไทย ๔.๐ ด้วยสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

๙. โครงการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรโดยการลด
ต้นทุนการผลิตและสร้างมูลค่าด้วยการแปร
รูปสินค้าเกษตร 



๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๙. โครงการบูรณาการการบริการวิชาการ

กับการเรียนการสอนและการวิจัยใน
โครงการ ๑ พ้ืนที่ ๑ คณะ ๑ นวัตกรรม 

๑๐. โครงการคูปองครู 

๒. การผลิตและ  
พัฒนาครู 

๑. โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ ส้าหรับ
นักศึกษาครู 

๒. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพครูและการสอบ
บรรจุ 

๓. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๔. โครงการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
สาธิต 

๕. โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

๖. โครงการการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการเลื่อนวิทยฐานะ  
ที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระราโชบาย 

 
 
 
 

๑. โครงการพัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตาม 
อัตลักษณ์ของหน่วยงาน 

๑. โครงการ MOOC 



๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๓. การยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 
๑. โครงการบ่มเพาะบัณฑิตมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงรายให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

๒. โครงการพัฒนาความเป็นเลิศบัณฑิต  
ให้มีทักษะของศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพ่ือ
ตอบสนองการพัฒนาประเทศ ๔.๐ 
(Work Integrated Learning: WIL) 

๔. โครงการพัฒนาทักษะความเป็นเลิศ 
ด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต 

๕. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดิม 
๖. โครงการจัดการเรียนการสอน

ระดับอุดมศึกษา 
๗. โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับ

หน่วยงานภายนอก 
๘. โครงการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

๙. โครงการจัดหาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

๑๐. โครงการบูรณาการการใช้ทรัพยากร 
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในลักษณะห้องปฏิบตัิการกลาง 

๑๑. โครงการส่งเสริมให้บุคลากรน้า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

๑. โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ต้าแหน่ง      
ทางวิชาการ 

๒. โครงการสนับสนุนการเพิ่มวุฒิของบุคลากร 
๓. โครงการปรับปรุงสนามกีฬาของ

มหาวิทยาลัย 
๔. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 
๕. โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่ตลาดที่
หลากหลายและกว้างขวางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

๖. โครงการพัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน 

๗. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลสาธิตการแพทย์
แผนไทยให้ได้ตามมาตรฐาน 

๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางวิชาชีพ 

๙. โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๑๐. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์โดย
ใช้องค์ความรู้และงานวิจัยในมหาวิทยาลัย 

๑. โครงการประชุมสังคมศาสตร์วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 

๒. โครงการวิชาการราชภัฏรฐัศาสตร์ และ   
รัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ 

๓. โครงการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๗ 

๔. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ครั้งที่ ๒ 

๕. โครงการสัมมนาเรื่องนวัตกรรมสร้างสรรค์
เพ่ือการสอนภาษาและวรรณกรรมไทยใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๖. โครงการ GSB Innovation Club 
๗. โครงการ Start D Up Camp 
๘. โครงการสร้างแนวคิดสู่รูปแบบการด้าเนิน

ธุรกิจนวัตกรรมอย่างเข้มข้น ครั้งที่ ๑ 
"Intensive training - Travel Tech : 
Disruptive Tourism" 

๙. โครงการ SME STARTUP Early Stage
ผู้ประกอบการใหม่ ประจ้าปี ๒๕๖๒ 



๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบประมาณรายได้ โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืนๆ (ระบุ) 
๔. การพัฒนาการ

บริหารจัดการ 
๑. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบฐานข้อมูล      
เพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

๒. โครงการทบทวนและจัดท้าผังแม่บท
ด้านอาคารสถานที่ 

๓. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ้านวย
ความสะดวกด้านต่างๆ เน้นการ
ประหยัดพลังงานและเพ่ิมการใช้
พลังงานทางเลือก 
 

๑. โครงการพัฒนาภาวะผู้น้าผู้บริหาร 
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
๔. โครงการทุนอุดหนุนส้าหรับนักศึกษาที่สร้าง

ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
๕. โครงการสนับสนุนความเป็นเลิศของ

นักศึกษา 
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual 
Property) 

๑. โครงการเกษตรน้้าบาดาลพื้นที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๒. โครงการเครือข่ายขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
ปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ๒ 

 

 



๖ 

 

ตารางท่ี ๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการยกระดับ

สินค้าชุมชน 
OTOP 

(จ.เชียงราย) อ.ขุนตาล  
อ.เมือง อ.พาน อ.เวียงชัย 
อ.พญาเม็งราย  
จ้านวน ๕ หมู่บ้าน 
(จ.พะเยา) อ.เมือง  
อ.แม่ใจ อ.ภูซาง  
จ้านวน ๕ หมู่บ้าน 
  

จ.เชียงราย 
๑. OTOP จ.เชียงราย

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ
ระดับ C และ D ถึง 
๑๑๐ ราย ที่ข้ึน
ทะเบียนกับส้านักงาน
พัฒนาชุมชน และรอ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้โดดเด่นให้สามารถ
ยกระดับขึ้นทะเบียน
ดาวตามมาตรฐาน 
OTOP 

๒. ผลผลิตทาง
การเกษตรมีจ้านวน
มากแต่ไม่เกิดการ
สร้างมูลค่าและ
ผลิตภัณฑ์ที่ท้าการ
แปรรูปไม่มีมาตรฐาน
ท้าให้ไม่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน 

การแก้ไขปัญหา 
๑. โครงการยกระดับสินค้า

ชุมชน OTOP คัดเลือก
ผู้ประกอบการระดับ C 
และ D ที่มีความพร้อม
เข้ารับโครงการเพ่ือสร้าง
โอกาสในการพัฒนาให้แก่
ผู้ประกอบการชุมชน 

๒. ยกระดับสินค้าทางการ
เกษตรให้ได้มาตรฐาน 
GAP ในผลผลิตต้นทาง 

๓. ผลักดันสินค้าแปรรูปให้ได้
มาตรฐาน อย.จาก
กระทรวงสาธารณสุขและ
ท้าสถานที่การผลิตให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้สินค้า
เกิดความเชื่อถือต่อ
ผู้บริโภคและกระจายลงสู่
ตลาดได้จริง 

 

๑. การขยายผลโครงการหลัง
การพัฒนา 
 - จัดท้าสรุปผลการ

ด้าเนินงานโครงการ เพ่ือ
แสดงผลการพัฒนาของ
กลุ่มงาน และจัดแถลง
ข่าวเชิญหน่วยงาน
ราชการและเอกชนใน
จังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างการรับรู้การ
ด้าเนินงานภายใต้พระรา
โชบาย รัชกาลที่ ๑๐ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่  
- สร้างการรับรู้การ
ท างานระดับจังหวัด 
โดยคณะท้างานได้จัด
กิจกรรมเพ่ือสรุปผลการ
ด้าเนินงานสู่สาธารณชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
เกี่ยวข้องใน

โครงการพัฒนา 
 
 



๗ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๓. งานหัตถกรรมใน

ท้องถิ่นจังหวัด
เชียงรายเริ่มประสบ
ปัญหาด้านแรงงาน
การผลิตที่เป็นวัย
หนุ่มสาวและการ
สร้างสรรค์งานการ
สร้างผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นให้สะท้อน  
อัตลักษณ์ของพ้ืนที่ 

จ.พะเยา  
๑. ผู้ประกอบการยังไม่

สามารถเข้าถึง
หน่วยงานพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพ
ของตน 

๒. การน้าผลิตผล
ทางการเกษตรสู่การ
แปรรูปของ
ผู้ประกอบการไม่มี
ความหลากหลายท้า
ให้สินค้าระดับ OTOP 

๔. พัฒนาสินค้าเกษตร   
แปรรูปด้วยกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม 

๕. น้าร่องแบบแผนการ
พัฒนาผู้ประกอบการ
ให้แก่หน่วยงานในท้องถิ่น
โดยการประสานความ
ร่วมมือในการให้ความรู้
และฝึกอบรมในพ้ืนที่และ
หน่วยงานท้องถิ่นน้าไป
ขยายผลต่อยอด 

๖. เชื่อมต่อช่องทาง
การตลาดสู่ผู้ประกอบการ
เพ่ือให้เกิดแรงกระตุ้น
ในทางเศรษฐกิจ 

๗.คลินิคให้ค้าปรึกษาเพ่ือบ่ม
เพาะผู้ประกอบการตาม
พันธกิจของหน่วยงาน 

 
ระยะเวลาด าเนินระยะเวลา
ด้าเนินโครงการ ๖ เดือน 

กระบวนการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP 
และภาคส่วนอื่นๆ ได้รับ
ทราบการด้าเนินงาน 

- สร้างความม่ันคงใน
พื้นที่ โดยหน่วยงานใน
พ้ืนที่รับผิดชอบให้การ
สนับสนุนหลังจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้เข้าไป
ด้าเนินการเพ่ือยกระดับ
ผู้ประกอบการให้มีขีด 
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้น 

- พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการ โดยสร้าง
แนวทางในการท้าธุรกิจ
โดยใช้รูปแบบการ 
บูรณาการศาสตร์จาก
คณะ/ส้านักวิชาเพ่ือให้
ผู้ประกอบการได้พัฒนา
ตนเองและสนับสนุน  



๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ไม่โดดเด่น 

๓. หน่วยงานที่มีพันธกิจ
ด้านการส่งเสริม
ผู้ประกอบการมี
จ้านวนน้อยและ  
ขาดการเชื่อมโยงเพ่ือ
ประสานความร่วมมือ 

ระยะเวลาในการติดตามผล
และพัฒนาต่อเนื่อง ๖ เดือน 
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือเรียนรู้ช่องทางต่อไป
ในการประกอบกิจการ 

๒. โครงการแก้ไข
ความยากจนของ
ประชาชนในเขต
ชนบท 

๑. พ้ืนที่ต้าบลเทอดไทย 
และต้าบลแม่สลองใน 
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จงัหวัดเชียงราย 

จากการส้ารวจตัวแทน
ประชาชนในพื้นท่ี ๔ 
หมู่บ้านจ้านวน ๑๐๐ 
ครัวเรือน เมื่อเทียบกับ
เกณฑ์ความยากจนตาม
มาตรการของรัฐ โดย
แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ี ๑ ยากจนที่สุด
รายได้ต่้ากว่า ๓๐,๐๐๐ 
บาทต่อปีพบร้อยละ ๘ 
กลุ่มท่ี ๒ มีรายได้อยู่
ระหว่าง  ๓๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
พบร้อยละ ๙๐ และ 
มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐  

วิธีการด าเนินงาน : ต้นทาง 
สร้างองค์ความรู้ และศูนย์
การเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย 
- ศึกษาโครงการหลวง

สะโง๊ะ 
- ขยายพันธุ์เก๊กฮวยใน

ห้องปฏิบัติการ 
- จัดท้าแปลงสาธิตการ

เรียนรู้ 
วิธีการด าเนินงาน :     
กลางทาง 
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน 
เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากชุมชน 
- ศึกษาชุมชนที่มีปัญหา 

๑. จากกิจกรรมสร้าง
เศรษฐกิจฐานรากชุมชน
เข้มแข็งโดยการเพาะปลูก
พืชเก๊กฮวยทดแทนการ
ปลูกข้าวโพด ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้การเพาะปลูก
พืชเก๊กฮวยตามแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ให้กับ
เกษตรกร จ้านวน ๑๐๐ 
คน ในพืน้ที่ ๔ หมู่บ้าน 
โดยก้าหนดพื้นท่ีการปลูก
ครัวเรือนละ ๑ ไร่ ปลูก
จ้านวน ๕,๐๐๐ ต้น/ไร่ 
ประมาณการผลผลิต ๕๐ 
กิโลกรัม(แห้ง)/ไร่/ปี ราคา

โครงการพัฒนา 



๙ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
บาทต่อปี พบร้อยละ ๒ 
ดังนั้น ประชากร
กลุ่มเป้าหมายมีรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือน    
ร้อยละ ๙๘ เป็น
ประชากรที่จัดอยู่ในกลุ่ม
ประชากรผู้มีรายได้น้อย 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
- สร้างศูนย์การเรียนรู้ใน

ชุมชน 
 

วิธีการด าเนินงาน : 
ปลายทาง 
บูรณาการ และเติมเต็มใน
ส่วนที่ขาดหาย เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
- พัฒนาเครื่องอบแห้ง

เก๊กฮวย 
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เก๊กฮวย

และช่องทางการตลาด 
- ส่งเสริมสุขภาวะของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

ขาย ๕๐๐ บาท/กิโลกรัม
(แห้ง) ท้าให้เกิดรายได้ 
๒๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน/
ป ี

๒. ท้าการวิเคราะห์รายได้ของ
ประชาชนในพื้นท่ี ๔ 
หมู่บ้าน จ้านวน ๑๐๐ 
ครัวเรือน  เมื่อน้าข้อมูลไป
วิเคราะห์ อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อต้นทุน 
พบว่า หากลงทุนปลูก  
เก็กฮวยจะท้าให้
ผลตอบแทนต่อต้นทุน
เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ ๕๑ 
โดยประมาณ ส่งผลให้
รายได้ต่อครัวเรือนของ
ประชากรเพ่ิมข้ึน พบว่า 

- กลุ่มที่ ๑ รายได้ต่้ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาทต่อปี เพ่ิม
เป็น ๔๖,๕๐๐ – 
๗๗,๕๐๐ บาทต่อปี 

 



๑๐ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
- กลุ่มที่ ๒ มีรายได้อยู่

ระหว่าง  ๓๐,๐๐๐ – 
๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อป ี
เพ่ิมเป็น ๗๗,๕๐๑ – 
๑๕๕,๐๐๐ บาท 

- กลุ่มที่ ๓ มีรายได้มากกว่า 
๑๐๐,๐๐๐  บาทต่อปี  
เพ่ิมเป็น ๑๕๕,๐๐๐ บาท 

๓. ส้ารวจและจัดท้าข้อมูล
ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่การ
ปลูกเก๊กฮวย 

๔. พัฒนานวัตกรรมส้าหรับ
กระบวนการอบแห้ง
ผลผลิตทางการเกษตร คือ 
ตู้อบเก๊กฮวยระบบลมร้อน
แบบใช้ไฟฟ้า 

๕. การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของดอก
เก๊กฮวย คุณสมบัติที่ส้าคัญ
ทางเภสัชกรรม การ
วิเคราะห์ฤทธิ์การต้าน



๑๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
อนุมูลอิสระ การวิเคราะห์
การต้านการอักเสบของ
สารสกัดดอกเก๊กฮวยใน
เซลล์แมคโคฟาจ 

๖. ส้ารวจวิเคราะห์ข้อมูลสุข
ภาวะพ้ืนฐาน และตรวจ
สุขภาพเบื้องต้น 

๗. การส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเองด้วย
การแพทย์แผนไทย 

 ๒. พ้ืนที่ต้าบลบ้างสาง 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

ต้าบลบ้างสาง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ซึ่ง
พบว่า มีช่องว่างความ
ยากจนคิดเป็นร้อยละ 
๑.๖ เมื่อเทียบกับต้าบล
อ่ืนๆ ใน อ.เมือง โดย
ประชากรส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การปลูก
ข้าว และการประมง   
ถึงร้อยละ ๗๕ และจาก
การลงพ้ืนที่ศึกษาในเชิง

วิธีการด าเนินงาน : ต้นทาง 
- ค้นหาปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน  
- องค์ความรู้ที่มีเพ่ือสร้าง

รายได้ “การเลี้ยงผึ้งโก๋น” 
- องค์ความรู้การพัฒนากลุ่ม 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใน
ชุมชน 

- องค์ความรู้การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

- องค์ความรู้การดูแลสุข
ภาวะของประชาชนใน

๑. กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งโก๋น ๒ กลุ่ม 
คือ กลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้านสาง
ใต้ และกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้งบ้าน
ม่อนแก้ว สมาชิกกลุ่มผึ้ง
เลี้ยงผึ้งทั้ง ๒ กลุ่ม มี
ผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งโก๋น
ธรรมชาติอย่างน้อย ๒๐๐ 
ขวด การเพาะเลี้ยงผึ้งโก๋น 
พบว่า การเลี้ยงผึ้งโก๋น ไม่
มีต้นทุนการผลิต โดยโก๋น
ผึ้งสามารถดัดแปลงได้
จากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน 

โครงการพัฒนา 



๑๒ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ลึกโดยการสอบถามผู้น้า
ชุมชน เพื่อสืบหา
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใน
เกณฑ์ความยากจน 
พบว่า ประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง มีรายได้ไม่เกิน 
๓๐,๐๐๐ บาท ถึงร้อย
ละ ๙๔.๒ และมีหนี้สิน
เฉลี่ย ๗๑,๙๔๒ บาท 
และจากเวทีชี้แจง
โครงการและรับฟัง 
ความต้องการในพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัยจึงมี
แนวทางในการพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนบน
ฐานทรัพยากร คือ “การ
เพาะเลี้ยงผึ้งโก๋น” และ
วัสดุการท้าโก๋นก็จะหา
ได้ในท้องถิ่น เช่น ขอน
ไม้  ไม้ไผ่สาน เป็นต้น 
ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้จากใน
ท้องถิ่น การเลี้ยงผึ้งโก๋น

พ้ืนที่ 
- องค์ความรู้การพัฒนา

ปรับปรุงที่อยู่อาศัย  
วิธีการด าเนินงาน : กลาง
ทาง 
- อบรมในความรู้ด้านการ

เลี้ยงผึ้งโก๋น เพื่อสร้าง
รายได้ให้คนในชุมชน 

- อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานไม้ไผ่ใน
ชุมชน 

- ส่งเสริมชุมชนให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริม ดูแลสุขภาวะของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

- ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ภายในบ้านผู้ด้อยโอกาส 
เพ่ือความปลอดภัย 

 
 
 

เช่น ขอนไม้  ไม้ไผ่สาน 
เป็นต้น เป็นอาชีพเสริม 
ไม่ต้องใช้เวลา เหมือนการ
ท้าเกษตรกรรมอ่ืนๆ โก๋น
ได้น้้าผึ้ง ๖-๑๐ ขวด 
(๗๕๐ซีซี) ราคาน้้าผึ้งขวด
ละ ๒๕๐ บาท ประชาชน
จะมีรายได้ ๑,๕๐๐ – 
๒,๕๐๐ บาท/โก๋น/ปี โดย
รายได้ข้ึนอยู่กับจ้านวน
โก๋นผึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วม
อบรมภูมิปัญญาการเลี้ยง
ผึ้งโก๋น จ้านวน ๖๗ ราย 
โดยทางมหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนโก๋นผึ้งจ้านวน 
๒๕๐ โก๋น แจกจ่ายให้ผู้
อบรม โดยจะได้รับโก๋นผึ้ง
คนละ ๓-๔ โก๋น จะท้าให้
ผู้เข้าร่วมอบรมมีรายได้
เฉลี่ย ๔,๕๐๐ – 
๑๐,๐๐๐ บาท/ป ีจาก
ข้อมูลเบื้องต้นจ้านวนผู้



๑๓ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
จึงมีการลงทุนน้อยและ
ไม่รบกวนเวลาท้าอาชีพ
หลัก และหากมีความ
เข้าใจเทคนิควิธีการเลี้ยง
ที่ถูกต้อง ก็อาจเป็นอีก
ทางหนึ่งในการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 

วิธีการด าเนินงาน : 
ปลายทาง 
- ถอดบทเรียนการด้าเนิน

โครงการ 
- ขยายผลไปใน

กลุ่มเป้าหมายอ่ืน หรือ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ต่อไป 

 

เลี้ยงผึ้งโก๋นบ้านสางใต้ 
และบ้านม่อนแก้ว มี
สมาชิกจ้านวนโก๋นผึ้งที่
น้าไปตั้ง จ้านวน ๒๕๐ 
โก๋น  โก๋นที่มีผึ้งเข้าไปท้า
รังและเก็บน้้าผึ้งได้ 
จ้านวน ๕๐ โก๋น  ซึ่งจะ
ท้าให้ได้น้้าผึ้งประมาณ 
๒๐๐ ขวด  ปัจจุบันมี
ราคาจ้าหน่าย ขวดละ 
๒๕๐ บาท คิดเป็นรายได้ 
๕๐,๐๐๐ บาท 

๒. ช่วยให้เกิดการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ธรรมชาติ ช่วยเพิ่ม
ผลิตผลทางการเกษตร 
เนื่องจากผึ้งช่วยผสมเกสร
ของพืชเศรษฐกิจหลาย
ชนิด และช่วยให้การใช้
สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชใน
ชุมชนเป็นอย่าง
ระมัดระวังมากขึ้น และ



๑๔ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
การเชื่อมโยงสู่กับเส้นทาง
ท่องเที่ยวของชุมชนที่
ก้าลังด้าเนินการอยู่ ซึ่งจะ
ช่วยสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอีกทางหนึ่ง 

๓. การพัฒนาศักยภาพด้าน
การท่องเที่ยว ณ เทศบาล
ต้าบลบ้านสาง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 
โดยส้านักวิชาการ
ท่องเที่ยวได้ท้า MOU กับ
เทศบาลบ้านสาง เพ่ือร่วม
พัฒนา ออกแบบเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ดอยหลวง-ดอยหนอก 
เป็นเส้นทางการเดินป่า
ระยะสั้นภายในพ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติดอย
หลวง ระยะทาง
โดยประมาณ ๔ กิโลเมตร 
(เดินทางไป-กลับ) และ
ร่วมระดมความคิดกับ



๑๕ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในพ้ืนที่ต้าบลบ้าน
สาง เพ่ือจัดท้าโปรแกรม
ทัวร์ One Day Trip 
ภายในชุมชน ภายใต้ค้า
ขวัญว่า “เที่ยวบ้านสาง
อย่างสร้างสรรค์ ร่วมสร้าง
ฝันสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน” โดยโปรแกรม
ดังกล่าว ได้สร้างสรรค์
กิจกรรมสัมผัสตรง ลงมือ
ท้า อาทิ ลงมือประดิษฐ์งู
ดึงนิ้วจากผักตบชวา ลง
มือท้าปลาส้ม ท้าอาหาร
พ้ืนเมือง การจักสาน
เสวียนไม้ไผ่จัดการขยะ 
และการชมครกหิน เป็น
ต้น การพัฒนา โฮมสเตย์
ในชุมชน จ้านวน ๖ หลัง 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยว
ในชุมชนต่อไป 

 



๑๖ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๔. การปรับปรุงที่อยู่อาศัย

เป็นความร่วมมือและ
การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างผู้น้าชุมชน ภาคี
เครือข่ายจากกองพล
ทหารราบที่ ๓๗ จังหวัด
พะเยา ชาวบ้านในพ้ืนที่
และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย รวมทั้งเป็น
การบูรณาการกับการ
เรียนการสอนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ที่ได้เรียนรู้ 
ปฏิบัติงานจริงและใช้องค์
ความรู้ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๕. การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เพ่ือเพ่ิม
มูลค้าสินค้าชุมชน โดย
เป็นการพัฒนารูปแบบ
เครื่องจักรสาน ซึ่งเป็นภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น เพ่ือให้มี



๑๗ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ความสวยงาม และ
ทันสมัย เป็นที่ต้องการ
ของตลาด และได้มีการ
พัฒนาช่องทางทาง
การตลาดแก่ผลิตภัณฑ์
ชุมชนต่อไป 

๓. โครงการวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิต
ของชุมชนสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ภายใต้
นโยบาย “หนึ่ง
คณะ หนึ่งพ้ืนที่ 
หนึ่งนวัตกรรม”  
(Triple-one) 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ภาคีเครือข่าย 
- คณะ วิทยาลัย และ

ส้านักวิชา จ้านวน ๑๒ 
หน่วยงาน 

- องค์กร/ชุมชนที่ MOU 
จ้านวน ๑๒ องค์กร/
ชุมชน 

 
พ้ืนที่ด้าเนินงาน 
- ๘ อ้าเภอ ๑๑ ต้าบลใน

จังหวัดเชียงราย 

- ผู้น้าในชุมชนที่ท้า
ธุรกิจในพ้ืนที่ยังไม่
ยอมรับการพัฒนาตาม
โครงการที่ส้านักฯ จะ
ลงไปด้าเนินงาน จึง
ต้องมีการชี้แจง ท้า
ความเข้าใจ และต้อง
วางแผนการ
ด้าเนินงานเพื่อไม่ให้
กระทบกับคนในพ้ืนที่ 

- ในพ้ืนที่ยังมีความ
รุนแรง กรณี
ผู้ใหญ่บ้านโดนยิงใน
พ้ืนที่ อ.เวียงแก่น 

- คณะยังไม่ได้
ด้าเนินงานจัดเวที

๑. ก้าหนดพ้ืนที่ความ
รับผิดชอบการพัฒนา
งานวิจัย 

๒. ค้นหาประเด็นปัญหา
ความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น  

๓. จัดท้าโครงการวิจัยเสนอ
ต่อคณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย 

๔. จัดท้า MOU การ
ด้าเนินการวิจัย ระหว่าง
คณะ วิทยาลัย ส้านักวิชา
และชุมชนท้องถิ่น 

๕. ด้าเนินโครงการวิจัยตาม
แผนการวิจัยที่ก้าหนดไว้ 

๖. สถาบันวิจัยและพัฒนาลง

เกิดการสร้างงานในพ้ืนที่ 
ประชาชนสามารถสร้างอาชีพ 
และมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการ
น้านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย
ไปต่อยอดในการสร้างมูลค่า
ให้กับผลผลิตในพ้ืนที่ เช่น 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
แอปพลิเคชั่นแผนที่การ
ท่องเที่ยวในชุมชนสามภาษา 
และระบบแผนที่การปลูกข้าว 

โครงการวิจัย 



๑๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ข้อตกลงความร่วมมือ 
MOU กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- คนในชุมชนเป็นชนเผ่า 
ท้าให้นักวิจัยไม่
สามารถสื่อสารกันได้ 

- กลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้สูงอายุไม่มีทักษะ
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 

- นักวิจัยใหม่ไม่สามารถ
สื่อสารกับผู้สูงอายุได้
เข้าใจ จึงต้องให้
วิทยากรผู้สูงอายุ
ร่วมกันสื่อสาร  

- ช่วงนี้เป็นฤดูฝนไม่
สามารถลงพื้นที่ได้ 

- จ้านวนอาจารย์มี
น้อยลง นักวิจัยลาออก 
จึงต้องปรับ
ผู้รับผิดชอบใหม่  

 
 

พ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า 
(ก.พ. – มี.ค. ๖๒) 

๗. คณะ วิทยาลัย และส้านัก
วิชาด้าเนินการวิจัยเสร็จ
สิ้น และจัดท้ารายงาน
ผลการวิจัยเสนอต่อ
คณะกรรมการของ
มหาวิทยาลัย 

๘. สถาบันวิจัยและพัฒนา
รายงานผลการด้าเนิน
โครงการวิจัยรับใช้สังคม 
“หนึ่งคณะ หนึ่งพ้ืนที่ 
หนึ่งนวัตกรรม” (Triple 
One) ต่อผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย   



๑๙ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
- คนในหมู่บ้านมี

กิจกรรมเยอะ ท้าให้ไม่
มีเวลา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๔. โครงการส่งเสริม 

ความรักสามัคคี 
ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเอง 
และผู้อ่ืน 

จังหวัดเชียงราย 
- บ้านปางต้นผึ้ง บ้านปาง

กลาง ต.แม่พริก อ.แม่
สรวย 

- บ้านปางต้นผึ้ง ต.แม่
พริก อ.แมส่รวย 

-  บ้านสันจ้าปา   ต.แม่
พริก อ.แม่สรวย     

-  บ้านป่าเกี๊ยะ ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย      

- บ้านปางหลวง ต.ท่าก๊อ 
อ.แม่สรวย 

- บ้านมังกาล่า ต.วาวี อ.
แม่สรวย 

- บ้านแม่โมงเย้า ต.วาวี   
อ.แม่สรวย 

- บ้านอายิโก๊ะ ต.ศรีถ้อย 
อ.แม่สรวย 

- การด้าเนินโครงการ
ดังกล่าวเกิดจากใน
พ้ืนที่ประสบปัญหาภัย
แล้ง น้้าป่าไหลหลาก 
ไม่มีที่กักเก็บน้้า น้้าที่
ไหลลงมาจากล้าห้วย
และไหลลงสู่แม่น้้า 
อย่างรวดเร็ว 
ประชาชนในพื้นท่ีต้น
น้้าได้ใช้ประโยชน์จาก
น้้าไม่มากนัก น้้า
อุปโภค บริโภคมี
ตะกอน เกิดการแย่ง
น้้ากันในการท้า
การเกษตรใน 

- ประชาชนในพื้นท่ีขาด
ความตระหนักในเรื่อง
ความรักสามัคคี ความ

๑. การท้าความเข้าใจ
หน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยา 

๒. เวทีชี้แจงโครงการและ
ส้ารวจความต้องการใน
การส่งเสริมความรัก
สามัคคี ความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 

๓. พัฒนาหลักสูตรชุมชน
สามัคคี หลักสูตร
กฎหมายสู่โรงเรียน 
หลักสูตร “ฝายมีชีวิต”
ประชาธิปไตยกินได้และ
ความปรองดองของชุมชน
ท้องถิ่น หลักสูตร  KEEP 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความเข้าใจให้สังคม

๑. พ้ืนที่เป้าหมายมีการถอด
บทเรียนจากกิจกรรม
ร่วมกัน โดยก้าหนด
แนวทางในการเสริมสร้าง
ความสามัคคี การเข้าใจใน
สิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น เพื่อขยายผลไปสู่
ชุมชนอ่ืนในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
เช่น พ้ืนที่ต้าบลท่าจ้าปี 
อ้าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
มีการขยายผลการด้าเนิน
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีจากเดิมใน
ระดับหมู่บ้านไปสู่ระดับ
ต้าบลและระดับอ้าเภอ
ต่อไป เป็นต้น  

๒. ชุมชนในพ้ืนที่เป้าหมายมี
ความตระหนักถึง

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ 



๒๐ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
- บ้านปางซาง ต.แม่พริก 

อ.แม่สรวย 
- บ้านแม่ปูนน้อย          

ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า 
- ห้วยบวกขวาง ม.๙    

ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียง
ป่าเป้า 

-บ้านโป่งน้้าร้อน ต.แม่
เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 

- บ้านป๋างเกาะทราย    
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน 

- บ้านผาจี ต.เทอดไท    
อ.แม่ฟ้าหลวง 

- บ้านจะพือ ต.ป่าตึง    
อ.แม่จัน 

- บ้านโฮ้ง ต.แม่พริก     
อ.แม่สรวย   

-  ชุมชนต้าบลนางแล 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

-  ชุมชนหมู่บ้านศิริ
ราษฏร์ ต้าบลแม่ยาว 

มีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืน และมีทักษะ
ความรู้ทางกฎหมาย
สิทธิพ้ืนฐานตาม
รัฐธรรมนูญกฎหมายที่
เกี่ยวกับอาชญากรรม
น้อย 

ตามแนวทางของโครงการ
ในพระราชด้าริ 

วิธีการด าเนินงาน: กิจกรรม
กลางทาง  
๑. กิจกรรมการอบรม

หลักสูตรชุมชนสามัคคี   
๒. หลักสูตรกฎหมายสู่

โรงเรียน  
๓. หลักสูตร “ฝายมีชีวิต” 

ประชาธิปไตยกินได้และ
ความปรองดองของชุมชน
ท้องถิ่น  

๔. หลักสูตร KEEP 
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความเข้าใจให้สังคม
ตามแนวทางของโครงการ
ในพระราชด้าริ 

 

ความส้าคัญของการรู้รัก
สามัคคีจากการด้าเนิน
กิจกรรมและก้าหนดให้มี
การต่อยอดจัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรักสามัคคีฯ 
ไปสู่การพัฒนาระดับที่
สูงขึ้น เช่น ชุมชนบ้านป่า
ซางวิวัฒน์ ต้าบลนางแล 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ก้าหนดแผนเพื่อ
ด้าเนินกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมจาก
หลักสูตรชุมชนสามัคคี โดย
วางนโยบายการพัฒนาและ
อนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก และ
ภาคีเครือข่ายต่างๆ เพ่ือ
ยกระดับไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนต่อไป เป็นต้น 

๓. “กฎหมายสู่โรงเรียน” เป็น
โครงการที่มุ่งเน้นการสร้าง



๒๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

-  ชุมชนต้าบลม่วงยาย 
อ้าเภอเวียงแก่น   

- ชุมชนต้าบลสันกลาง 
อ้าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  

-ต้าบลเวียง อ้าเภอเทิง   
- ชุมชนต้าบลเวียงพางค้า 

อ้าเภอแม่สาย  
- บ้านปางชมพู ต.ท่าก๊อ  

อ.แม่สรวย 
-บ้านจ้าบอน ต.แม่เจดีย์

ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 
-บ้านโป่งผาลาด ต.แม่

เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า 
- บ้านห้วยมุ ต.แม่สลอง

ใน อ.แม่ฟ้าหลวง 
- บ้านป่าเมี้ยง หมู่ ๙    

ต.ป่าตึง อ.แม่จัน 
 
 

จิตส้านึกให้นักเรียน
ตระหนักถึงความมีระเบียบ
วินัย เข้าใจสิทธิ หน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่นโดยเน้นให้
ทราบถึงสิทธิของตนเอง
และเคารพสิทธิของผู้อื่น
อันเป็นเรื่องพ้ืนฐานในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม โดย
เน้นสิทธิพื้นฐานตาม
รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
ที่เก่ียวกับอาชญากรรมทาง
คอมพิวเตอร์ตามความ
ต้องการของโรงเรียน และ
นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว
ท้าให้นักศึกษาส้านักวิชา
นิติศาสตร์ได้พัฒนาทักษะ
ทางกฎหมาย และปลูกฝัง
จิตสาธารณะอันเป็น
พ้ืนฐานของนักกฎหมายที่ดี 
ตลอดจนการวางแผนการ
ท้างาน การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และการ



๒๒ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
จังหวัดพะเยา 
- บ้านโซ้ ต้าบลแม่นาเรือ 

อ้าเภอเมือง    
- บ้านท่าจ้าปี ต้าบลท่า

จ้าปี อ้าเภอเมือง    
-  บ้านดอกบัว ต้าบลท่า

วังทอง อ้าเภอเมือง  
-  ชุมชนต้าบลท่าจ้าปี 

อ้าเภอเมืองพะเยา   
-  ชุมชนต้าบลท่าวังทอง 

อ้าเภอเมืองพะเยา   
-  ชุมชนต้าบลบ้านปิน 

อ้าเภอดอกค้าใต้   
- ชุมชนต้าบลพระธาตุขิง

แกง อ้าเภอจุน   
- ชุมชนต้าบลห้วยข้าวก่้า 

อ้าเภอจุน   
- ชุมชนต้าบลหย่วน 

อ้าเภอ เชียงค้า   
- ชุมชนต้าบลดอนศรีชุม 

อ้าเภอดอกค้าใต้   
 

ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน ดังนั้น
ปัจจัยในกิจกรรมดังกล่าว
จึงเป็นด้านความพร้อมใน
การวางแผนกิจกรรมของ
นักศึกษาท่ีมุ่งท้ังด้าน
วิชาการท่ีมีเนื้อหาทาง
กฎหมายและกิจกรรม
เสริมสร้างความสามัคคี  

๔. ชุมชนได้เรียนรู้ ความรู้รัก
สามัคคีโดยการท้ากิจกรรม
ฝายมีชีวิตที่มีการบูรณา
การการท้างานร่วมกัน
ประชาชนในพื้นท่ี 
ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง 
หน่วยงาน อปท.ในพื้นที่
และนอกพ้ืนที่ ทหาร วัด 
โรงเรียน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายฯลฯ ท้างาน
ร่วมกันแบ่งหน้าที่กัน
ท้างาน มีระเบียบวินัยใน
การท้างาน เข้าใจซึ่งกัน
และกันท้างานอย่างถ่อยที



๒๓ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
- บ้านสบทุ หมู่ ๙ ต.แม่

ลาว อ.เชียงค้า   
 

ถ่อยอาศัย การท้า”ฝายมี
ชีวิต”จึงประสบผลส้าเร็จ 
ท้าให้ชุมชนและพ้ืนที่ต้าบล
ใกล้เคียงได้รับประโยชน์
ร่วมกัน เช่น การน้ามาใช้
อุปโภคและบริโภคในชุ
ครัวเรือน ท้าสวนล้าไย ท้า
นา เป็นต้น จึงเกิดความรัก
หวงแหนทรัพยากรในพ้ืนที่
โดยมีการดูแลและรักษา
ฝายมีชีวิตและการวางแผน
พัฒนาปรับปรุงฝายมีชีวิต
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมนี้
ได้สร้าง “ครูฝาย” จิต
อาสาเพิ่มข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนักศึกษา และ
ประชาชน 

๕. เกิดเครือข่ายการท้างาน
กับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 
- มีการวางแนวทางในการ
น้าหลักสูตร KEEP เข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งในการอบรม



๒๔ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ให้แก่ผู้ที่จะส้าเร็จ
การศึกษาของมหาลัยวัยที่
สาม เทศบาลนคร
เชียงราย  

- มีการจัดอบรมหลักสูตร 
KEEP ให้แก่เครือข่าย
โรงเรียนผู้สูงอายุใน
จังหวัดเชียงรายอย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะสิ้นสุด
โครงการส่งเสริมความ
สามัคคีฯ แล้วก็ตาม 

- เป็นหลักสูตรที่ได้รับ
ความสนใจจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
การติดต่อขอเข้าร่วมใน
การอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆ 
หลังจากท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรมในหลักสูตร 
KEEP ในครั้งแรก 

 
 



๒๕ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๕. โครงการ

นิทรรศการ
ศิลปกรรมล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่ม
น้้าโขง 

พ้ืนที่ด้าเนินการ 
- ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

เป้าหมาย 
- ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ 
จ้านวน ๑,๐๐๐ คน 

ส้านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มีหน้าที่
หลักในด้านการท้านุ
บ้ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชาติ 
โดยพัฒนาส้านักฯ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม แก่บุคลากร 
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ดังนั้น จึงได้ด้าเนินการ
จัดกิจกรรมเพ่ือรองรับ
ภารกิจดังกล่าวนั้น คือ 
การจัดนิทรรศการ
ศิลปกรรมล้านนาและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 
เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
และในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

จัดนิทรรศการศิลปกรรม
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้้า
โขง ณ หอนิทรรศการ ส้านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ให้
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปเข้า 
เยี่ยมชม 

OUTPUT 
มีนิทรรศการศิลปกรรม
ล้านนาและอนุภาคลุ่มน้้าโขง
ส้าหรับเผยแพร่ และให้
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไปได้เยี่ยม
ชม ณ หอนิทรรศการ ส้านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
OUTCOME 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 
และประชาชนทั่วไป ได้รับ
สุนทรียภาพและแรงบันดาล
ใจหลังจากได้เข้าเยี่ยมชม
นิทรรศการศิลปกรรมล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง 

กิจกรรมสัมพันธ์ 



๒๖ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๖. โครงการส้ารวจ

ความหลากหลาย
ของพรรณไม้ ใน
ป่าชุมชน 

 
 

บ้านเวียงเหนือ หมู่ที่ ๒  
ต.เวียง อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

ชุมชนมีพ้ืนที่ป่าที่ชุมชน
ดูแลและใช้ประโยชน์แต่
ยังไม่มีฐานข้อมูล
เกี่ยวกับป่าชุมชน
ตลอดจนข้อมูลพรรณไม้
และไม่ได้ขึ้นทะเบียนป่า
ชุมชนของกรมป่าไม้  

- วางแผนการท้างานร่วมกับ
ชุมชน 

- ด้าเนินการส้ารวจพื้นที่และ
ส้ารวจพรรณไม้โดยการวาง
แปลงสุ่มตัวอย่าง 

- สรุปข้อมูลและวางแผนการ
จัดการ 

- ประสานงานกับส่วนจัดการ
ป่าชุมชนเพ่ือขอขึ้น
ทะเบียนป่าชุมชน 

- ข้อมูลป่าและพรรณไม้ในป่า
ชุมชนบ้านเวียงเหนือ 

- แผนการจัดการป่าชุมชน 
- ป่าชุมชนบ้านเวียงเหนือหมู่

ที่ ๒ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย ได้รับการขึ้น
ทะเบียนป่าชุมชนของกรม
ป่าไม้ พื้นที่ ๑,๗๒๒ ไร่ 

โครางการพัฒนา 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๗.โครงการยกระดับ

คุณภาพการ
เรียนรู้ด้านการ
อ่านการเขียนและ
การคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนใน
ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะครุศาสตร์ ร่วมกับ

คณะมนุษยศาสตร์ 
ภาคีเครือข่าย 
- ส้านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดเชียงราย      
เขต ๑–๔ 

 
 

จากรายงานด้านสถิติ
การทดสอบด้านการและ
อ่านการเขียนของ
ส้านักงาน  เขตพ้ืนที่
การศึกษาในจังหวัด
เชียงรายและจังหวัด
พะเยา กรอปกับท้ัง ๒ 
จังหวัดเป็นพื้นที่ท่ีมี
นักเรียนส่วนหนึ่งเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ และอีก

๑. ส้ารวจปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ จ้านวน 
๔๐ โรงเรียน 

๒. สร้างนวัตกรรมการอ่าน 
การเขียนตามศาสตร์
พระราชา ๕ เรื่อง 

๓. พัฒนาทักษะครูผู้สอน
ด้วยนวัตกรรมตามศาสตร์
พระราชา (ด้าเนินการใน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 

OUTPUT 
สื่อการอ่าน การเขียน
ภาษาไทย ทีน่ักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ โรงเรียน 
จะสามรถน้าไปใช้เป็น
เครื่องมือสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน และเป็น
เครื่องมือในการศึกษาต่อ 
๑. สื่อเสริมทักษะการอ่าน 

การเขียน การคิดวิเคราะห์ 

โครงการพัฒนา 



๒๗ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
 - ส้านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา 
จังหวัดพะเยา เขต ๑–๒ 

พ้ืนที่ด้าเนินการ 
- อ.เมืองเชียงราย         

อ.เวียงชัย อ.พาน       
อ.แม่สรวย อ.แม่จัน        
อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง   
อ.เชียงของ               
อ.พญาเม็งราย           
จ.เชียงราย   

- อ.เมืองพะเยา           
อ.ภูกามยาว             
อ.ดอกค้าใต้ อ.แม่ใจ   
อ.จุน อ.ภูซาง          
อ.เชียงค้า อ.เชียงม่วน  
อ.ปง จ.พะเยา 

เป้าหมาย 
- นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ ๘๕    
มีผลสัมฤทธิ์ในการ   
อ่านออก เขียนได้

ส่วนหนึ่งเป็นนักเรียนที่
ประสบปัญหาด้านการ
ขาดแคลนสื่อและ
อุปกรณ์การเรียนรู้ทาง
ภาษาไทย จึงส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านการอ่าน
ออกเขียนได้ ส่งผลให้มี
ข้อบกพร่องเก่ียวกับ
สมรรถนะด้านการคิด
วิเคราะห์ตามมา 

๒๕๖๓) 
๔. ถ่ายทอดนวัตกรรมตาม

ศาสตร์พระราชาสู่นักเรียน 
(ด้าเนินการในปี 
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓) 

โดยยึดเนื้อหาตามศาสตร์
พระราชา ๕ ด้าน ได้แก่ 
ความพอเพียง ความกตัญญู 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ และคุณธรรม-
จริยธรรม 

๒. สื่อการอ่าน เขียน แจกลูก
สะกดค้า เพิ่มเติมการคิด
วิเคราะห์ 

 
OUTCOME 
ครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียน 
พ้ืนที่ให้บริการสามารถ
ออกแบบและสร้างสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อแก้ไข
ปัญหา การอ่านออกเขียนได้  
ของนักเรียนให้เหมาะสม กับ
บริบทของโรงเรียนด้วยตนเอง 



๒๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๒๐ ของ
โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

๘.โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดน 

 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
- คณะครุศาสตร์ 
ภาคีเครือข่าย 
- โรงเรียน ตชด. ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายรับผิดชอบ
สังกัดกองก้ากับการ
ต้ารวจตระเวนที่ ๓๒  
ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
เชียงรายพะเยา ๑๔ 
โรงเรียน/ศูนย์การ
เรียนรู้ 

เป้าหมาย 
- ครูในโรงเรียน ตชด. 
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทักษะด้าน
ต่างๆ จ้านวน ๑๔ 
โรงเรียน /ศูนย์การ

สืบเนื่องจากในอดีต
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนีได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี
ชายแดน โดยใช้โรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน
เป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนา  และทรงโปรด
เกล้าให้ส้านักงาน
สถาบันราชภัฏ (ซึ่ง
เรียกว่ากรมการฝึกหัด
ครูสมัยนั้น) รับสนอง
พระราชด้าริด้านการ
ส่งเสริมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน
“โดยมีหลักการว่า 

๑. เตรียมการรับเสด็จฯ และ
รับเสด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

๒. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
ตชด. 

๓. อบรมครูในโรงเรียน ตชด. 
ประจ้าปี 

๔. ส่งเสริมรักการอ่า ใน
โรงเรียน ตชด. 

๕. นิเทศติดตามผลใน
โรงเรียน ตชด. 

๖. โครงการตามพระราช
กระแสรับสั่งสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ

OUTPUT 
๑. รับเสด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ้าปี ๒๕๖๒   

- วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒      
ณ โรงเรียน ตชด.          
บ้านห้วยกุ๊ก ต.ปอ          
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

- วันที่ ๑๔ ก.พ. ๒๕๖๒      
ณ โรงเรียน ตชด. 
อาชีวศึกษาเชียงราย -
พะเยา ต.ริมโขง             
อ.เชียงของ จ.เชียงราย  

- วันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒   
ณ ศูนย์การเรียน ตชด.
อินทรีย์อาสา 

     

โครงการพัฒนา 



๒๙ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
เรียนรู้ 

 
กรมการฝึกหัดครูมี
หน้าที่และมีความช้านิ
ช้านาญ   ในเรื่องของ
การฝึกหัดครู นั่นคือ 
วิชาการท่ีว่าด้วย  การ
ถ่ายทอดความรู้จาก
บุคคลหนึ่งไปยังอีก
บุคคลหนึ่งซึ่งการศึกษา
อันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นของที่
จะท้าการไปได้ง่ายๆ 
โดยที่ไม่มีหลักเกณฑ์ 
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้อง
อาศัยวิธีการฯ” จนมาถึง
ปัจจุบัน สมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้มีการ
ติดตามผลการ
ด้าเนินงานโครงการตาม
พระราชด้าริในโรงเรียน
ต้ารวจตระเวนชายแดน

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

  (บ้านห้วยปุ้ม) ต.ร่มเย็น        
อ.เชียงค้า จ.พะเยา 

๒. ส่งเสริมพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 
ตชด. ให้แก่ครูและบุคลากร
ในโรงเรียน ๙๓ คน และ
นักเรียนในโรงเรียน ๑,๖๐๐ 
คน 

๓. อบรมครูในโรงเรียน ตชด. 
ประจ้าปี ๙ โรงเรียน และ 
๕ ศูนย์การเรียน  โดยมีครู
และบุคลากรในโรงเรียน
ได้รับ การพัฒนา ๑๐๙ คน   

๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็ก
มีนิสัยรักการอ่านให้แก่
นักเรียนในโรงเรียน ตชด.  

๕. นิเทศติดตามผลการ
ด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี มุ่งเน้นให้ค้าแนะน้า 
ช่วยเหลือผู้บริหาร และครู
ในโรงเรียน ตชด. และ
กระตุ้นให้สามารถจัด



๓๐ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย
และพะเยาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ด้าเนินงานของทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ก็จะพบเจอ
ปัญหาด้านการศึกษาใน
แต่ละประเด็น พระองค์
ก็จะมีพระราชกระแส
รับสั่งให้ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ช่วยเข้าไป
ด้าเนินการแก้ไขในด้าน
ต่างๆ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๖. ออกค่ายกิจกรรมแก้ปัญหา
การอ่านและการเขียน
ภาษาไทยของนักเรียนใน
โรงเรียนพ้ืนที่ บ้านน่าโต่ ต.
แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง           
จ.เชียงราย ชั้น ป. ๑- ม. ๓ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเชียงรายและนักศึกษา
โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

OUTCOME 
๑. ครูในโรงเรียน ตชด. น้า

ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใน
การจัดการศึกษา 

๒. การจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียน ตชด. มี
คุณภาพ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
โรงเรียนต้ารวจตระเวน
ชายแดนเพ่ิมขึ้น 

 



๓๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๙. โครงการบูรณา

การการบริการ
วิชาการกับการ
เรียนการสอนและ
การวิจัย ใน
โครงการ ๑ พ้ืนที่ 
๑ คณะ ๑ 
นวัตกรรม 

๑๓ พ้ืนที่ใน ๑๒ ต้าบล ๘ 
อ้าเภอในจังหวัดเชียงราย 
ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ
แม่ลาว อ้าเภอเวียงชัย 
อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่
ฟ้าหลวง อ้าเภอเวียงป่า
เป้า อ้าเภอเชียงแสน 
และอ้าเภอเวียงแก่น  

๑. เศรษฐกิจชุมชน 
๒. สังคม 
๓. ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
๔. คุณภาพชีวิต 

ระยะเวลาปีการศึกษา 
๒๕๖๑  
วิธีการแก้ปัญหา 
๑. ศึกษาพ้ืนที่ ศักยภาพ 

ปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน 

๒. พัฒนาเป็นโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ที่บูรณาการ
นักวิจัยที่อาจารย์ของ
คณะ แต่ละคณะ
ด้าเนินการวิจัยโดยชุมชน
มีส่วนร่วม 

๓. เป็นการวิจัยที่บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ
และการเขียนการเรียน
การสอน 

 

ได้งานการพัฒนาท้องถิ่นที่
เป็นการวิจัยที่บูรณาการการ
บริการวิชาการและการเรียน
การสอน 

โครงการวิจัย 

 

  



๓๒ 

 

ตารางท่ี ๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑.      
๒.      
๓.      
....      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
๑.      
๒.      
๓.      
.......      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
๑.      
๒.      
๓.      
......      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑.      
๒.      
....      
  



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๔ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
๑. โครงการศูนย์วิจัย

ชุมชนการส่งเสริม
และผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว ต้าบล
แม่ข้าต้มท่าสุด 
อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

ต้าบลท่าสุด อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

การปลูกข้าวในปัจจุบัน 
เกษตรกรเริ่มต้นการท้า
นาช่วงต้นเดือน
พฤษภาคม ไถ่ตาก กลบ
ฟางข้าว ๒ อาทิตย ์
จากนั้น ปล่อยน้้าเข้าใน
นาประมาณ ๑๕ วันและ 
ไถนารอบแรกทิ้งไว้ ๑๕ 
วันพอเสร็จจะ ไถนารอบ
ที่สอง ทิ้งไว้ ๒ วัน และ
จะหว่านข้าวประมาณ
ต้นเดือนมิถุนายน
หลังจากหว่านข้าวได้ ๗ 
วัน ก้าจัดวัชพืช 
ประมาณ ๑ เดือนใส่ปุ๋ย
รอบแรก สูตร ๔๖-๐-๐ 
ประมาณ ๒๕ กิโลกรัม
ต่อไร่ข้าวแตกหน่อใส่ปุ๋ย
รอบท่ีสอง สูตร ๑๖-
๒๐-๐ และ สูตร ๔๖-๐-

การปลูกข้าวปลอดภัย
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องหา
วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติ 
เช่น มูลวัว หมู ปลา ซึ่งมีราคา
ถูก ท้าปุ๋ยพืชสด ใบไม้แห้ง ที่
สามารถหาเอาเองในพ้ืนที่  
ท้าจุลินทรีย์สูตรต่างๆที่ได้จาก
การเรียนรู้  ใช้สมุนไพร ขิง ข่า 
ตะไคร้ พริก ไว้เพ่ือป้องกัน
และขับไล่แมลง โดยผ่าน
กระบวนการในการหมัก ใช้
สารไตโคเดอร์มาก้าจัดเชื้อรา
ในดิน ใช้สารบิวเวอร์เรีย ขับ
ไล่แมลง เป็นการลดต้นทุน
การผลิตและการหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมี 
 

ปัจจุบันสินค้าของศูนย์วิจัย
ชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
ต้าบลท่าสุด นอกจากจะเป็น
เมล็ดข้าวพันธุ์ดีแล้วยังมีการ
น้าข้าวมาแปรรูปเป็นข้าว
กล้องทั้งข้าวหอมมะลิและ
ข้าวเหนียว กข ๖ โดยทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายเข้าไปสนับสนุนการ
ออกแบบโลโก้และบรรจุ
ภัณฑ์ของกลุ่ม 

 
 

โครงการพัฒนา 



๓๔ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๐ ประมาณ ๒๕กิโลกรัม
ต่อไร่ ใส่ปุ๋ยก่อนข้าวตั้ง
ท้องสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
ประมาณ ๒๕ กิโลกรัม
ต่อไร่เก็บเก่ียวประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 
ปัญหาที่พบ ค่าใช้จ่าย
สารเคมีมีราคาสูง ราคา
ปุ๋ย แพงศัตรูพืช หอย ปู  
ราคาข้าวตกต่้า ต้นทุน
สูง แหล่งน้้าไม่เพียงพอ 
ขาดแรงงาน  เมล็ดพันธุ์
ราคาสูง คุณภาพต่้า 
อัตราการงอกต่้า ข้าวปน 
ข้าวไม่แข็งแรง  
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๒. โครงการสนับสนุน

วิชาการพัฒนา
ระบบเกษตรกรรม
เพ่ืออาหาร
ปลอดภัยโดย
ชุมชนท้องถิ่น 

จ้านวน ๑๐ อปท. ใน
พ้ืนที่ จังหวัดน่าน จังหวัด
พะเยา จังหวัดเชียงราย 
ได้แก่  องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลท่าสุด อ้าเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัด
เชียงราย, เทศบาลต้าบล
นางแล อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย, องค์การ
บริหารส่วนต้าบลบ้านปิน 
อ้าเภอดอกค้าใต้ จังหวัด
พะเยา, เทศบาลต้าบล
สถาน อ้าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย, องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเวียง 
อ้าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย, องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลป่าหุ่ง อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย, 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
สันสลี  
อ้าเภอเวียงป่าเป้า 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
เป็นปัญหา ส้าคัญท่ีสุด 
คือ เศรษฐกิจภาพรวมใน
ระดับประเทศ ส่งผลให้มี
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ของประชาชนในพื้นที่
เพ่ิมมากข้ึน ราคาสินค้า
แพงขึ้น แต่รายได้ของ
ประชาชนต่้า เกิดการ
ว่างงานนอกฤดูกาลภาค
เกษตร ส่งผลให้
ประชาชนเกิดปัญหา
หนี้สินในครัวเรือนเพ่ิม
มากขึ้น และจะทวีความ
รุนแรงมากเป็นล้าดับ 
ประชาชนกลับถิ่นเกิด
กลับมาแล้วไม่มีงานท้า
ต้องการเงินทุน
หมุนเวียน เพ่ือน้ามา
ประกอบอาชีพ และไม่
สามารถหาได้ การ
ประกอบอาชีพ

๑. เลือกพ้ืนที่ด้าเนินการ
พัฒนาระบบเกษตรกรรม
เพ่ืออาหารปลอดภัย 
จ้านวน ๖๐ อปท.โดย ต้อง
เป็นพื้นที่เครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
(พ้ืนที่ของ สสส.) จ้านวนไม่
น้อยกว่า ร้อยละ ๗๕ (๔๕ 
แห่ง) และพ้ืนที่บริหาร
วิชาการของแต่ละ
มหาวิทยาลัย ไม่เกิน ร้อย
ละ ๒๕ (๑๕ แห่ง) 

๒. จัดกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
นักวิชาการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามหลักสูตรที่
ออกแบบ 

๓. จัดกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถของ
เกษตรกรตามหลักสูตรที่

พ้ืนที่ทีเ่กิดรูปธรรมการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย  
๑. เกิดจุดถ่ายทอด

เกษตรกรรมปลอดภัย (ใน
พ้ืนที่ อปท. ๑๐ อปท.), 
เกิดพ้ืนที่แกนน้าด้าน
การเกษตร เพ่ือใช้เป็นจุด
ท้าแปลงสาธิตสถานที่
อบรม สถานที่ดูงาน เช่น 
พ้ืนที่ท้าการเกษตร แปลง
ปลูกผัก บ่อเลี้ยงปลา เป็น
ต้น 

๒. การเพ่ิมมูลค่า ๑๖ 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่  

- ชาสมุนไพรตะไคร้ 
ใบเตย 

- ชาผักเชียงดา  
- ข้าวกล้อง  
- สับปะรดภูแล  
- ผักปลอดภัยตามฤดูกาล  
- สัปปะรดนางแล  

โครงการพัฒนา 



๓๖ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
จังหวัดเชียงราย, เทศบาล
ต้าบลหนองหล่ม อ้าเภอ
ดอกค้าใต้ จังหวัดพะเยา, 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
นาไร่หลวง อ้าเภอสอง
แคว จังหวัดน่าน และ 
องค์การบริหารส่วนต้าบล
เมืองจัง อ้าเภอภูเพียง 
จังหวัดน่าน 

เกษตรกรรมมีปัญหา
เรื่องท่ีดินท้ากิน เรื่อง
แหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
ปัญหาภัยแล้งท้าให้
รายได้ลดน้อยลง 
ประกอบกับมีนายทุนเข้า
มาปล่อยเงินกู้เกิดปัญหา
หนี้นอกระบบ การทิ้งถิ่น
ฐานบ้านเกิดไปรับจ้าง
นอกพื้นที่เกิดความ
เหลื่อมล้้าด้านรายได้มาก
ขึ้น ท้าให้ความสมัคร
สมานสามัคคีของคนใน
ชุมชนลงลดจากเดิมไป
มาก ประชาชนเริ่มมี
ความเห็นแก่ตัวมากข้ึน
ขาดจิตอาสา มุ่งแต่จะหา
ผลประโยชน์ให้กับ
ตนเอง ระบบเกษตรเน้น
จ้านวนผลผลิตเพื่อให้
ขายได้ในปริมาณมาก มี
การใช้สารเคมีท่ีกระตุ้น

ออกแบบ 
๔. จัดสรรทุน-สนับสนุนให้กับ

พ้ืนที่ที่มีรูปธรรมการ
ขับเคลื่อนระบบอาหาร
ปลอดภัย จ้านวน ๑๐ 
อปท. และร่วมปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนงานภาค
การเกษตรในพื้นที่อย่าง
เข้มข้น จ้านวน ๑๐ อปท. 
โดยการบริการวิชาการร่วม
พัฒนา เพ่ือสร้างการเรียนรู้
ขยายผลให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ใช้หลักสูตรที่มีการ
ออกแบบเฉพาะ 

๕. ลงพื้นที่ในการติดตามและ
การประเมินผลการ
ด้าเนินงานในพ้ืนที่ได้แก่จุด
ถ่ายทอดเกษตรกรรม
ปลอดภัย(ในพ้ืนที่ อปท. 
๑๐ อปท. ), เกิดพ้ืนที่แกน
น้าด้านการเกษตร เพื่อใช้

- ข้าวป๊อป  
- พริกลาบ  
- ปลานิลแปรรูป      

(ปลานิลแดดเดียว)  
- น้้าสรรพสิ่ง  
- ข้าวมันปู  
- ผลิตภัณฑ์จากไผ่  
- ข้าวฮางงอกดอกค้าใต้

(ข้าวน้้า ๕ รู)  
- ข้าวพอง  
- มะแขว่นสด, มะแขว่น

แห้ง และ  
- ข้าวเกรียบฟักทอง 

กล้วย งา สาหร่ายไก 
เน้นผลิตเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน เหลือขาย
สร้างรายได้แก่ครับครัว
และชุมชน 



๓๗ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
การเพ่ิมผลผลิตและ
ปราบศัตรูพืช ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสุขภาพทั้ง
ผู้ผลิตและผู้บริโภค มี
จ้านวนผู้ป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 
เช่น โรคหัวใจ  
โรคเบาหวาน โรคความ
ดัน โรคไขมันอุดตันใน
เส้นเลือด โรคมะเร็ง 
ฯลฯ ในกลุ่มผู้สูงอายุ
และกลุ่มวัยท้างาน ที่มี
แนวโน้มจะสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
ในอนาคต ซึ่งเกิดจาก
ด้าเนินชีวิตในปัจจุบันที่
ในภาคเกษตรมีการใช้
สารเคมี ส่งผลให้
เกษตรกรได้รับสารเคมี
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ส่งผลต่อสุขภาพและ
ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ
ท้าการเกษตรสูงขึ้น 

เป็นจุดท้าแปลงสาธิต
สถานที่อบรม สถานที่ดู
งาน เช่น พ้ืนที่ท้า
การเกษตร แปลงปลูกผัก 
บ่อเลี้ยงปลา เป็นต้นและ
การติดตาม การ อบรมคน
ในชุมชน ๓๐ ครัวเรือน 
และต้องปฏิบัติจริง ๒๐ 
ครัวเรือน (อบรมในพ้ืนที่ 
เช่น การปลูกผักปลอดภัย 
การเลี้ยงปลานิลปลอดภัย 
การปลูกข้าวปลอดภัย 
ฯลฯ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เด่นในพื้นท่ี ๒ ผลิตภัณฑ์ 
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่
ท่านได้รับการอบรมมา 
เช่น ข้าว ผัก ปลานิล ฯลฯ 
และการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่าย ๑๐ อปท. โดย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานด้านการเงินและบัญชี,
อบรมเชิงปฏิบัติการ



๓๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้าน
การเกษตร และอบรมเชิง
ปฏิบัติการตลาดออนไลน์
ผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร
เพ่ืออาหารปลอดภัย 

๓. โครงการ
ขับเคลื่อน
โครงการหนึ่ง
ต้าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์  

อ.แม่จัน อ.แม่สาย  
อ.เมือง อ.แม่ลาว  
อ.พาน อ.เชียงของ  
อ.ป่าแดด อ.เทิง จ้านวน 
๘ อ้าเภอ 

ผู้ประกอบการในท้องถิ่น
ที่ปัญหาในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และต้องการ
ยกระดับให้ได้รับ
มาตรฐานสากล 
๒. หน่วยงานท้องถิ่นท่ีมี
พันธกิจปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบ และรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ขาด
ความเข้าใจในการ
แนะน้า ให้ค้าปรึกษา 
ตลอดจนถึงการพิจารณา
การรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

๑. จัดโครงการอบรมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจกระบวนการ
ขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์แก่
ผู้ประกอบการ และ
หน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้อง
ท้าหน้าที่เก่ียวข้องกับการ
ขึ้นทะเบียนสถานที่ผลิต
และ อย. ของ
ผู้ประกอบการ โดย
หน่วยงานรับรอง เช่น 
สาธารณสุขจังหวัด และ
ส้านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

๒. จัดโครงการศึกษาดูงาน
ด้านนวัตกรรมอาหารเพื่อ
เปิดโอกาสการเรียนรู้ของ

๑. ผู้ประกอบการจ้านวน 
๓๐ ราย ได้รับบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับสินค้า 

๒. ผู้ประกอบการจ้านวน 
๑๔ รายที่ประสบปัญหา
สถานที่ผลิตไม่ถูก
สุขอนามัย สามารถผ่าน
การข้ึนทะเบียนมาตรฐาน
สถานที่ที่ถูกสุขอนามัย 

๓. ผู้ประกอบการจ้านวน ๕ 
ราย ได้รับบริการ
ตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

โครงการอบรม 
 



๓๙ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ประชาชนท้องถิ่น 

๓. จัดท้าบรรจุภัณฑ์เพ่ือ
ยกระดับสินค้าแก่ชุมชน 

๔. ให้ค้าปรึกษาและผลักดันให้
ผู้ประกอบการจัดระบบ
สถานที่ผลิตให้ถูกต้องตาม
หลักการ 

 
ระยะเวลาด าเนิน  
มกราคม – สิงหาคม ๒๕๖๒  

๔. โครงการ
ขับเคลื่อนเกษตร
อินทรีย์ในจังหวัด
เชียงรายด้วย
กระบวนการ PGS 

๑๔ อ้าเภอ ได้แก่ อ.แม่
สาย อ.แม่ฟ้าหลวง  
อ.แม่จัน อ.เชียงแสน อ.
แม่ลาว อ.เทิง อ.เวียง
แก่น อ.พญาเม็งราย  
อ.ป่าแดด อ.พาน  
อ.เมือง อ.เวียงป่าเป้า อ.
แม่สรวย อ.เวียงชัย 
จ้านวนหมู่บ้าน ๘๒ 
หมู่บ้าน 

๑. เกษตรกรในพ้ืนที่ขาด
เอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่
ท้ากินท้าให้ไม่
สามารถยื่นขอการ
รับรองมาตรฐาน
เกษตรระดับสากลได้ 

๒. เกษตรกรไม่สามารถ
เข้าถึงการรับรอง
มาตรฐานเกษตร
ระดับสากลเนื่องจาก
ต้องใช้งบประมาณ
จ้านวนมาก 

๑. น้ากระบวนการรับรอง
แบบมีส่วนร่วมPGS 
(Participatory Organic 
Guarantee System) เข้า
สู่เกษตรกรระดับรากหญ้า 

๒. จัดตั้งกลุ่ม PGS ออแกนิค 
เชียงราย ที่มีโครงสร้างการ
ด้าเนินงานขับเคลื่อนโดย
ชุมชนและฝ่ายงานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการส้านักนัก
นวัตกรรมและการศึกษา
ต่อเนื่องเป็นที่ปรึกษากลุ่ม 

๑. ในปี ๒๕๖๐ เกิดการ
จัดตั้งกลุ่ม PGS ออแกนิค 
เชียงราย โดยภาคีเครือ ๓ 
หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิ
เกษตรอินทรีย์ไทย สถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัด
เชียงราย และฝ่ายงานบ่ม
เพาะผู้ประกอบการส้านัก
นักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีสมาชิกจ้านวน 

โครงการพัฒนา  



๔๐ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ระยะเวลาด าเนิน  
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ – ปัจจุบัน 

๕๖ ราย 
๒. ในปี ๒๕๖๒ องค์กรเกิด

การขยายตัวจากสมาชิก 
๕๖ รายเป็น ๑๕๖ ราย 
สมาชิกได้ใบรับรองการ
เป็นเกษตรอินทรีย์ภายใต้
ระบบการรับรองแบบมี
ส่วนร่วม ๓ รายและระยะ
ปรับเปลี่ยนสู่เกษตร
อินทรีย์ จ้านวน ๓๑ ราย 

๕. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แป้ง
กล้วยมะลิอ่องกึ่ง
ส้าเร็จรูป(กิจการ 
หจก.เจเอ็นฟรุ๊ต
แสน็ค) 

๑ อ้าเภอแม่ลาว ๑ 
หมู่บ้าน 

๑. มีการเพาะปลูกกล้วย
น้้าว้าเป็นจ้านวนมาก
ท้าให้เกิดผลผลิตล้น
ตลาด 

๒. ผลิตภัณฑ์เดิมของ
กิจการไม่มีนวัตกรรม
ท้าให้เกิดการ
ลอกเลียนแบบได้ง่าย
และมีคู่แข่งใน
ท้องตลาดจ้านวนมาก 

น้าวัตถุดิบเข้าพัฒนาโดย
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และบูรณาการร่วมกับ
สาขาวิชานวัตกรรมการ
อาหารและการเกษตรให้ได้
เป็นผลิตภัณฑ์ผงแป้งกล้วยกึ่ง
ส้าเร็จรูป และแตกย่อย
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จากแป้ง
กล้วยอีก ๓ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 
ขนมวาฟเฟิล ขนมไข่นก
กระทา ข้าวเกรียบแป้งกล้วย 
 

๑. พัฒนาผู้ประกอบการโดย
วางแผนธุรกิจ Business 
Model Canvas  

๒. พัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ 

๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้ผู้ประกอบการ
สามารถต่อยอดธุรกิจต่อ
ได้ด้วยตนเอง 

 

โครงการพัฒนา 
 



๔๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
ระยะเวลาด าเนินการ 
กันยายน ๒๕๖๑ – 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖. โครงการ
มหาวิทยาลัย
ประชาชน 

จังหวัดเชียงราย ได้แก่ 
อ้าเภอพญาเม็งราย 
อ้าเภอขุนตาล  
อ้าเภอแม่จัน อ้าเภอแม่
สาย อ้าเภอเชียงแสน 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอแม่
ลาว อ้าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
และอ้าเภอเวียงชัย 
จ านวน ๙ อ าเภอ 
จังหวัดพะเยา ได้แก่ 
อ้าเภอเชียงค้า  
อ้าเภอปง อ้าเภอจุน 
อ้าเภอภูซาง  
อ้าเภอดอกค้าใต้ อ้าเภอ
เมือง และอ้าเภอแม่ใจ 
จ านวน ๙ อ าเภอ 

กลุ่มเป้าหมายมีรายได้
น้อยขาดความรู้เพื่อ
น้าไปพัฒนาทักษะใน
การประกอบอาชีพสร้าง
รายได้เลี้ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยั่งยืน 
ท้าให้มีการพึ่งพาเงินกู้
นอกระบบ หรือหนี้นอก
ระบบ ทั้งในรูปของตัว
เงินและสิ่งของที่ผู้ให้กู้ไม่
อยู่ในระบบสถาบัน
การเงิน  

๑. สร้างหลักสูตรอบรมอาชีพ
ระยะสั้นที่ใช้บริบทของ
พ้ืนที่เป็นฐาน เช่น ตาม
ทรัพยากรในท้องถิ่น อัต
ลักษณ์ของท้องถิ่น เป็นต้น 

๒. พัฒนาหลักสูตรจ้านวน ๕ 
หลักสูตร ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้พัฒนาหลักสูตร
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพให้ผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑. 
พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน ๔ หลักสูตร ได้แก่ 
๑) การแปรรูปผลไม้ประจ้า
ถิ่น (มะม่วงแช่อ่ิมอบแห้ง) 
๒) การเพาะเห็ด 
ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
๓) ขนมไทยสร้างสรรค์ 

๑. พ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ได้
จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ
ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่ง
รัฐในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๔ 
หลักสูตร ได้แก่ ๑) การ
แปรรูปผลไม้ประจ้าถิ่น 
(มะม่วงแช่อ่ิมอบแห้ง) ๒) 
การเพาะเห็ด 
ที่ส้าคัญทางเศรษฐกิจจาก
วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ๓) ขนมไทย
สร้างสรรค์ และ ๔) ไส้อั่ว
ปลา โดยมีผู้เข้ารับการ
อบรมทั้งสิ้น ๓๐๕ คน  

๒. พ้ืนที่จังหวัดพะเยา ได้จัด
ฝึกอบรมทักษะอาชีพให้ผู้
มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

โครงการอบรม 



๔๒ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
และ ๔) ไส้อัว่ปลา  

๒. พ้ืนที่จังหวัดพะเยา จ้านวน 
๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑) การ
แปรรูปผลไม้ประจ้าถิ่น 
(สมหวังลอยแก้ว) ๒) การ
เพาะเห็ดที่ส้าคัญทาง
เศรษฐกิจจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร  
๓) การแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร: เครื่องเทศ
เครื่องปรุง (น้้าพริกแกง
เมือง) ๔) ขนมไทย
สร้างสรรค์ (บัวลอยแคนตา
ลูปลาวา) และ ๕) ไส้อั่ว
ปลา 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน

กุมภาพันธ์–กันยายน 
๒๕๖๒ 

 
 
 

จ้านวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ 
๑) การแปรรูปผลไม้
ประจ้าถิ่น (สมหวังลอย
แก้ว) ๒) การเพาะเห็ดที่
ส้าคัญทางเศรษฐกิจจาก
วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร  
๓) การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร: 
เครื่องเทศเครื่องปรุง 
(น้้าพริกแกงเมือง) ๔) 
ขนมไทยสร้างสรรค์ (บัว
ลอยแคนตาลูปลาวา) 
และ ๕) ไส้อั่วปลา มีผู้เข้า
รับการอบรมทั้งสิ้น ๓๐๑ 
คน 

 



๔๓ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๗. โครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิต
และตลาดสินค้า
เกษตรปลอดภัย
จังหวัดเชียงราย 

ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน     
๑ หมู่บ้าน 
ต.หัวง้ม อ.พาน           
๑ หมู่บ้าน 

๑. กลุ่มพ้ืนที่เป้าหมาย
เป็นเกษตรกรที่ท้า
การเพาะปลูกใน
ระบบเคมี 

๒. มีการรวมกลุ่มเป็น
วิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนที่แต่ขาดการ
ด้าเนินการเพ่ือ
จัดการรูปแบบการ
เพาะปลูกรูปแบบ
ใหม่ 

๑. จัดชุดความรู้เพื่อเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการ 
ด้านมาตรการสินค้า
ปลอดภัย ระบบมาตรฐาน
การรับรองแบบมีส่วนร่วม 
PGS  

๒. จัดชุดความรู้เพื่อยกระดับ
สินค้าสู่การแปรรูปและ
กระบวนการจัดการผลผลิต 

 
 

กลุ่มเป้าหมายจ้านวน ๓๐ 
คนเข้าสู่โครงการระบบสินค้า
ปลอดภัยของส้านักงาน
เกษตรจังหวัดเชียงราย 

โครงการอบรม 

๘. โครงการเพ่ิม
มูลค่าสับปะรด
นางแลภายใต้
แนวคิดประเทศ
ไทย ๔.๐ ด้วยสิ่ง
บ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

อ.เมือง อ.เชียงแสน 
อ.แม่ลาว อ.เวียงป่าเป้า 

๑. การข้ึนทะเบียน
สับปะรดนางแลให้
เป็นพื้นประจ้าถิ่นโดย
ใช้สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI 

๒. หน่วยงานภาครัฐขาด
การด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องเก่ียวกับ
เครื่องหมายการ
รับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI 

๑. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือให้ความรู้วิธีและ
กระบวนการขึ้นทะเบียนสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 

๒. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายร่วมกับเทศบาล
ต้าบลนางแลและพาณิชย์
จังหวัดเชียงรายผู้มีพันธกิจ
ด้านการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ GI มีค้าสั่ง
แต่งตั้งเพ่ือเป็น

๑. หน่วยงานที่ท้าหน้าที่และ
มีพันธกิจเพ่ือขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ได้
รับทราบปัญหาจากการ
แลกเปลี่ยนประเด็นใน
เวทีโครงการเพ่ือน้าไป
ผลักดันให้เกิด
กระบวนการด้าเนินงาน
ในพ้ืนที่ รวมไปถึง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ 
ได้เรียนรู้และเข้าใจระบบ

โครงการอบรม 
 
 



๔๔ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
คณะกรรมการผลักดัน GI 
สับปะรดนางแล 

 
ระยะเวลาด าเนิน 
๕ มิถุนายน ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 

การรับรองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ GI 

๒. เกษตรกรรวมกลุ่มเพ่ือ
ผลักดันสับปะรดนางแล 
ภูแลและขับเคลื่อนเข้าสู่
กระบวนการรับรองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI 

๙. โครงการเพ่ิม
รายได้ให้
เกษตรกรโดยการ
ลดต้นทุนการผลิต
และสร้างมูลค่า
ด้วยการแปรรูป
สินค้าเกษตร 

อ.ขุนตาล บ้านพระเนตร 
บ้านป่าตาล 
บ้านต้า ๑ อ้าเภอ        
๔ หมู่บ้าน 

๑. การว่างงานของ
เกษตรกรหลังจาก
ฤดูกาลเพาะปลูก 

๒. ผู้ประกอบการไม่
สามารถน้าผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีอยู่
ในพ้ืนที่สร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้
ตลอดทั้งปี 

๒. มีการรวมกลุ่มใน
รูปแบบ OTOP และ 
วิสาหกิจชุมชนแต่
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยัง
ไม่มีการพัฒนาให้

๑. บรรยาย ให้ความรู้เรื่อง
การจัดการผลผลิตทาง 
การเกษตรโดยการแปรรูป 

๒. บรรยายและฝึกปฏิบัติ 
Design Thinking การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก
ผลผลิตทางการเกษตร   
ในท้องถิ่น 

๓. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น 
ส้านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 
และท่ีว่าการอ้าเภอขุนตาล 
เพ่ือต่อยอดผู้ที่สนใจส่งเข้า

เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในชุมชน 
ที่สนใจจะท้าการยกระดับ
และส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนา
สินค้ายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายทั้งสิ้นจ้านวน ๒ 
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ย้าใบ
มะม่วงส้าเร็จรูปพร้อม
รับประทาน เครื่องดื่มน้้า
มะม่วงโซดา และแก้ไข
ปัญหาผลิตภัณฑ์เดิมเพ่ือให้มี
มาตรฐานมากขึ้น ได้แก่ ข้าว
เกรียบฟักทอง 

โครงการอบรม 
 



๔๕ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
สามารถจ้าหน่ายได้
นอกพื้นที่ของอ้าเภอ 

มาเรียนรู้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปยัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๒ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม 
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
      
โครงการพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา 
๑๐. โครงการ    

คูปองครู 
กลุ่มเป้าหมาย : 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑. รร.จุฬาภรณ์ราช

วิทยาลัย อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน ๑ คน 

 
 
 

 

ความต้องการในการ
แ ก ้ป ัญ ห า ค ุณ ภ า พ
การศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ
การศึกษาระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน (O-Net) หรือ
ก า ร ท ด ส อ บ ร ะ ดั บ
นาน าช าติ  PISA ซึ่ ง มี
คะแนนตกต่้า  รวมถึง
การประเมินเข้าสู่ว ิทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ไดพั้ฒนาหลักสูตรส้าหรับครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
สายงานการสอน (คูปองครู) 
ให้ตอบสนองความต้องการ
จ้าเป็นต่อการพัฒนาที่
สอดคล้องสภาพบริบทของแต่
ละสถานศึกษา 

OUTPUT 
๑. ปี ๒๕๖๑ 

ผลการด้าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ หน่วยพัฒนาครู 
(ส้านักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง) 
ด้าเนินการจัดฝึกอบรมได้ 
จ้านวน ๑๐ หลักสูตร 
ได้แก่  

โครงการอบรม  
 



๔๖ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๒. รร.หว้ยสักวิทยาคม 

อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๑ 
คน 

๓. รร.เม็งรายมหาราช
วิทยาคม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน ๑ คน 

๔. รร.สามัคคีพัฒนา 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๒ 
คน 

๕. รร.นิคมสร้างตนเอง
สงเคราะห์ชาวเขา 
อ้าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๒ 
คน 

๖. รร.อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 
อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 
จ้านวน ๑ คน 

 
 

ฐานะแบบเดิมที่ครูต้อง
ท้าผลงานวิชาการ โดย
ได้จัดสรรเงินให้ครูคนละ 
๑๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี 
เ พ่ื อ ใ ช้ ใ น ก า ร อบ ร ม
เพ่ิมพูนความรู้  ซึ่งการ
อบรมดังกล่าวน้าไปผูก
กับการประเมิน เข้ าสู่
วิทยฐานะ โดยครูต ้อง
ผ ่า น ก า ร อ บ ร ม  ๕ ๐ 
ชั่วโมง/ปี ๒๕๐ ชั่วโมง/ 
๕ ปี และมีชั ่วโมงสอน 
๘๐๐ ชั่วโมง/ปี ต่อการ
เลื ่อนว ิทยฐ านะหนึ ่ง
ระดับ 

 

- หลักสูตร STEM กับการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ส้าหรับครู
วิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

- หลักสูตรการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรูทางวิขา
ชีพเพ่ือการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่
ยั่งยืนในโรงเรียน 

- หลักสูตรการจัดการชั้น
เรียนยุคดิจิทัล 

- หลักสูตรการออกแบบ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนส้าหรับครู
คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

- หลักสูตรเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์
ในรูปแบบ Active 
Physics ส้าหรับครู
มัธยมศึกษาตอนปลาย 



๔๗ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
๗. รร.ปอวิทยา อ้าเภอ

เวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๒ 
คน 

๘. รร.ยางฮอมวิทยาคม 
อ้าเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๑ 
คน 

๙. รร.แม่ต ้าตาดควัน
วิทยาคม อ้าเภอพญา
เม็งราย จังหวัด
เชียงราย จ้านวน ๑ 
คน 

๑๐. รร.บ้านน้้ามิน 
อ้าเภอเชียงค้า 
จังหวัดพะเยา 
จ้านวน ๑ คน 

๑๑. รร.เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรี
นครินทร์ พะเยา 
อ้าเภอภูกามยาว 
จังหวัดพะเยา 

- หลักสูตรหลักและ
เทคนิคระดับพ้ืนฐาน
ส้าหรับการคิดนวัตกรรม
และการต่อยอดสู่
สิทธิบัตรส้าหรับครู
วิทยาศาสตร์ 

- หลักสูตรการใช้
แอพพลิเคชั่นทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

- หลักสูตรการสอน
เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร์ในระดับ
ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาด้วย
โปรแกรม Scratch 

- หลักสูตรการพัฒนาครู
ระดับมัธยมศึกษาด้าน
สมรรถนะการโค้ชเพื่อ
เพ่ิมประสิทธาภาพใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 



๔๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
จ้านวน ๑ คน 

๑๒. รร.ห้องสอนศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ้านวน 
๒ คน 

๑๓. รร.ล้าปางกัลยาณี 
อ้าเภอเมือง จังหวัด
ล้าปาง จ้านวน ๑ 
คน 

๑๔. รร.พิษณุโลกพิทยา
คม อ้าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
จ้านวน ๓ คน 

๑๕. รร.ผาเมืองวิทยาคม 
อ้าเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
จ้านวน ๑ คน 

- หลักสูตร อินเตอร์เน็ต
เพ่ือสรรพสิ่งเบื้องต้น  

๒. ปี ๒๕๖๒ 
ผลการด้าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ หน่วยพัฒนาครู 
(ส้านักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง) ได้
น้าเสนอหลักสูตรต่อ
สถาบันคุรุพัฒนา จ้านวน 
๑๘ หลักสูตร และผ่าน
การรับรองหลักสูตร 
จ้านวน ๑๔ หลักสูตร 

OUTCOME 
- ครไูด้รับการพัฒนาให้มี
ทักษะและสมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนสูงขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดกระบวนการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครูมีการปรับรูปแบบการ



๔๙ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
จ านวนหมู่บ้านเป้าหมาย 

ปัญหาของพ้ืนที่ วิธีการแก้ปัญหา / 
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ประเภทโครงการ 
(โปรดระบุว่าเป็นโครงการ

ประเภทใด? กิจกรรมสัมพันธ์ 
อบรม งานวิจัย หรือ

โครงการพัฒนา) 
เรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย และมีมาตรฐาน 

- การจัดการเรียนการสอน
และการศึกษาได้รับการ
ปฏิรูปและเป็นการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาท่ีทันสมัยสู่
มาตรฐานสากล 



๕๐ 

 

ตารางท่ี ๕ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู 
๑. โครงการพัฒนาความรู้ 

ทักษะด้านภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ส้าหรับ
นักศึกษาครู 

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 
๑ - ๕ จ้านวน ๑๒๐๐ คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ภาษาอังกฤษมีบทบาทส้าคัญ
มากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็น
ภาษาสากลที่ใช้ทั่วกันทั่วโลก 
ครูผู้สอนในโรงเรียนควรมี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี 
ปัจจุบันในการสอบบรรจุครู เช่น 
ในการคัดเลือกนักศึกษาใน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นที่ ผ่านมานั้น มีการระบุ
ถึงคุณสมบัติประการหนึ่งว่า ผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกต้อง
แสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ
หลังจากผ่านการสอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์ ดังนั้น การ
เตรียมตัวเพ่ือการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ จึงมีความส้าคัญ
ต่อนักศึกษาครูเป็นอย่างยิ่ง  
ทางคณะครุศาสตร์ จึงได้จัดท้า 
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษส้าหรับนักศึกษาครู
ขึ้น โดยมุ่งเน้นอบรมการฝึกท้า
ข้อสอบ Test of English for 

จัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้น
ปีที่ ๑-๕  จ้านวน ๑๒๐๐ คน 
จ้านวน ๕๐ ชั่วโมง โดยแบ่ง
ออกเป็น ๒ รุ่น การอบรมในรุ่น
แรก ระหว่างวันที่  ๑๒ 
พฤศจิกายน – ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๑ และระหว่างวันที่  ๑ 
กุมภาพันธ์ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๑  
 
หลังจากอบรมมีการทดสอบโดย
ใช้ข้อสอบเสมือนจริงโดยมี
เป้าหมายให้นักศึกษาที่เข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ มี
คะแนนทดสอบ (TOEIC) มีผล
คะแนนอยู่ในระดับไม่ต่้ากว่า B๑ 

๑. ผลคะแนนจากการอบรม
ทั้งสองรุ่น พบว่าคะแนน
หลังการอบรมของผู้เข้า
อบรมที่มีคะแนน ทดสอบ 
(TOEIC) มีผลคะแนน
คะแนน ๒๕๕ ขึ้นไป หรอื
ระดับ B๑ ขึ้นไปมีจ้านวน 
๘๓๓ คน จากจ้านวนผู้เข้า
สอบทั้งหมด ๑,๑๙๐ คน
เท่ากับ ๗๐ %  

๒. นักศึกษาได้รับความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ 
ตลอดจนเทคนิควิธีการใน
การท้าข้อสอบมาตรฐาน 

๓. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจที่ได้เข้ารับการ
อบรมและต้องการให้มีการ
อบรมต่อเนื่อง 



๕๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

International 
Communication (TOEIC) 
เป็นข้อสอบมาตรฐานประเภท
หนึ่งที่ใช้วัดทักษะภาษาอังกฤษ
และได้รับการยอมรับจาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ทั่วโลก ให้กับนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ทุกชั้นปี โดยตัวชี้วัดได้
ระบุไว้ว่าหลังจากการอบรม
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการสอบ
ผ่านมาตรฐาน CEFR  ระดับไม่
ต่้ากว่า B๑ หรือเทียบเท่าไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ 

๒. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพครูและ
การสอบบรรจุ 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต รหัส ๕๗  

กฎหมาย (พ.ร.บ.) 
พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ ก้าหนดให้ 
"วิชาชีพครู" เป็นวิชาชีพควบคุม 
ผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ
ครูต้องมี "ใบอนุญาต ผู้ประสงค์
ประกอบวิชาชีพครู" ซึ่งจะเป็น 
"ครู" ได้ เช่นเดียวกับแพทย์ หรือ
วิศวกร ฯลฯ หมายความว่า ใครที่
ท้าหน้าที่ครูและสอนหนังสือใน
สถานศึกษา สถาบันการศึกษาทั้ง

จัดให้มีการอบรมเสริมศักยภาพ
ในการสอบใบประกอบวิชาชีพครู
และการสอบบรรจุ โดยจัดให้มี
การอบรม วันที่ ๒-๓, ๙-๑๐ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

๑. บัณฑิตมีความรู้ใน
มาตรฐานวิชาชีพครู       
มีความรอบรู้ 
ความสามารถทั่วไป ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติการปฏิบัติของ
วิชาชีพครู ความถนัด เจต
คติต่อวิชาชีพครู และสอบ
ผ่านมาตรฐานใบประกอบ
วิชาชีพครู 

๒. บัณฑิตครูมีความรู้ 
ความสามารถด้านตัวเลข 



๕๒ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ของรัฐและเอกชน ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบ 
วิชาชีพครูท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น
ข้าราชการครู ครูอัตราจ้าง 
พนักงานราชการ รวมทั้งครูชาว
ต่างประเทศผู้ใดประกอบวิชาชีพ
ควบคุมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
หรือด้วยวิธีการใดๆ ให้ผู้อ่ืน 
เข้าใจว่าตนมีสิทธิหรือพร้อมที่
จะประกอบวิชชีพ รวมทั้ง
สถานศึกษาท่ีได้รับและผู้ที่ได้รับ
และผู้ที่ได้รับใบอนุญาตเข้า
ประกอบวิชาชีพควบคุมใน
สถานศึกษา จะต้องได้รับโท
ตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา ๗๘ 
และ ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ 
สภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ ผู้ถือใบ
นี้สามารถปฏิบัติการสอนได้เต็ม
รูปแบบในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
จนถึงระดับต่้ากว่าปริญญาตรีใน
สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจนถึงระดับต่้ากว่า
ปริญญาตรี สามารถรับได้จาก
การเรียนหลักสูตรทางการศึกษา

ความสามารถด้าน
ภาษาไทย ความสามารถ
ด้านการให้เหตุผล ความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอกและการให้ความรู้
ในการเตรียมตัวสอบ
สัมภาษณ์และมคีวาม
พร้อมในการสอบบรรจุครู
ผู้ช่วย 

 



๕๓ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ที่ได้รับการรับรองของของคุรุ
สภา หรือผู้ท้าคุณสมบัติครบ
ตามท่ีระบุในการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้น ผู้ที่ส้าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาครุศาสตร์
ต้องท้าการสอบและเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งใบประกอบ
วิชาชีพดังกล่าว นอกจากนี้เพ่ือ
กระตุ้นให้บัณฑิตสามารถมีงาน
ท้าตรงตามวุฒิการศึกษาและ
องค์ความรู้ที่ได้เรียนมา จึง
จ้าเป็นต้องกระตุ้นให้บัณฑิตเข้า
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเป็น
ข้าราชการครู 

๓. โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย/ 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ 

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัด
โครงการพฒันานักศึกษาให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ขึ้นเพ่ือ เป็นการพัฒนานักศึกษา
ให้มีคุณสมบัติตามกรอบ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยมีกระบวนการที่
หลากหลาย มีจุดเน้นทั้งด้าน
ทักษะวิชาการ และทักษะ

ฝ่ายกิจกการนักศึกษาได้จัด
กิจกรรมที่มีความหลากหลายและ
มีจุดเน้นตามกรอบมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ในด้านการ
ผลิตครู โดยแบ่งออกเป็น เน้น
ทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม
และพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล โดย
กิจกรรมเหล่านี้ได้ด้าเนินตลอดปี
การศึกษา ซึ่งออกเป็น ๒ ภาค
เรียน โดยกิจกรรมแต่ละภาค

ผลที่ได้จากการด้าเนิน
กิจกรรมดังกล่าวพบว่า
นักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า ๘๐ % สามารถ
น้าเอาความรู้และทักษะต่างๆ
ไปใช้ในการเรียนและการฝึก
ประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 
และนักศึกษามีคุณสมบัติ
เป็นไปตามทีส่ถาบันอุดมศึกษา
ได้ก้าหนดไว้ โดยผ่าน



๕๔ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ทางด้านวิชาชีพ ซึ่งแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบทของนักศึกษา 
ด้วยนักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
จ้านวนที่มาก จึงท้าให้เกิดความ
แตกต่างระหว่างนักศึกษา  โดย
กิจกรรมที่ได้ด้าเนินไปมีจุดเน้น
ในหลายๆด้าน เช่น ทักษะเด่น 
มีความรู้ดี มีคุณธรรม และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
สู่สากล และยังมีการเสริมทักษะ
ในด้านต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาได้มี
คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งจะ
สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับการ
ฝึกประสบการณ์และการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคต 

เรียนจะยึดตามบริบทของ
สภาพแวดล้อมและประเพณี  
เป็นตัวก้าหนด 

กระบวนการที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

๔. โครงการจัดการเรียนการ
สอนโรงเรียนสาธิต 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏเชียงราย 
กลุ่มเป้าหมาย 
 - นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

จ้านวน ๗๕๐ คน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าววา่ 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ที่ว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี
ความส้าคัญที่สุด และพัฒนา
ตนเองได้ กระบวนการจัด  
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน

๑. ส่งเสริมสนับสนุนจัดการเรียน
การสอนให้กับนักเรียน
โรงเรียนสาธิต ในเรื่องของ
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน 
การสอน 

๒. จัดกิจกรรมส้าหรับพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

OUTPUT 
-  มีวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อ

การเรียนการสอน สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอน
ครบถ้วนและมีคุณภาพ 

 
OUTCOME 
-  นักเรียนโรงเรียนสาธิตทุก



๕๕ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ 
สอดคล้องกับความสนใจและ
ความถนัดของผู้เรียน มีโอกาส
ได้ฝึกทักษะการคิด การแสดงออก 
สอดคล้องและเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพทางการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 
ดังนั้น โรงเรียนจึงต้องสนับสนุน
การเรียนการสอนของนักเรียน
ให้มีความพร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ และ
วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ 

ของนักเรียน เช่น อาหาร 
อาหารว่าง วัสดุครุภัณฑ์     
ค่าประกันอุบัติเหตุ สื่อการ
เรียนรู้ในห้องสมุดและใน
ห้องเรียน คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

คนมีทักษะความรู้เพ่ิมมาก
ขึ้น และมีศักยภาพความ
พร้อมในการเรียนรู้ 

พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๕. โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการศึกษาการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 
 
 

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

นโยบายจากรัฐบาลที่ต้องการให้
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์ ๔ ปี 
แบบอิงสมรรถนะ เพ่ือสร้างครูที่
มีคุณภาพ มีสมรรถนะและ
เป็นไปตามศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ 
แห่ง ในการท้าหลักสูตรแกนกลาง 
แล้วให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละ
แห่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
บริบทของตัวเอง โดยใช้
ระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตร ๓ เดือน 

ได้หลักสูตรครุศาสตร์ ๔ ปี 
แบบอิงสมรรถนะ จ้านวน ๑๕ 
หลักสูตร 

๖. โครงการการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
การเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น
ตามยุทธศาสตร์ใหม่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑-๔  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นผู้ที่มีความสา้คัญอย่างมากใน
การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มี
ความรู้ มีทักษะการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  เติบโตเปน็พลเมืองอย่าง

ด้าเนินการพฒันาอาจารย์และ
บุคลากรของคณะครุศาสตร์ก่อน  
เพื่อให้น้าความรู้และเทคนิคมาใช้ใน
การสร้างหลักสูตรอบรมแล้วจึง
ด้าเนินการอบรมเพื่อพัฒนาครูและ

ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้เกี่ยวกับท้าผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ว.๒๑ ทั้ง 
๑๓ ตัวชี้วัด 



๕๖ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย 

สมบูรณ์ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจึงควรได้รับการพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง ให้ตนเองมีความรู้  เกิด
ความมั่นใจในองค์ความรู้ และ
ถ่ายทอดออกมาสู่นักเรียน  ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจึงตอ้ง
มีการมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะของตนให้สูงขึ้น อันเปน็
เครื่องหมายที่บ่งบอกถึง
ความสามารถของตนให้เป็นที่
ยอมรับของแวดวงวิชาชีพครูและ
สังคม  สร้างความนา่เชื่อถือให้กับ
ผู้ปกครอง ประชาชน โรงเรียนวา่มี
ศักยภาพในการดูแลบุตรหลาน 
เป็นที่พึ่งของชุมชนได ้

บุคลากรทางการศึกษา 
โดยมีระยะเวลาด้าเนินการดังนี้ 
๑. การศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในระหว่างวันที่  ๒๖-๒๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๒. การน้าหลักเกณฑ์สู่แนวทางการ
ปฏิบัติ ในระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๓. การเสวนาเพื่อจัดท้าหลักสูตร
อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในวันที่ ๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๔. การเสวนาเพื่อก้าหนดหลักสตูร
อบรมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ในระหว่างวนัที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

๕. การเสวนาความรู้และเทคนคิ
การจัดท้าผลงาน ในวันที่  ๙-๑๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

๖. การเสวนาแนวทางการติดตาม 
ประเมิน สรุปและรายงาน ใน
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

  



๕๗ 

 

ตารางท่ี ๖ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู 
๑. โครงการพัฒนานักศึกษา

ครูให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
/นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 
๑-๔ 

คณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่
มีจ้านวนนักศึกษามากเป็น
อันดับต้นๆของมหาวิทยาลัย 
ด้วยจ้านวนนักศึกษาที่มาก จึง
ท้าให้นักศึกษามีความแตกต่าง
ในหลายๆเรื่อง เช่น พฤติกรรม 
แนะคิดและกระบวนการคิดและ
แก้ไขปัญหา ฝ่ายกิจการ
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ จึงได้
สร้างกิจกรรมขึ้นมากเพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือการการปรับ 
พฤติกรรมและทั้งทักษะทางด้าน
กระบวนการคิดให้กับนักศึกษา 
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางที่ดี ท้าให้เกิดทักษะใน
ด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
แตกต่าง โดยกิจกรรมต่างๆที่มี
การด้าเนินการ ได้มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะให้ท้านักศึกษามีคุณสมบัติที่
ถูกต้องตามข้อก้าหนดของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา จึงได้

ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้จัดให้มี
กิจกรรมในด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
ของหน่วยงาน เพ่ือที่จะได้หล่อ
หลอมและพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆของนักศึกษา ให้เกิดความ
เชี่ยวชาญและมีทักษะการคิดที่
เป็นระบบ โดยการใช้รูปแบบขอ
กิจกรรมที่หลากหลายมา กระตุ้น
ให้นักศึกษาได้มีการแสดงออก
ตามทักษะและความถนัดตาม
ความสนใจ โดยมีระยะเวลาใน
การด้าเนินกิจกรรมตลอดปี
การศึกษา โดยแบ่งออกเป็น ๒ 
ภาคเรียน ซึ่งในแต่ภาคเรียนก็จะ
มีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป 

จากการด้าเนินกิจกรรมด้าน
พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
พบว่ามีจ้านวน นักศึกษา
มากกว่า ๘๐ % ที่เข้าร่วม
กิจกรรม และสามารถน้าเอา
ความรู้และทักษะที่เกิดจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้กับ
การเรียนและการฝึก
ประสบการณ์ ได้เป็นอย่างดี 
และเกิดทักษะในด้านต่างๆที่
เป็นประโยชน์กับนักศึกษา 



๕๘ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ก้าหนดให้มีกิจกรรมด้านพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตาม        
อัตลักษณ์ของคณะฯ เพ่ือที่จะได้
น้าประโยชน์ละทักษะในด้าน
ต่างๆไปปรับใช้กับการเรียนและ
การประกอบวิชาชีพ 

พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
......     
 

 

 

 

  



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๗ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผลิตครู 
๑. โครงการ MOOC สถานที่ด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
กลุ่มเป้าหมาย   
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 

     ปัจจุบันองค์กรทั่วโลกได้มี
การน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาประยุกต์ใน
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
แพร่หลาย เป็นการให้ทางเลือก
และเอ้ืออ้านวยความสะดวกต่อ
ผู้เรียนมากข้ึน โดยผู้เรียน
สามารถเรียนรู้และฝึกฝนตนเอง
ได้โดยล้าพังแบบไม่มีข้อจ้ากัดใน
เรื่องเวลาและสถานที่ โดยการ
ใช้รูปแบบของการสอนหรือ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์
ระบบเปิด (Massive Open 
Online Course: MOOC) 
ประเทศไทยก้าลังให้ความส้าคัญ
ต่อการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของประชากรในประเทศทุกเพศ
ทุกวัย เนื่องจากจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาตนสู่ความยั่งยืน และ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ
ที่มีความมั่นคงในที่สุดได้ และ
เนื่องจากในปัจจุบันนี้การพัฒนา
เทคโนโลยีการสื่อสารได้เข้ามามี

คณะครุศาสตร์ ในฐานะเป็น
หน่วยงานทางการศึกษาที่มี
ศักยภาพในการจัดท้าสื่อการเรียน
การสอนในรูปแบบดังกล่าว จึงรับ
พัฒนาสื่อรายวิชา MOOC และ
ออกข้อสอบ ตามแนวทางการ
จัดท้ารายวิชา MOOC เพ่ือใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนในระบบ
การเรียนการสอนออนไลน์ระบบ
เปิด Thai MOOC ของโครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย 
ส้านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑. ประชาชน นิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ ได้รู้จัก เข้าใจการ
ด้าเนินงานโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในระบบเปิด 

๒. ประชาชน นิสิต นักศึกษา 
อาจารย์ สมัครเข้าเรียน
รายวิชาโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยเพ่ือ
การจัดการเรียนการสอนใน
ระบบเปิด 

๓. ภาพลักษณ์ของโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์
ไทยเพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนในระบบเปิด ได้รับการ
ยอมรับ และเป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น 

๔. ได้ผลการวิเคราะห์การเรียนรู้
และพฤติกรรมการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ระบบเปิด
ส้าหรับสถาบันอุดมศึกษา 



๖๐ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

บทบาทส้าคัญเสมือนหนึ่งเป็น
ปัจจัยในการด้าเนินชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป 
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ มีการ
น้าเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกล
และการสื่อสาร (Using ICT 
and Blended for Life Long 
Education) มาเป็นเครื่องมือ
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าสู่
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยง่าย
และไร้ขีดจ้ากัด ทั้งนี้วิธีจัด
การศึกษาด้วยเครื่องมือดังกล่าว
นี้จะสนับสนุนให้ผู้ที่ต้องการ
พัฒนาตนสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ที่ต้องการได้โดยไม่จ้ากัด
สถานที่และเวลา นอกจากนี้การ
ด้าเนินการของมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ควรยึดหลักแนวทาง
ด้าเนินการที่มุ่งสู่คุณภาพและ
ประสิทธิภาพด้วยการใช้
ทรัพยากรร่วมกันและแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างสถาบัน พร้อมทั้ง
มีการสร้างเครือข่ายที่ขยายไปสู่
ระดับการศึกษาอื่น ๆ เพ่ือให้
ประชากรไทยมีโอกาสใน

 



๖๑ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
สะดวกและเท่าเทียมกัน อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ในที่สุด และได้มี
การขยายผลการด้าเนินการโดย
การเผยแพร่วิธีการแบ่งปัน
ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงสู่
บุคลากรการศึกษาทั้งอุดมศึกษา
และอ่ืน ๆ อย่างแพร่หลาย มี
การเผยแพร่ระบบการสร้างสื่อที่
มีคุณภาพสูง เผยแพร่ทั่วไปโดย
ไม่คิดมูลค่า (Open 
Courseware) ด้วยการเรียน 
การสอนออนไลน์ระบบเปิด 

การเรียนการสอนออนไลน์
ระบบเปิด หมายถึง รายวิชา
หรือหลักสูตรที่จัดการเรียนการ
สอนออนไลน์โดย
สถาบันการศึกษาหรือองค์กร 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจ้านวน
มากลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ตามความสนใจ
และความตอ้งการ สามารถ
เรียนรู้เนื้อหาจากวีดิทัศน์และ
ทรัพยากรการเรียนรู้อื่นๆ อีกทั้ง



๖๒ 

 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินโครงการ / 
กลุ่มเป้าหมาย 

ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ฝึกฝนตนเองได้โดยล้าพังแบบไม่
มีข้อจ้ากัดในเรื่องเวลาและ
สถานที่ 

พัฒนาครู (บัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพครู) 
๑.     
๒.     
๓.     
๔.     
......     
 

 

 

 

 

 

  



๖๓ 

 

ตารางท่ี ๘ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการบ่มเพาะบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้มีทักษะการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
(Startup) 

๑. นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๑- ๔  
ที่มีความสนใจอยากเป็น
ผู้ประกอบการระหว่าง
การศึกษา นักศึกษาที่เป็น
ทายาททางธุรกิจของ
ครอบครัว นักศึกษาที่มีการ
เรียนในรายวิชาที่เชื่อมโยง
การเป็นผู้ประกอบการ  

๒. คณาจารย์ บุคลากร ที่มี
หน้าที่พัฒนานักศึกษา และมี
รายวิชาด้านการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ 

๑. จากการส้ารวจความสนใจใน
การประกอบอาชีพเสริมและ
อาชีพอิสระของนักศึกษา
ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๑ – ๔ 
รวมไปถึงการส้ารวจข้อมูล
อาชีพพ้ืนฐานของครอบครัว 
พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายร้อยละ ๖๕ 
ครอบครัวมีอาชีพด้าน
เกษตรกรรม และรับจ้าง ท้า
ให้นักศึกษาต้องประกอบ
อาชีพอิสระและอาชีพเสริม
ด้วยตนเองเพ่ือสร้างรายได้
ระหว่างเรียน  

๒. นักศึกษายังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการน้าศาสตร์
ที่ตนเองเรียนน้ามาพัฒนาต่อ
ยอดในเชิงพาณิชย์ 

๓. แนวโน้มในการพัฒนา
นักศึกษาในชั้นเรียนเพ่ือสร้าง
ให้เป็นผู้ประกอบการเป็นทิศ
ทางการพัฒนาในศตวรรษ
ใหม่แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยัง
ไม่เข้าใจเรื่องแนวคิดของ 

๑. ให้ค้าปรึกษาเพ่ือให้เกิดธุรกิจ 
๒. สนับสนุนการท้ากิจกรรม

ธุรกิจจ้าลองของนักศึกษา 
๓. จัดกิจกรรม ค่าย Young 

Entrepreneur Support 
Idea challenge (Y.E.S. 
Idea) เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ
โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และได้เรียนรู้
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ในรูปแบบ Startup จากโค้ช
ชิ่งที่เป็น Startup 
ระดับประเทศ 

๔. จัดกิจกรรมประชุมเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจเพ่ือพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
Startupและเพ่ิมจ้านวน
บุคลากรท้างานระดับคณะ 

๕. จัดกิจกรรมฝึกอบรม
คณาจารย์เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การสอนนักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ 

 
 

๑. คณะกรรมการชุดขับเคลื่อน
พัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ Startup   
ระดับคณะ 

๒. เครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาอ่ืนเพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ Startup 

๓. นักศึกษาจ้านวน ๗๒ คน
แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจได้ ๘ 
ธุรกิจที่มีแนวคิดในการ
ประกอบการ 

๔. นักศึกษามีแนวคิดการเป็น
ผู้ประกอบการ Startup โดย
ใช้เวทีประกวดการเสนอ
แนวคิดทางธุรกิจต่างๆ เพื่อ
หางบประมาณในการด้าเนิน
กิจกรรมและฝึกฝนทักษะการ 
Pitching Idea ธุรกิจกิจ 



๖๔ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

Startup 
๔. การพัฒนาทักษะที่เป็น

ทางเลือกระหว่างเรียนเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนส้าเร็จ
การศึกษาท่ีนักศึกษาจะ
สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ
ได้ตามความถนัดและการเติม
ทักษะที่ขาดส้าหรับนักศึกษา
ที่ประกอบอาชีพแล้วต้องการ
ความยั่งยืน 

๖. จัดแสดงผลงานของนักศึกษา
เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและ
ความตระหนักต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – มีนาคม ๖๒ 

๒. โครงการพัฒนาความเป็น
เลิศบัณฑิตให้มีทักษะของ
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เ พ่ื อ พั ฒ น า แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
ศักยภาพและขีดความสามารถ
เชิงวิชาการและวิชาชีพเฉพาะ
ศ า ส ต ร์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิต
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุ ล า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๑  – ๓ ๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

๒. วิธีการด้าเนินการ 
   ด้าเนินโครงการ/กิจกรรมการ

พัฒนาทักษะและศักยภาพ
เ ฉ พ า ะ ต า ม จุ ด เ น้ น ข อ ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต แ ห่ ง
ศ ต ว ร ร ษ ที่  ๒ ๑  โ ด ย เ ป็ น
โครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้น
ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ เ ชิ ง
พฤติกรรมที่ไม่ซ้้ากับกิจกรรม
ที่ด้าเนินการภายใต้กิจกรรม
การจัดการเรียนการสอนปกติ 
(routine) 

๑. เชิงปริมาณ 
   ด้า เนินโครงการ/กิจกรรม

จ้ า น ว น  ๖ ๐  โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรมและมีนักศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 
๒,๕๓๘ คน 

๒. เชิงคุณภาพ 
   นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ทั ก ษ ะ เ ชิ ง
พฤติกรรมการ เรี ยนรู้ และ
พฤติ ก ร รมการปฏิ บั ติ เ ชิ ง
วิชาชีพในศาสตร์เฉพาะตาม
เป้าหมายของโครงการและ
กิจกรรมได้อย่างมีนัยส้าคัญที่
แตกต่ างอย่ า งชั ด เจนจาก



๖๕ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

นักศึกษากลุ่มที่ไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรม (ผลจากการประเมิน
เชิงพฤติกรรมเปรียบเทียบ
ภายหลังการเสร็จสิ้นกิจกรรม) 

๓. โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตเพ่ือตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ ๔.๐ 
(Work Integrated 
Learning: WIL) 

หน่วยงานจัดการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จ้านวน ๑๓ หน่วยงาน และ
เครือข่ายสถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตที่เข้าร่วม
โครงการ WIL. 

เนื่องด้วยสภาวการณ์ตกงานของ
บัณฑิตมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น
เรื่อยๆ ถ้าประเทศไทยไม่
สามารถปรับเรื่องการศึกษาได้ ก็
อาจส่งต่อจ้านวนบัณฑิตตกงาน 
ที่จะสะสมเพ่ิมมากขึ้นในระยะ
ยาว ข้อมูลในปี ๒๕๖๐ สถิติ
ระบุว่า ผู้ที่จบปริญญาตรีเข้าสู่
ตลาดแรงงาน ๓๔๐,๐๐๐ คน
โดยร้อยละ ๖๒ เป็นผู้ที่จบ
ปริญญาตรีสายสามัญ ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานน้อย 
อาทิเช่น สาขาสังคมศาสตร์ 
มนุยษศาสตร์ และจากผลส้ารวจ
ของส้านักสถิติแห่งชาติ พบว่ามี
ผู้ที่จบปริญญาตรีว่างงานมากถึง 
๑๓๖,๕๐๐ คน หรือร้อย ๓๕ 
ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูง และอาจ
ก่อให้เกิดวิกฤตในสังคมไทยได้
ในอนาคต การเรียนการสอน
แบบ WIL ทีจ่ะเน้นความผสม

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ WIL 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพ่ือเป้าหมายการเป็น WIL 
University 
๑. แนวทางการด้าเนินการของ

ระดับมหาวิทยาลัย   
- จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การ

ด้าเนินการ WIL ระดับ
มหาวิทยาลัย   

- จัดสรรงบประมาณการ
ด้าเนินการ WIL ให้กับ
หน่วยงานจัดการศึกษา และ
หน่วยงานสนับสนุน 

- ทบทวน ปรับปรุงระบบและ
กลไกการด้าเนินการ WIL 
ในภาพรวม (ระเบียบ ค้าสั่ง 
ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง) ไม่ให้เป็น
อุปสรรคต่อการด้าเนินการ 
WIL ของหน่วยงานจัด
การศึกษา 

หน่ ว ย ง านจั ด ก า รศึ กษ า ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ทั้ง ๑๓ หน่วยงาน ได้ด้าเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ให้
อยู่ในรูปแบบ WIL ทั้งสิ้น ๔๗ 
โปรแกรมวิชา/สาขาวิชา และ
จ้านวนบัณฑิตที่จบทั้งหมดในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีจ้ านวน
ทั้งหมด ๓,๑๕๗ คน บัณฑิตที่ได้
งานท้ามีจ้านวน ๑,๗๙๗ คน คิด
เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  ๖ ๕ . ๓ ๒  แ บ่ ง
ออกเป็น บัณฑิตที่ได้งานตรง
สาขาที่เรียน มีจ้านวน ๑,๐๕๒ 
คน และบัณฑิตที่ได้งานไม่ตรง
สาขาที่เรียน ๗๔๕ คน จ้านวน
บัณฑิตที่มีสมรรถนะเป็นที่น่า
พอใจของสถานประกอบการ/
องค์กรผู้ใช้บัณฑิต เพ่ิมขึ้นจาก
จ้ า น ว น บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด้ ง า น ท้ า
ทั้งหมดในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ ๑.๕๘ 



๖๖ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

กลมกลืนระหว่างประสบการณ์
การท้างานทางวิชาชีพนอก
ห้องเรียนกับการเรียนใน
ห้องเรียน สามารถเข้าสู่อาชีพได้
อย่างรวดเร็ว ก้าวทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ประเทศ และตอบโจทย์บัณฑิต
พันธุ์ใหม่ตามนโยบายการศึกษา
ของชาติ 
 

- พัฒนาและออกแบบระบบ
และกลไกการด้าเนินการ 
WIL ที่สนับสนุน ส่งเสริม
การด้าเนินการ WIL ของ
หน่วยงานจัดการศึกษา 
(คู่มือ ความรู้ Website 
WIL)  

- ด้าเนินการให้มีเวทีในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ (Show 
and Share) เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรม WIL ของ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย  

- ก้าหนดมาตรการในการ
ก้ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลการด้าเนินการ 
WIL ของหน่วยงานจัด
การศึกษา โดยจัดท้า
รายงานผลในระยะเวลา ๒ 
ไตรมาส  

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม 
๒๕๖๒ 

ที่มา : ข้อมูลภาวะการมีงานท้า
บัณฑิตส้าเร็จการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(http://orasis.crru.ac.th/oras
is_crru/pundit_job/admin_r
eport) 
 



๖๗ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๔. โครงการพัฒนาทักษะ
ความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
-  สถาบันภาษาและวัฒนธรรม

นานาชาติ 
ภาคีเครือข่าย 
-  คณะ วิทยาลัย และส้านักวิชา  

จ้านวน ๑๓ หน่วยงาน 
เป้าหมาย 
-  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

มีระดับความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ 
ขึ้นไป ส้าหรับนักศึกษาสาขา
วิชาเอกท่ัวไป และ B๒ ขึ้นไป 
ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชา 
เอกภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑.๕  

 

ภาษาอังกฤษ นับเป็นปัจจัยที่
ส้าคัญในการยกระดับขีด
ความสามารถของคนไทยที่เป็น
ก้าลังขับเคลื่อนหลักในการ
พัฒนาประเทศและเตรียมความ
พร้อมของประชาชนที่จะเข้าสู่
การแข่งขันในตลาดแรงงาน    
ในอนาคตทั้งในระดับประเทศ
รวมถึงระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ เพื่อตอบสนอง
นโยบายประเทศไทย ๔.๐ ที่
ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจและสังคม ไปสู่ 
“Value–Based Economy” 
หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม” ซึ่งนับวันยิ่งมีการ
แข่งขันที่สูงขึ้น ประชากรต้อง  
มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะที่จ้าเป็นขั้นสูง แต่จากการ
ประเมินของ IMD 
International Agency พบว่า
ประเทศไทยมีความสามารถใน
การแข่งขันด้านภาษาอังกฤษใน
ระดับต่้า เช่นเดียวกับผลการ
ทดสอบภาษาอังกฤษของ

๑. ทดสอบวัดระดับทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา โดยอ้างอิงจาก
เกณฑ์มาตรฐาน CEFR    
(pre-test) 

๒. อบรมพัฒนาและเสริมสร้าง
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
ให้แก่นักศึกษา ตามระดับ
ความสามารถของนักศึกษา 
แต่ละกลุ่ม 

๓. ทดสอบวัดระดับทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
CEFR (post-test) 

 

OUTPUT 
๑. นักศึกษาที่เข้าทดสอบวัด

ระดับทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
โดยอ้างอิงจากเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR (pre-test) 
จ้านวน ๓,๓๐๒ คน ผลการ
ทดสอบมีนักศึกษาผ่านระดับ   
B๑จ้านวน ๗๓ คน และ
ระดับ  B๒ จ้านวน ๒ คน 
รวมเป็น ๗๕ คน คิดเป็น 
๒.๓% 

๒. นักศึกษาที่เข้าทดสอบวัด
ระดับทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR 
(post-test) จ้านวน ๓,๒๖๒ 
คน ผลการทดสอบมี
นักศึกษาผ่านระดับ B๑ 
จ้านวน ๒,๐๖๔ คน และ
ระดับ B๒ จ้านวน ๒๙๐ คน 
รวมเป็น ๒,๓๕๔ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๒ 

 
 



๖๘ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

นักเรียนระดับชาติก็อยู่ในระดับ
ต่้าเช่นกันการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาเป็นหนึ่งใน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมสมรรถนะ
ทางด้านภาษาให้แก่นักศึกษา 
ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย ทั้งการจัดการเรียน
การสอน การอบรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา   
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่ง
สร้างโอกาสทางการศึกษา  
ให้กับประชาชน ได้เล็งเห็นถึง
ความส้าคัญดังกล่าวจึงได้ด้าเนิน
โครงการพัฒนาทักษะความเป็น
เลิศด้านภาษาอังกฤษของ
บัณฑิตเพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาให้กับนักศึกษา 
ให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถใช้ภาษา ได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม 
 
 
 

OUTCOME 
- นักศึกษามีระดับ

ความสามารถทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน CEFR ระดับ B๑ 
ขึ้นไป ส้าหรับนักศึกษาสาขา
วิชาเอกท่ัวไป และ B๒ ขึ้นไป 
ส้าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ๒,๓๕๔ คน       
คิดเป็นร้อยละ ๗๒ 
 
 



๖๙ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๕. โครงการปรับปรุงหลักสูตร
เดิม 

หลักสูตรสังกัดหน่วยงานจัด
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายที่ครบก้าหนดปรับปรุง
ตามวงรอบ จ้านวน ๓๓ 
หลักสูตร 

๑. ปรับให้มีเนื้อหา โครงสร้าง
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
เฉพาะสาขาวิชา (ถ้ามี) 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ และมาตรฐานองค์กร
วิชาชีพหรือสภาวิชาชีพ  

๒. ปรับเนื้อหาและโครงสร้างให้ 
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี 
ความต้องการของผู้เรียนและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

๓. ปรับตามวงรอบอายุหลักสูตร 

๑. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

๒. วิธีการด้าเนินการด้าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
ที่มหาวิทยาลัยก้าหนด 

๑. หลักสูตรที่ด้าเนินการ
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยและ
สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบ จ้านวน ๒๓ 
หลักสูตร 

๒. หลักสูตรที่อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการปรับปรุง จ้านวน 
๑๐ หลักสูตร 

๖. โครงการจัดการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายทุกระดับ 

ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยและ
คุณภาพบัณฑิต 

๑. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

๒. วิธีการด้าเนินการ 
๒.๑ ด้าเนินกิจกรรมตาม

แผนปฏิบัติราชการปกติ
ด้านการจัดการเรียนการ
สอนโดยเน้นความ
สอดคล้องกับการเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะ

๑. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนมี
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาโดยผ่านการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษาระดับ
หลักสูตร (IQA) ทุกหลักสูตร 

๒. ระดับความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนและ
ปัจจัยสนับสนุนการจัดการ



๗๐ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สาขาวิชา (ถ้ามี) 
มาตรฐานองค์กร
วิชาชีพ/สภาวิชาชีพ (ถ้า
มี) และที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
และผู้ใช้บัณฑิต 

๒.๒ ด้าเนินกิจกรรมเสริมโดย
เน้นการบูรณาการเรียน
การสอนกับการท้างาน
ร่วมกับองค์กรและ
หน่วยงานเครือข่าย 

เรียนการสอนของนักศึกษา 
และผู้สอนเพ่ิมข้ึน 

๓. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 

๗. โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงาน
ภายนอก 

 

หน่วยงาน/องค์กร
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพ จบไปแล้วสามารถ
ท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยได้เน้นให้
นักศึกษา บุคลากร มีกิจกรรม
ส้าหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
หน่วยงาน/องค์กรทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความร่วมมือทาง
วิชาการ นักศึกษา บุคลากร 
งานวิจัย การท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน้าความรู้

๑. ด้าเนินงานความร่วมมือทาง
วิชาการ นักศึกษา บุคลากร 
งานวิจัย และการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/
องค์กรภายในประเทศ 

๒. ด้าเนินงานความร่วมมือทาง
วิชาการ นักศึกษา บุคลากร 
งานวิจัย และการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงาน/
องค์กรในต่างประเทศ 

 
 
 

OUTPUT 
๑. จ้านวนเครือข่ายความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร
ในประเทศ จ้านวน ๑๕๙ 
หน่วยงาน 

๒. จ้านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กร
ในต่างประเทศ จ้านวน ๘๑ 
หน่วยงาน 

 
OUTCOME 
๑. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมี

ทักษะความสามารถท่ีเป็น
มาตรฐานของตลาดแรงงาน



๗๑ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

และประสบการณ์มาปรับใช้ใน
การเรียนการสอน การท้างาน 
การวิจัย และการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และน้าไปสู่การ
สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 
 

ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

๒. มหาวิทยาลัยมีเครือข่าย
ความร่วมมือที่เข้มแข็ง 
สามารถน้าไปสู่การสร้าง
บัณฑิตให้มีคุณภาพ และ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
มหาวิทยาลัย 

๘. โครงการพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย จ้านวนทั้งสิน้ 
๑๔,๐๖๖ คน 

มหาวิทยาลัยได้ด้าเนินงาน
พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Framework 
for Higher Education: TQF : 
HEd) เพ่ือให้การผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยบรรลุคุณภาพ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามท่ีก้าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่ 
การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ด้าเนินกิจกรรมนักศึกษาตามกรอบ
การเรียนรู้ ๕ ด้าน (๕ Domains 
of Learning) ประกอบด้วย  

๑. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตที่      
พึงประสงค์  

๒. กิจกรรมกีฬาหรือ         
การส่งเสริมสุขภาพ  

๓. กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

๔. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม 

๕. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ  
และวัฒนธรรม  

โดยสอดแทรกกิจกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

OUTPUT 
จ้านวนกิจกรรมส้าหรับพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จ้านวน ๒๖๔ กิจกรม 
 
OUTCOME 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุก
คน มีคุณลักษณะบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



๗๒ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ด้วยการน้าไปเป็นหลักในการ
พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ
เรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน และเพ่ิมเติม
กิจกรรมให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน 
และการฝึกให้นักศึกษาได้ท้า
กิจกรรมโดยใช้กระบวนการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาเข้า
มาช่วยในการท้ากิจกรรมต่างๆ  
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

๙. โครงการจัดหาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๑. นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย จ้านวน 
๑๔,๐๖๖ คน 

๒. บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จ้านวน ๑,๐๖๕ คน 

การด้าเนินการจัดกาเรียน    
การสอนที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีความ
จ้าเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ โดยการ
จัดบริการสิ่งอ้านวยความ
สะดวก และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ต่างๆ ให้กับนักศึกษา
อย่างเพียงพอ เหมาะสม เช่น 
วัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียน    
การสอน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ         

จัดบริการสิ่งอ้านวยความสะดวก 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 
ให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

๑. จัดบริการสาธารณูปโภค 
๒. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อ  

การเรียนการสอน 
๓. จัดหาครุภัณฑ์ 
๔. บ้ารุงรักษาทรัพย์สิน 

สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ 
๕. จัดบริการห้องสมุด  

OUTPUT 
๑. นักศึกษา จ้านวน ๑๔,๐๖๖ 

คน และบุคลากร จ้านวน 
๑,๐๖๕ คน ได้รับบริการสิ่ง
อ้านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๒. มีแหล่งศึกษาข้อมูล ความรู้ที่
ทันสมัย สามารถใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่สืบค้น ศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอ 

 



๗๓ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การให้บริการสาธารณูปโภค 
ตลอดจนการบ้ารุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ สภาพแวดล้อมและ 
ภูมิทัศน์ให้มีความพร้อมใช้งาน
และสวยงามอยู่เสมอ 

๓. อาคารเรียน อาคาร
ปฏิบัติการ สถานที่ต่างๆ อยู่
ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 

OUTCOME 
นักศึกษาและบุคลากรมีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการสิ่ง
อ้านวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

๑๐. โครงการบูรณาการการ
ใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานในลักษณะ
ห้องปฏิบัติการกลาง 

 
 
 

นักศึกษาท่ีลงเรียนในรายวิชา
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ 
คน 

ปัจจุบันการจัดการเรียน      
การสอนและการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านวิทยาศาสตร์แก่
นักศึกษาจะจัดการเรียนการ
สอนที่คณะที่นักศึกษาสังกัดซ่ึง
บางคณะห้องปฏิบัติการยังขาด
ความพร้อมส้าหรับการฝึก
ปฏิบัติ เพราะยังขาดครุภัณฑ์   
ที่จ้าเป็นบางรายการ ซึ่งหาก  
ท้าการจัดซื้อเพ่ิมเติมทุกคณะ 
จะท้าให้สูญเสียงบประมาณเป็น
จ้านวนมาก มหาวิทยาลัยจึงมี
นโยบายที่จะบูรณาการการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง  

จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส้าหรับ
ห้องปฏิบัติการกลาง Central 
Lab (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ด้านฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา จ้านวนทั้งสิ้น ๓๘ 
รายการ งบประมาณรวม 
๓๒,๙๔๗,๖๐๐ บาท 

OUTPUT 
ห้องปฏิบัติการกลาง Central 
Lab (วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) ด้านฟิสิกส์ เคมี และ
ชีววิทยา ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
จ้านวน ๙ ห้องปฏิบัติการ 
 
OUTCOME 
เกิดการบูรณาการการใช้
ห้องปฏิบัติการกลางในการเรียน 
การสอนระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน ประหยัด
งบประมาณ และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนมากข้ึน 



๗๔ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

เพ่ือเป็นการประหยัด
งบประมาณ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมี
แผนพัฒนาห้องปฏิบัติการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐาน โดยได้ท้าแผนเสนอ
งบรับการจัดสรรงบประมาณ
รายการครุภัณฑ์จาก
งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนรายการครุภัณฑ์
ส้าหรับห้องปฏิบัติการฟิสิกส์  
เคมี และชีววิทยา ซ่ึงจะท้าให้
การเรียนการสอนและการฝึก
ปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

๑๑. โครงการส่งเสริมให้
บุคลากรน้าผลงานวิจัยไป
เผยแพร่ระดับชาติและ
นานาชาติ 

 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ
ท้องถิ่นสู่สากล หนึ่งในเป้าหมาย
หลักคือ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ สามารถเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ

ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน
ภายนอกในการเป็นแหล่งบ่ม
เพาะและผลิตผลงานทาง
วิชาการท่ีมีคุณภาพ 



๗๕ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

วิจัยในระดับท้องถิ่น ชาติ และ
นานาชาติ 

 



๗๖ 

 

ตารางท่ี ๙ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการสนับสนุนการเข้า
สู่ต้าแหน่งทางวิชาการ 

บุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุม
ปัญญาของประเทศ และมีความ
รับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้
อาจารย์ในสถาบันท้าการศึกษา
วิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์
ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือน้าไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 
การด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
ของหลักสูตร ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงตระหนักถึง
ความส้าคัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนบุคลากรสายวิชาการ
เข้าสู่ต้าแหน่งทางวิชาการ 
เพ่ือให้สัดส่วนของบุคลากรสาย
วิชาการที่ด้ารงต้าแหน่งทาง
วิชาการเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานอุดมศึกษา 
 
 
 

วิธีด้าเนินการ 
๑. สนับสนุนเงินรางวัลผู้ได้รับ

การแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งใน
ระดับต่าง ๆ ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์   

๒. จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาต้าแหน่งทางวิชาการ  

๓. จัดประชุมคณะกรรมการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ 

๔.  จัดกิจกรรมสนับสนุนการเข้า
สู่ต้าแหน่งทางวิชาการ  

๕. สนับสนุนเงินทุนสนับสนุนการ
ท้าผลงานทางวิชาการ  

 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีบุคลากร
สายวิชาการท่ีด้ารงต้าแหน่งทาง
วิชาการท้ังสิ้น ๑๑๓ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๐๑ ของจ้านวน
บุคลากรสายวิชาการท้ังหมด 
โดยแบ่งเป็นต้าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ๑ คน รอง
ศาสตราจารย์ ๑๒ คน และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑๐๐ คน  



๗๗ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๒. โครงการสนับสนุน       
การเพ่ิมวุฒิของบุคลากร 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือ
เป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่
ต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจ
ส้าคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัย 
เพ่ือการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์
ความรู้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
ตระหนักถึงความส้าคัญในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
บุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิ
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น ตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ
หรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้นๆ 
และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

วิธีด้าเนินการ 
สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรให้
มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยการสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้กับบุคลากรที่ไป
ศึกษาต่อตามหลักเกณฑ์ของทาง
มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนและ
ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณวุฒิที่
สูงขึ้น โดยการสนับสนุนทุน
ให้กับบุคลากรที่ไปศึกษาต่อตาม
หลักเกณฑ์ของทางมหาวิทยาลัย 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมีจ้านวน
ของบุคลากรสายวิชาการท่ีมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก 
จ้านวน ๑๖๑ คน (เพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
จ้านวน ๒๓ คน) คิดเป็นร้อยละ 
๓๒.๓๙ ของจ้านวนบุคลากร
สายวิชาการท้ังหมด  

๓. โครงการปรับปรุงสนาม
กีฬาของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

นักศึกษา บุคลการ และ
ประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน/ป ี

สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายปัจจุบันมีสภาพทรุด
โทรม เนื่องจากมีอายุการใช้งาน
มานานกว่า ๑๐ ปี พื้นลู่วิ่ง ลาน
กรีฑาเป็นแบบแอสฟัลท์มีรอย

ด้าเนินการปรับปรุงสนามกีฬา 
CRRU Sport Complex 
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏเชียงราย 
ดังนี้ 
๑. ปรับปรุงผิวลู่วิ่งและลานกรีฑา 

OUTPUT 
สนามกีฬา CRRU Sport 
Complex มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ได้รับการปรับปรุงให้
เป็นไปตามมาตรฐานของสนาม



๗๘ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

แตกร้าว ผิวขรุขระ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้งาน สนาม
ฟุตบอลในช่วงฝนตก/ฤดูฝนจะมี
น้้าท่วมขัง และไหลไปลงบริเวณ
ลู่วิ่งและลานกรีฑา ท้าให้ไม่
สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีน้้า
ท่วมขัง เพราะไม่สามารถระบาย
น้้าออกได้ในทันที และในช่วงฤดู
แล้งพื้นหญ้าในสนามฟุตบอลจะ
แห้งตาย เนื่องจากระบบรดน้้า
สนามไม่มีประสิทธิภาพ และ
ระบบแสงสว่างยังไม่เพียงพอ 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีความ
จ้าเป็นต้องปรับปรุงสนามกีฬา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มี
ความเหมาะสมส้าหรับการใช้
งานกีฬาแต่ละประเภทกีฬา มี
ความปลอดภัย เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้านการเรียนการ
สอน และการออกก้าลังกายของ
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการ 
อีกท้ังยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมในการเป็นเจ้าภาพการ
จัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

เป็นยางสังเคราะห์ 
๒. ปรับปรุงสนามฟุตบอล โดย

การปรับถมพ้ืนที่และปูหญ้า
นวลน้อย 

๓. ปรับปรุงระบบระบายน้้าสนาม 
โดยการลอกเศษวัสดุรางน้้า
รอบสนาม ซ่อมแซมรางน้้าที่
ช้ารุด พร้อมติดตั้งฝาราง
ระบายน้้า และปรับปรุงระบบ
รดน้้าสนามฟุตบอล โดยการ
ติดสปริงเกอร์ 

๔. ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง 

กีฬาที่ใช้ในการออกก้าลังกาย
และการแข่งขัน 
OUTCOME 
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักกีฬา
ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั่ว
ประเทศ มีความพึงพอใจในการ
ใช้บริการสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐาน รวมถึงส่งเสริม จูงใจ
ให้นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปรักการออกก้าลัง
กายมากข้ึน 



๗๙ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ราชภัฏทั่วประเทศในเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒  

๔. โครงการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่ 

๑. หน่วยงานจัดการศึกษาที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ 

๒. กลุ่มผู้เรียนที่ต้องการเข้า
ศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลและจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัย (พระราโชบาย) 

เ พ่ือพัฒนาหลักสู ตรทั้ งแบบ 
degree และ non-degree ที่
มุ่งผลิตทรัพยากรมนุษย์รองรับ
นโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศของรัฐบาลและ
จุดเน้นของมหาวิทยาลัย (พระ
ราโชบาย) 

๑. กรอบระยะเวลาด้าเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๒ 

๒. วิธีการด้าเนินการ 
    ด้า เนินการตามหลักเกณฑ์ 

วิ ธี ก า ร  และ  ขั้ นตอนการ
พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ ที่
มหาวิทยาลั ยก้ าหนดตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัย 

ไ ด้ ห ลั ก สู ต ร ใ หม่ จ้ า น วน  ๑ 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลสัตว์ 
 

 

๕. โครงการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่
ตลาดที่หลากหลายและ
กว้างขวางทั้งในและ
ต่างประเทศ 

บุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์
พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
และหน่วยงานในเครือข่าย 
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖๒ คน 

วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้าน     
และการแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนด้วย
การแพทย์แผนไทยและสามารถ
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบกับวิทยาลัย
การแพทย์ฯได้มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
ทั้งองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ 

๑. จัดอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือเสรอมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย จ้านวน ๖๒ คน 

๒. จัดประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านฯ กับ
เครือข่ายประเทศจีน, ญี่ปุ่น, 
เกาหลี, และเครือข่ายประเทศ
เพ่ือนบ้าน ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน
วิชาการของการแพทย์แผน

OUTPUT 
มีโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา//องค์กร/
หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- บุคลากรจ้านวน ๖๒ คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และการสื่อสาร การ
น้าเสนอข้อมูล
ภาษาต่างประเทศ 

- ลงนามบันทึกความเข้าใจ 



๘๐ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

(MOU) อาทิ เครือข่ายใน
ประเทศจีน ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์ใตสิบสองปันนา 
โรงพยาบาลการแพทย์จ้วงและ
องค์กรที่มีความร่วมมือใน
เบื้องต้นและอยู่ระหว่างการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจในอนาคต เช่น
มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง 
ประเทศจีน  รวมถึง
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
ใต้ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศ
เพ่ือนบ้านงนั้น วิทยาลัย
การแพทย์ฯ จึงได้ด้าเนิน
โครงการ เพ่ือเป็นพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
องค์กร/ หน่วยงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
สามารถเข้าสู่ตลาดงาน ที่
หลากหลายและกว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
น้ามาสู่การสร้างความเข้มแข็ง  
ทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

ไทยในระดับมหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน 

(MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงพยาบาล
การแพทย์ใตโก๊วหยง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- บุคลากร จ้านวน ๓ คน 
ได้รับการเพ่ิมวิสัยทัศน์
และประสบการณ์ด้าน
การเรียนรู่สมุนไพรและ
การรักษาโรคด้วย
การแพทย์พื้นบ้าน ณ 
มหาวิทยาลัยเคียงฮึ 
(Kyung Hee 
University) ตลาดกลาง
สมุนไพรเกาหลี 
นิทรรศการแพทย์พ้ืนบ้าน
เกาหลี กรุงโซล สาธาณ
รัฐเกากลี 

- ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลการแพทย์ใต 
หลินหยานฟาง 
สาธารณรัฐเกาหลี 

- ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Otoch 
Manramba University 



๘๑ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

- ร่วมมือทางวิชาการกับ
หมาวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์คุณหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- บุคลากร จ้านวน ๘ คน
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ขยายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงพยาบาล
การแพทย์ใตสิบสองปัน
นา เมืองจิ่งหง 

OUTCOME 
การพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายจะน้ามาสู่   
การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานที่
ดีในการประกอบวิชาชีพได้ใน
ตลาดงานที่หลากหลายและ
กว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับหน่วยงานเครือข่าย 
รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตท่ี



๘๒ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่าง
หลากหลายและกว้างขวางยัง
เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๖. โครงการพัฒนาโรงงาน
สาธิตอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรให้ได้ตาม
มาตรฐาน 

อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก       
จ้านวน ๔๐๐ คน 

โรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรเป็นสถานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย โดยมีเจตนาเพ่ือเน้น
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ทักษะความช้านาญด้านเภสัช
กรรมไทยและเป็นแหล่งวิจัย 
พัฒนากระบวนการผลิตยาแผน
ไทยตามมาตรฐานการผลิตทั้ง
ภายในและสากล ซึ่งอาคาร
สถานที่ เครื่องมือ เครื่องจักร
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการของหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ดีในการผลิตยาแผน
โบราณ (GMP PIC/S) และ
วิชาชีพการแพทย์แผนไทย มี
ครุภัณฑ์ที่ครบถ้วนเพื่อเพียงพอ
ต่อการฝึกปฏิบัติของนักศึกษา

๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ 
โรงงานและฟาร์มสาธิต   
เภสัชกรรมไทย 

๒. ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ประกอบโรงงาน
สาธิต 

๓. พัฒนาระบบเอกสารตาม
มาตรฐานโรงงานสาธิต    
และการให้บริการวิชาการ   
ในโรงงานสาธิต 

๔. พัฒนาระบบการจัดเก็บ
สมุนไพรในคลังวัตถุดิบ 

๕. ดูแลสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารโรงานสาธิต
และฟาร์มสาธิตเภสัชกรรม
ไทย 

OUTPUT 
โรงงานสาธิตฯ และสวนป่า
สมุนไพรมีความพร้อมในด้าน
อาคารสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องจักร กระบวนการผลิต
และมีความเป็นระเบียบ มีความ
ปลอดภัย และมีสุขอนามัย
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของ
มาตรฐานด้านวิชาการและ
วิชาชีพทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ 
OUTCOME 
นักศึกษาและบัณฑิตแพทย์  
แผนไทยมีความรู้ ทักษะจาก 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ด้านเภสัชกรรมไทยจนสามารถ
น้าความรู้ไปพัฒนาการ
เพาะปลูกสมุนไพรในท้องถิ่น  



๘๓ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

การแพทย์แผนไทย ตลอดจน
ต้องส่งเสริมบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อ
การจัดการเรียนการสอนให้แก่
นักศึกษาและอาจารย์ โดย
ปรับปรุงและปรับแต่งภูมิทัศน์
โดยรอบโรงงานสาธิตฯ ซึ่งจะ
จัดท้าเป็นสวนป่าสมุนไพรและ
สวนสาธิตแหล่งพันธุ์พืชสมุนไพร
ลุ่มน้้าโขงให้สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงามร่มรื่นและ
ถูกต้องตามมาตรฐานของ
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีส้าหรับพืช 
(GAP) และนักศึกษาแพทย์ แผน
ไทยสามารถฝึกปฏิบัติและ
เรียนรู้กับต้นพันธุ์จริงได้ตลอด
ทั้งปี อีกทั้งจัดให้มีระบบน้้า 
ระบบก้าจัดของเสียอย่างถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์ด้านความ
ปลอดภัย สุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม (ISO ๑๔๐๐๐:
๒๐๑๕) ดังนั้นวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก จึงมีความ

จนสามารถสร้างเป็นรายได้  
และสามารถน้าความรู้ของ
กระบวนการผลิตยาสมุนไพร  
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตจนสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรสู่สากลได้ 



๘๔ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

จ้าเป็นต้องจัดงบประมาณใน
การด้าเนินการพัฒนามาตรฐาน
โรงงานสาธิตอุตสาหกรรมยา
สมุนไพรและปรับแต่งภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมโดยรอบให้
เหมาะสมต่อพันธกิจขององค์กร 

๗. โครงการพัฒนา
โรงพยาบาลสาธิต
การแพทย์แผนไทยให้ได้
ตามมาตรฐาน 

 
 

อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก       
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน 

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และศูนย์วิจัยการแพทย์ผู้สูงอายุ 
วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและ
การแพทย์ทางเลือก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนการสอนและ ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์
แผนไทย รวมทั้งการวิจัย
การแพทย์ปัจฉิมวัย ในรูปแบบ
โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์   
แผนไทย ที่เน้นความเชี่ยวชาญ
การดูแลรักษาโรคเรื้อรังของ
คนไข้กลุ่มปัจฉิมวัยครอบคลุม  
๖ กลุ่มโรค ซึ่งไม่น้อยกว่า ๕๑ 
โรค/อาการ รวมทั้งสามารถจัด
และปรุงต้ารับยาไทยรักษาคนไข้
เฉพาะราย ด้วยความเมตตา 

๑. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ป่วย
แบบออนไลน์ 

๒. พัฒนาระบบบริหารเวช
ระเบียนผู้ป่วยแบบออนไลน์ 

๓. พัฒนาระบบการเชื่อมต่อ
ระบบเวชระเบียนผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลสาธิตฯ กับ
อินเตอรเ์น็ตของวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านฯ 

๔. การดูแลสุขอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมท้ังภายในและ
ภายนอกอาคารโรงพยาบาล
สาธิตการแพทย์แผนไทย 

๕. การซ่อมบ้ารุงรักษาอาคาร
โรงพยาบาลสาธิต 

OUTPUT 
โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์
แผนไทยได้รับการพัฒนา
มาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
ได้กับมาตรฐานโรงพยาบาลและ
บริการสุขภาพ (Hospital 
Accreditation: HA) 
OUTCOME 
๑. โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์

แผนไทยได้รับการพัฒนา   
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ(Hospital 
Accreditation : HA) 

๒. นักศึกษาแพทย์แผนไทย     
มีสถานที่ส้าหรับใช้ในการ 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยใน
รูปแบบโรงพยาบาล



๘๕ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

อดทน ต่อการดูแลรักษาคนไข้
ตั้งแต่การดูแล   ในบ้าน ในชุม
ชม จนถึงในโรงพยาบาลสาธิตฯ 
อย่างเป็น Multistop Services 
เพ่ือฝึกนักศึกษาให้มีความ
รับผิดชอบ มีความอดทน        
มีความเมตตา ใจดี ใจเย็นและ  
มีฝีมือในการรักษาคนไข้ปัจฉิม
วัยอย่างมืออาชีพ จากการ
ด้าเนินการในการพัฒนา    
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยในรูปแบบ
โรงพยาบาลฯ มาเป็นระยะหนึ่ง
แล้วก็ยังไม่สามารถด้าเนินการได้
สมบูรณ์ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ตาม
รูปแบบและเจตนาที่ได้วางไว้ 
เนื่องจากงบประมาณในการ
ด้าเนินการพัฒนาทั้งระบบ     
ไมเ่พียงพอจึงค่อยพัฒนาไปทีละ
ส่วน และในปัจจุบันยังขาด  
การพัฒนามาตรฐาน
โรงพยาบาลฯ ในส่วนของระบบ
ข้อมูลออนไลน์ จึงมีความจ้าเป็น 
ที่ต้องใช้งบประมาณในการ
ด้าเนินการพัฒนามาตรฐาน

การแพทย์แผนไทย 
๓. บุคลากรวิทยาลัยการแพทย์

พ้ืนบ้านฯ มีสถานที่ส้าหรับ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาผลงาน
วิชาการด้านการแพทย์  
ปัจฉิมวัย 

๔. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
มีอาคาร สถานที่ศึกษาและ
อุปกรณ์การศึกษา ตาม
ข้อบังคับสภาการแพทย์ 
แผนไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขในการ
รับรองสถาบันที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรเทียบเท่า
ปริญญา สาขาการแพทย์
แผนไทย และสาขา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 



๘๖ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ดังกล่าว เพื่อพัฒนามาตรฐานให้
สมบูรณ์ตามรูปแบบและเจตนา
ที่ได้วางไว้ รวมทั้งต้องดูแล
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
โรงพยาบาลสาธิตการแพทย์   
แผนไทยฯ ให้สะอาดตาม
มาตรฐานอยู่เสมอ 

๘. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
วิชาชีพ 

บุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์
พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
และหน่วยงานในเครือข่าย 
จ้านวนไม่น้อยกว่า ๖๒ คน 

วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้าน     
และการแพทย์ทางเลือกมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลรักษา
สุขภาพของประชาชนด้วย
การแพทย์แผนไทยและสามารถ
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบกับวิทยาลัย
การแพทย์ฯได้มีความร่วมมือ
ทางวิชาการกับองค์กรใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมี
ทั้งองค์กรเครือข่ายความร่วมมือ
ที่ได้ลงนาม บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) อาทิ เครือข่ายใน
ประเทศจีน ได้แก่ โรงพยาบาล
การแพทย์ใตสิบสองปันนา 
โรงพยาบาลการแพทย์จ้วงและ

๑. จัดอบรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีน
เพ่ือเสรอมสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย จ้านวน ๖๒ คน 

๒. จัดประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างวิทยาลัย
การแพทย์พื้นบ้านฯ กับ
เครือข่ายประเทศจีน, ญี่ปุ่น, 
เกาหลี, และเครือข่ายประเทศ
เพ่ือนบ้าน ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง 

๓. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน
วิชาการของการแพทย์แผน
ไทยในระดับมหาวิทยาลัย
ร่วมกับเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 
๕๐ คน 

OUTPUT 
มีโครงการความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา//องค์กร/
หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายในการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตเข้าสู่
ตลาดแรงงานทั้งในและ
ต่างประเทศ 

- บุคลากรจ้านวน ๖๒ คน 
ได้รับการพัฒนาทักษะ
และการสื่อสาร การ
น้าเสนอข้อมูล
ภาษาต่างประเทศ 

- ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงพยาบาล
การแพทย์ใตโก๊วหยง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 



๘๗ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

องค์กรที่มีความร่วมมือใน
เบื้องต้นและอยู่ระหว่างการ
พัฒนาเป็นเครือข่ายความ
ร่วมมือที่มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจในอนาคต เช่น
มหาวิทยาลัยการแพทย์คุนหมิง 
ประเทศจีน  รวมถึง
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
ใต้ ประเทศญี่ปุ่น และ ประเทศ
เพ่ือนบ้านงนั้น วิทยาลัย
การแพทย์ฯ จึงได้ด้าเนิน
โครงการ เพ่ือเป็นพัฒนาความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
องค์กร/ หน่วยงานเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้
สามารถเข้าสู่ตลาดงาน ที่
หลากหลายและกว้างขวางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
น้ามาสู่การสร้างความเข้มแข็ง  
ทางวิชาการและวิชาชีพต่อไป 

- บุคลากร จ้านวน ๓ คน 
ได้รับการเพ่ิมวิสัยทัศน์
และประสบการณ์ด้าน
การเรียนรู่สมุนไพรและ
การรักษาโรคด้วย
การแพทย์พื้นบ้าน ณ 
มหาวิทยาลัยเคียงฮึ 
(Kyung Hee University) 
ตลาดกลางสมุนไพร
เกาหลี นิทรรศการแพทย์
พ้ืนบ้านเกาหลี กรุงโซล 
สาธาณรัฐเกากลี 

- ร่วมมือทางวิชาการกับ
โรงพยาบาลการแพทย์ใต 
หลินหยานฟาง 
สาธารณรัฐเกาหลี 

- ลงนามบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ความร่วมมือทาง
วิชาการกับ Otoch 
Manramba University 

- ร่วมมือทางวิชาการกับ
หมาวิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์คุณหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- บุคลากร จ้านวน ๘ คน



๘๘ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- ขยายความร่วมมือทาง
วิชาการกับโรงพยาบาล
การแพทย์ใตสิบสองปัน
นา เมืองจิ่งหง 

OUTCOME 
การพัฒนาความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่ายจะน้ามาสู่   
การพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะ
ความสามารถที่เป็นมาตรฐานที่
ดีในการประกอบวิชาชีพได้ใน
ตลาดงานที่หลากหลายและ
กว้างขวางทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ความร่วมมือทางวิชาการและ
วิชาชีพกับหน่วยงานเครือข่าย 
รวมถึงการพัฒนาบัณฑิตท่ี
สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่าง
หลากหลายและกว้างขวางยัง
เป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์
ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    



๘๙ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

๙. โครงการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และวารสารที่จัดท้า
โดยคณะ/ส้านักวิชา 

ปัจจุบันการเผยแพร่ผลงาน
วิชาการนับว่าเป็นสิ่งส้าคัญอย่าง
ยิ่ง ที่จะแสดงถึงคุณภาพของ
คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย 
รวมถึงการเกิดข้ึนของวารสาร
ต่างๆ ที่จะท้าโดยคณะ/ส้านัก
วิชาที่เกิดขึ้นอย่างมากมาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึง
มีนโยบายในการส่งเสริม 
สนับสนุนให้วารสารที่จัดท้าโดย
คณะส้านักวิชาได้รับการรับรอง
มาตรฐานของวารสารโดยการส่ง
บรรณาธิการ และกอง
บรรณาธิการของวารสาร เข้า
ร่วมอบรมการใช้งานระบบ 
ThaiJo รวมถึงส่งเสริมให้
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยได้มี
โอกาสในการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ในวารสารที่มีคุณภาพอีกด้วย 
 

วิธีด้าเนินการ 
๑. การจัดท้าวารสาร เอกสาร

งานวิจัยและสื่อเผยแพร่
งานวิจัย จ้านวน ๕ วารสาร คือ 
(๑) วารสารการวิจัยกาสะลอง
ค้าของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(๒) วารสาร“Journal of 
Perspectives on 
Development Policy in 
The Greater Mekong 
Region” ของวิทยาลัย
นานาชาติลุ่มน้้าโขง (๓) 
วารสารฟ้าเหนือ ของคณะ
มนุษยศาสตร์ (๔) วารสารเอื้อง
ผึ้ง ของส้านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และ (๕) วารสาร
วิทยาการจัดการ ของคณะ
วิทยาการจัดการ 

๒. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
น้าเสนอผลงานในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ทั้งใน
และต่างประเทศ 

๓. จัดสัมมนา เผยแพร่ผลงานวิจัย 

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ได้รับการ
ยอมรับจากหน่วยงานภายนอก
ถึงคุณภาพของการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ 



๙๐ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สนับสนุนการน้าเสนอ
ผลงานวิจัยและกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

๔. สนับสนุนการขอรับสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เก่ียวข้องกับการวิจัย
และการตีพิมพ์ 

๕. สนับสนุนการตีพิมพ์และ
รางวัลตีพิมพ์บทความ  

ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

๑๐. โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์โดย
ใช้องค์ความรู้และงานวิจัย
ในมหาวิทยาลัย 

 

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๔ สาขาวิชา
เฉพาะทางที่สามารถน้าความรู้
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

๑. เพ่ือสร้างความรับรู้ในการ
วางแผนผลิตงานวิจัยตาม
ศาสตร์สาขาเฉพาะทางของ
ตนเองเชื่อมต่อกับความรู้ในด้าน
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ที่สามารถน้าไปเชื่อมต่อกับ
ผู้ประกอบการและเกิดเป็น
งานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่สามารถ
สร้างมูลค่าได้ 

๒. มหาวิทยาลัยยังเกิดความ
ตื่นตัวในด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ไม่ครอบคลุมและท่ัวถึงทุก
คณะ/ส้านักวิชา 

๑. จัดบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ตรงกับวิทยากร
ที่ท้าหน้าที่ในด้านการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา 

๒. ให้ค้าปรึกษาด้านการวางแผน
เพ่ือผลิตงานวิจัยด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ระยะเวลาด้าเนินการ 
สิงหาคม ๒๕๖๒ 

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 
๓๐ คน และยกตัวอย่าง
ความส้าเร็จจากการใช้งานวิจัย
เชิงพาณิชย์ที่สามารถสร้างมูลค่า
ได้จากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 



๙๑ 

 

ตารางท่ี ๑๐ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา (คณะอื่นๆนอกเหนือจากครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์) ท่ีใช้งบประมาณสนับสนุนจาก
แหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการประชุม
สังคมศาสตร์วิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕  

๑. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษา 

๒. ผู้เข้าร่วมประชุมจากองค์กร
ชุมชน โรงเรียน องค์กร
ภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วิทยาลัยสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ร่วม
จัดการประชุมสังคมศาสตร์
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ 
“การขับเคลื่อนพลังชุมชนสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้” โดยมี
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือบริการวิชาการแก่สังคม 

ชุมชน และท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้เป็นเวทีในการ

น้าเสนอผลงานวิจัย 
๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ขับเคลื่อน พลังชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

การจัดประชุมวิชาการที่เป็น
ประชุมวิชาการท่ีจัดเป็นประจ้า
ทุกปี โดยปีนี้เป็นปีท่ี ๑๕ ที่มีทั้ง
เผยแพร่ความรู้และผลงาน
วิชาการของอาจารย์และ
นักศึกษา ในวันที่ ๒๕ มกราคม 
๒๕๖๒ ซ่ึงมีรูปแบบการจัดงาน
ประชุม ครอบคลุมทั้งการ
บรรยาย อภิปรายโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติด้านการ
พัฒนาและการจัดการ การเสนอ
ผลงานภาคบรรยาย (Oral 
Presentation) และการเสนอ
ผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ 
(Poster Presentation) ใน
ประเด็นการน้าเสนอผลงานวิจัย 
ได้แก่ 
๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม 

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรม 

๑.๒ การลดความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม 

 

๑. มีการบริการวิชาการแก่สังคม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
๓. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผลงานวิชาการ 



๙๒ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑.๓ การพัฒนาศักยภาพคนใน
แต่ละช่วงวัย 

๑.๔ ความมั่นคงของชีวิตและ
สังคม 

๑.๕ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส้าหรับชุมชน 

๑.๖ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และชาติพันธุ์ 

๒. ด้านการพัฒนา 
๒.๑ การพัฒนาท้องถิ่นตาม

ศาสตร์พระราชา 
๒.๒ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ของชุมชนท้องถิ่นใน
สังคมไทย 

๒.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
๓. ด้านการศึกษา 

๓.๑ การจัดการเรียนรู้ส้าหรับ
คนทุกกลุ่มวัย 

๓.๒ นวัตกรรมทางการศึกษา 
๔. ด้านการบริหารจัดการ 

๔.๑ การบริหารจัดการชุมชน 
๔.๒ การบริหารรัฐกิจ 
๔.๓ การจัดการท่องเที่ยว

ชุมชน 
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วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๕. การวิจัยด้าน Startup 
๖. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๗. ด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒. โครงการวิชาการราชภัฏ
รัฐศาสตร์ และ            
รัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒ 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ  
บัณฑิตศึกษา นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชนทั่วไป จ้านวน 
๑,๕๐๐ คน 
 

เครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และ
รัฐประศาสนศาสตร์ ได้ก่อตั้งขึ้น
เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ภายใต้
ความร่วมมือของหน่วยงานจัด
การศึกษาในสาขาวิชาทางด้าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายใน
การสร้างความร่วมมือเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และเพ่ือให้
การด้าเนินการมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัย
ที่มีการปฏิบัติการในสภาพจริง
ของพ้ืนที่ร่วมกับชุมชน สังคม 
ภายใต้การประยุกต์ใช้ได้จริงกับ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เครือข่ายฯ ได้

เครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และ 
รัฐประศาสนศาสตร์ภาคเหนือ 
ตอนบน ประกอบด้วย (๑) ส้านัก
วิชาบริหารัฐกิจ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย (๒) สาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (๓) 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
และโปรแกรมวิชาการเมืองและ
การปกครอง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล้าปาง รวมทั้งเครือขา่ย
ภาคสีมาชิกในทุกภาคส่วนได้
ร่วมกันจัดเวทใีนการน้าเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย 
ในศาสตร์ต่างๆ ครอบคลุมกลุ่ม
การศึกษาทางรัฐศาสตร์         
รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย 
มนุษยศาสตร์และ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจและเกิดการ
แลกเปลี่ยนอันน้าไปสู่การ
พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับ
เครือข่ายองค์กรภาคีทุกภาค
ส่วน 

- นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะทางวิชาการและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดในศาสตร์
ทางรัฐศาสตร์และ            
รัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
กว้างขวาง  



๙๔ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ร่วมกันจัดโครงการ “การ
ประชุมวิชาการรัฐภัฏรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ขึ้น และผล
การด้าเนินงานได้บรรลุ
เป้าหมาย ดังนั้น เพ่ือให้ผลของ
การพัฒนาเกิดการต่อยอดและมี
ประสิทธิภาพ เกิดการเผยแพร่
ในวงกว้าง เพื่อให้บทบาทของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการ
พัฒนาท้องถิ่นได้ขยายองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้นต่อไป เครือข่ายราชภัฏ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์ภาคเหนือตอนบน และ
เครือข่ายภาคีสมาชิกในทุกภาค
ส่วน จึงไดร้่วมกันจัดโครงการ 
“การประชุมวิชาการราชภัฏ
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒” เพ่ือ
เป็นเวทีในการน้าเสนอผลงาน
วิชาการและงานวิจัยในศาสตร์
ต่างๆ ครอบคลุมกลุ่มการศึกษา
ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสน
ศาสตร์ กฎหมาย มนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์ และกลุ่มอ่ืนๆ ใน
วันที่ ๒๑ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
โดยมีรูปแบบการจัดงานประชุม 
ดังนี้ 
๑. การบรรยายพิเศษ (Keynote 

Speaker) และการเสวนาทาง
วิชาการ (Panel Discussion) 

๒. การเสนอผลงานภาคบรรยาย 
(Oral Presentation) และ
การเสนอผลงานวิจัยภาค
โปสเตอร์ (Poster 
Presentation) ประกอบด้วย
ผลงานวิจัย (Research 
article) ผลงานวิชาการ 
(Academic article)
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยบทความ
วิชาการและบทความวิจัย
ฉบับเต็ม (Full Paper) ที่ผ่าน
การพิจารณาและน้าเสนอตาม
ก้าหนดการ โดยแบ่งกลุ่ม
น้าเสนอผลงาน ๕ กลุ่ม ดังนี้ 
- กลุ่มท่ี ๑ รัฐศาสตร์  
- กลุ่มท่ี ๒ รัฐประศาสน

ศาสตร์  
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ผลลัพธ์ของโครงการ 
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และสังคมศาสตร์ และกลุ่มอ่ืนๆ 
โดยเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้สู่สาธารณชนในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติส้าหรับ
การพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย
ภายใต้การผลิตงานวิชาการ 
งานวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ ที่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ในทางสังคมและประเทศชาติต่อ 

- กลุ่มท่ี ๓ กฎหมาย  
- กลุ่มท่ี ๔ มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ สหวิทยาการ  
- กลุ่มท่ี ๕ ผลงานนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาและ
ระดับปริญญาตรี 

๓. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์ภูมิภาค
อาเซยีน ครั้งที่ ๗ 

บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย
และนอกเครือข่าย และ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ้านวน๑,๕๐๐ คน 

การประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN 
Undergraduate Conference 
In Computing : AUC๒ ) 
เกิดข้ึนจากความร่วมมือของ
สถาบันทางการศึกษาที่ผลิต
บัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้านวน 
๓๔ สถาบัน โดยได้มีการ
หมุนเวียนการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมวิชาการในแต่ละ
ปี เพ่ือให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ในการน้าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านวิชาการ 

การจัดประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ ๗ วันที่ 
๒๒ – ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี
รูปแบบการจัดงานประชุม ดังนี้ 
๑. การบรรยายพิเศษ (Keynote 

Speaker) โดยวิทยากรพิเศษ 
๒. การน้าเสนอผลงานภาค

บรรยาย (Oral Presentation) 
และการเสนอผลงานวิจัยภาค
โปสเตอร์ (Poster 
Presentation) โดยหัวข้อ
บทความ ดังนี้ 
๒.๑ Computational 

Intelligence (CI) 
 

- นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายได้รับประสบการณ์
ในการน้าเสนอผลงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน 
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการ
องค์ความรู้อย่างน้อย ๒๐ 
สถาบัน 
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มีการพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาทุกด้าน  



๙๖ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ระหว่างนิสิต นักศึกษาต่าง
สถาบันในระดับภูมิภาคอาเซียน 

๒.๒ Data Science and 
Analytics (DSA) 

๒.๓ Knowledge and Data 
Management (KDM) 

๒.๔ Computer Systems 
and Computer 
Networks (CSN) 

๒.๕ Multimedia, 
Computer Graphic 
and Games (MCG) 

๒.๖ Information 
Technology (IT) 

๒.๗ Computer Education 
(CE) 

๒.๘ Business Intelligence 
(BI) 

๒.๙ Software Engineering 
(SE) 

๒.๑๐ Internet of Things 
(IoT) 

๔. โครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ ๒ 

นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ 
ระดับบัณฑิตศึกษา จากสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ
องค์กรชุมชน ชุมชน โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้น้าการ
วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็น

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเชียงราย 
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ โดยมีรูปแบบการจัดงาน

๑. การเผยแพร่องค์ความรู้และ
ผลงานวิจัยทางวิชาการใน
ด้านสุขภาพ 

๒. สามารถกระตุ้นให้คณาจารย์
ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ



๙๗ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 
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ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
จากภาครัฐและเอกชน และ
ประชาชนผู้สนใจทั่วไป จ้านวน 
๒๐๐ คน 

แหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพ่ือ
ขับเคลื่อนระบบสุขภาพในชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืนในสังคม โดย
การจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี
การผลิตผลงานวิจัยและ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และตระหนักถึงความส้าคัญของ
การน้าองค์ความรู้จากการวิจัย
และการสร้างนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นสู่การ
พัฒนาอย่างยั่นยืนจึงได้จัดการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
สุขภาพมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เชียงรายครั้งที่ ๒ “นวัตกรรม
เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้สูงวัย ไทยแลนด์
๔.๐” เพ่ือเป็นเวทีในการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักวิชาการ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน อีก

ประชุม ดังนี้ 
๑. การบรรยายพิเศษ (Keynote 

Lecture) 
๒. การน้าเสนอผลงานวิจัยด้าน

สุขภาพและด้านต่างๆที่
เกี่ยวข้องทั้งภาคบรรยาย 
(Oral 

Presentation) และการน้าเสนอ
แบบโปสเตอร์ (Poster 
Presentation) ประเด็นการ
น้าเสนอผลงานวิจัย ได้แก่ 
๒.๑ ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ 

เช่น การสร้างเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุแบบ
องค์รวม ปัญหาสุขภาพ
ของ ผู้สูงอายุ การดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นต้น 

๒.๒ ด้านสาธารณสุข เช่น 
การเสริมสร้างสุขภาพ
และการป้องกันโรค การ
ให้บริการทางการแพทย์ 
ระบาดวิทยาและการ
พัฒนาอนามัยชุมชน 
โภชนาการ เป็นต้น 

๒.๓ ด้านอาชีวอนามัยและ

เพ่ิมข้ึนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ด้าน
งานวิจัยทางด้านสุขภาพ 

๓. สร้างเครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 



๙๘ 
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ผลลัพธ์ของโครงการ 
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ทั้งท้าให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ความรู้ทางวิชาการ และ
น้าเสนอผลการศึกษาของ
งานวิจัยในช่วงที่ผ่านมาที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
และประเทศสืบต่อไป 

ความปลอดภัย เช่น อา
ชีวเวชศาสตร์ สุขศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม การย
ศาสตร์ เป็นต้น 

๓. การจัดนิทรรศการและ
นวัตกรรมทางด้านสุขภาพ
ของหน่วยงานต่างๆ 

๕. โครงการสัมมนาเรื่อง
นวัตกรรมสร้างสรรค์    
เพ่ือการสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทยใน  
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

ครู อาจารย์ และประชาชน
ทั่วไปที่สนใจด้านการสอนภาษา
และวรรณกรรมไทย รวมทั้ง
บุคลากรและนักศึกษาโปรแกรม
วิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จ้านวน ๔๕๐ คน 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือ
การสอนภาษาและวรรณกรรม
ไทยให้เท่าทันยุคสมัยที่
เปลี่ยนแปลงไป เป็นสิ่งส้าคัญที่
จะท้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรม
ไทย ตลอดจนมีเจตคติที่ดีทั้งต่อ
วิชาภาษาไทยและตัวครูผู้สอน 
ครู อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย
ในสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ
นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่
ทรงคุณค่าต่อชาติในการ
ขับเคลื่อนให้เยาวชนได้เกิด
ความรัก ความภาคภูมิใจ หวง
แหนและเห็นคุณค่าความส้าคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทย 
ฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ

การจัดโครงการสัมมนาเรื่อง
นวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อการ
สอนภาษาและวรรณกรรมไทยใน  
ศตวรรษท่ี ๒๑ ในวันที่ ๑ – ๒ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้ก้าหนด
รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
๑. บรรยายการอบรมสัมมนาเชิง

วิชาการ เรื่อง นวัตกรรม
สร้างสรรค์ในศตวรรษที่ ๒๑ 
เพ่ือการสอนภาษาไทยอย่างมี
ความสุข 

๒. บรรยายการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง นวัตกรรม
สร้างสรรคเ์พ่ือการสอน
วรรณกรรมน้าสู่ชีวิต 

๓. บรรยายการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง ภาษาและ

- ครู อาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาไทยในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ ตลอดจนนักวิชาการ
และผู้ที่สนใจด้านการสอน
ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
ได้เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาและ
วรรณกรรมไทย และสามารถ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้และพัฒนา
นวัตกรรมการสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 
๒๑ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ครู อาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาไทยในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ ตลอดจนนักวิชาการ
และผู้ที่สนใจด้านการสอน
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ไทยที่ส้าคัญ อนึ่ง ครูอาจารย์
ผู้สอนวิชาภาษาไทยจึงต้อง
พัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน
ภาษาและวรรณกรรมไทย โดย
ใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการ
สอนยุคใหม่ให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจใคร่เรียนรู้ อีกทั้งยัง
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ภาษาและวรรณกรรมไทยอันจะ
น้าไปสู่การผดุงและรักษา
ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย
ให้ด้ารงอยู่คู่กับชาติไทยสืบไป 
ด้วยเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย จึงเห็นควรจดั
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการใน
หัวข้อ “นวัตกรรมสร้างสรรค์
เพ่ือการสอนภาษาและ
วรรณกรรมไทยในศตวรรษที่ 
๒๑” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของครู อาจารย์ผู้สอนวิชา
ภาษาไทยในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ ตลอดจนผู้ที่สนใจด้าน
การสอนภาษาไทยและ
วรรณกรรมไทย โดยให้สามารถ
น้าแนวคิด กลวิธีการสร้างสรรค์

วรรณกรรมไทย: วิธีสอนเชิง
สร้างสรรค ์

๔. บรรยายการอบรมสัมมนาเชิง
วิชาการ เรื่อง ศิลปะการ
จัดการเรียนการสอนภาษา
และวรรณกรรมไทยให้สนุก 

ภาษาไทยและวรรณกรรมไทย 
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาและวรรณกรรมไทยใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
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นวัตกรรมเพ่ือการสอนภาษา
และวรรณกรรมไทยในศตวรรษ
ที่ ๒๑ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เหมาะสม 

๖. โครงการ GSB 
Innovation Club 
- กิจกรรม Innovation 
Club by GSB Startup 
- กิจกรรม Smart Start 
Idea by GSB Startup 

 

นักศึกษา ผู้ประกอบการ 
นักวิชาการ นักวิจัย 

การสร้างบรรยากาศการเป็น
ผู้ประกอบการภายใน
มหาวิทยาลัยโดยใช้พื้นที่ Co-
Working Space เป็นกลไกใน
การแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์
รวมองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
ทางธุรกิจให้นักศึกษา 
ผู้ประกอบการ นักวิจัย 
นักวิชาการต่างๆ มีพ้ืนที่
แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทาง
และสร้างกิจกรรมเก่ียวกับธุรกิจ 
เพ่ือให้นักศึกษา คณาจารย์ 
นักวิจัยสามารถน้าปัญหาขอ
ผู้ประกอบการเกิดเป็นโจทย์ใน
การพัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
โดยการมีพ้ืนที่ อีกทั้งนักศึกษา
ยังได้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือท้า
กิจกรรมต่างๆ ทางด้านธุรกิจได้ 

๑. จัดสร้างห้อง Co-Working 
Space โดยการสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสิน 

๒. มีปฏิทินการด้าเนินกิจกรรม
ภายใน Co-Working Space 
เพ่ือส่งเสริมนักศึกษาที่
ต้องการเป็นผู้ประกอบการ 
เช่น พ้ืนที่การจัดประชุมขนาด
เล็ก ห้องให้ค้าปรึกษา 
กิจกรรม Workshop  
Business How To และห้อง
สตูดิโอ สอนถ่ายภาพสินค้า 
เป็นต้น 

๓. สนับสนุนนักศึกษาเพ่ือให้เกิด
การสร้างแนวคิดธุรกิจที่
สามารถลงมือท้าได้อย่าง
รวดเร็ว ผ่านการน้าเสนอเป็น 
Clip Video 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
กันยายน ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

๑. ได้รับงบประมาณในการ
ด้าเนินกิจกรรมรายปี 
หลังจากจัดสร้างห้อง Co-
Working Space และงบ
สนับสนุนในการจัดสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. มีนักศึกษาไม่น้อยกว่า ๕๐ 
คนที่น้าเสนอ Idea ทาง
ธุรกิจและได้รับเงินรางวัล
จากการสนับสนุนของ
ธนาคารออมสิน 

๓. Idea ทางธุรกิจของนักศึกษา
ที่มีความเป็นไปได้จะได้รับ
การส่อต่อเพ่ือส่งเสริมให้เป็น
ธุรกิจจริงจากโครงการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ StartUp 
(งบประมาณยุทธศาสตร์การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 



๑๐๑ 
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๗. โครงการ Start D Up 
Camp  

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

การอพยพย้ายถิ่นของวัย
แรงงานในพ้ืนที่หลังจากส้าเร็จ
การศึกษา ท้าให้โครงการ Start 
D Up Camp ได้คิดขึ้นมา
เพ่ือให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาได้ตระหนักถึงชุมชน
ท้องถิ่นตนและเกิดการสร้าง
อาชีพในรูปแบบ Startup เพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้
ยั่งยืน 

จัดท้าหลักสูตรเพื่อพัฒนา
นักศึกษาอย่างเข้มข้นในรูปแบบ 
Sharing Visiting Learning 
Doing Meting ระยะเวลาอบรม 
๑๕ วัน โดยมีพ่ีเลี้ยงให้ค้าปรึกษา
ทางธุรกิจที่เป็น Startup ของ
ประเทศไทย ถ่ายทอดวิธีการทาง
ธุรกิจและแนวคิด สร้างแรง
บันดาลใจ ให้นักศึกษาได้ท้า
กิจกรรมร่วมกันเพ่ือน้าเสนอ
แนวคิดทางธุรกิจและสร้างทีม
เรียนรู้เรื่องการใช้ทรัพยากรทาง
ธุรกิจอย่างถูกวิธี 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. นักศึกษาจ้านวน ๑๖ คนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายที่ผ่านการสัมภาษณ์
และคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการร่วมกับ
มหาวิทยาลัยใน ๘ จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

๒. นักศึกษาที่ผ่านโครงการเกิด
การรวมกลุ่มหลังจากการ
เสร็จสิ้นโครงการเพื่อพัฒนา
ตนเองในการเป็น
ผู้ประกอบการต่อไป 



๑๐๒ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๘. โครงการสร้างแนวคิดสู่
รูปแบบการด้าเนินธุรกิจ
นวัตกรรมอย่างเข้มข้น 
ครั้งที่ ๑ "Intensive 
training - Travel Tech : 
Disruptive Tourism" 

นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ๑. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเกิด
การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในศาสตร์ที่
ตนเองเรียนกับผู้อ่ืนและ
สามารถประยุกต์ใช้ศาสตร์
ของตนได้อย่างเท่าทันกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในการประกอบอาชีพ รวม
ไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจ
จากการเป็นผู้ประกอบการ 

๒. การสร้างผู้ประกอบการใน
สาย Travel Tech : 
Disruptive Tourism ยังมี
น้อยแต่เป็นนโยบายที่
สอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศด้านการท่องเที่ยวที่
สามารถดึงแนวคิดของ
นักศึกษาเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นในฐานการเป็น
ผู้ประกอบการ StartUp 
ชุมชน 

 
 
 
 

จัดท้าค่ายพัฒนานักศึกษาเพื่อ
สร้างแนวคิดสู่รูปแบบการด้าเนิน
ธุรกิจท่องเที่ยวด้วยนวัตกรรม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
และมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือดึง
ประสบการณ์และสร้างการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

นักศึกษาจ้านวน ๑๐ ราย
สามารถผ่านการเข้าร่วม
กิจกรรมและได้ประกาศนียบัตร
จากการ Pitching แนวคิดธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว โดยการ
แข่งขันกับสถาบันที่เข้าร่วม
อบรม 



๑๐๓ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๙. โครงการ SME STARTUP 
Early Stage
ผู้ประกอบการใหม่ 
ประจ้าปี ๒๕๖๒ 

นักศึกษาระดับชั้นปีที่ ๒-๔  การเริ่มด้าเนินธุรกิจของ
ผู้ประกอบการใหม่จะพบว่ามี
ความล้มเหลวร้อยละ ๖๐ หลัง
การด้าเนินกิจการมาแล้วภายใน
๓ ปี จากการขาดการวางแผน
ธุรกิจ ดังนั้นนักศึกษาที่มีความ
สนใจในการด้าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
วางแผนธุรกิจเพ่ือพยากรณ์ให้
ธุรกิจสามารถด้าเนินต่อไปได้
อย่างยั่งยืนและป้องกันการ
ล้มเลิกกิจการในช่วงเริ่มต้น  

๑. จัดฝึกอบรมให้นักศึกษา โดย
แบ่งเป็น ๓ ระยะ  
ระยะที่ ๑ ฝึกอบรมนักศึกษา
จ้านวน ๑๒๐ คน ให้ท้า 
Business Model เพ่ือสร้าง
ธุรกิจจ้าลองและฝึกบริหาร
จัดการบนตาราง ๙ ช่อง และ
คัดเลือกธุรกิจที่มีความเป็นไป
ได้เหลือ ๕๐ คน เข้าสู่ระยะที่ 
๒ 
ระยะที่ ๒ ฝึกอบรมนักศึกษา
จ้านวน ๕๐ คน ให้สามารถ
เขียนแผนธุรกิจเพ่ือวาง
โครงสร้างทางการเงินและ
พยากรณ์รายได้ที่จะเกิดจาก
แนวคิดธุรกิจ และคัดเลือก
ธุรกิจที่มีความเป็นไปได้เหลือ 
๑๐ คน เข้าสู่ระยะที่ ๓ 

ระยะที่ ๓ น้าเสนอ Idea ทาง
ธุรกิจ จากนักศึกษาที่คัดเลือก
เพ่ือแข่งขันบนเวที 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
มีนาคม , พฤษภาคม และ
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก ๑ 
ทีม (จากคณะครุศาสตร์)
น้าเสนอแนวคิดทางธุรกิจ 
Application บริหารจัดการ
สนามกีฬา โดยผ่านเข้ารอบ ๕ 
ทีมสุดท้ายในการแข่งขันระหว่าง
มหาวิทยาลัยในการประกวด
แนวคิดธุรกิจของโครงการ 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๑๑ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๒ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑.โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการ
บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

๑. โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูล เพ่ือการ
บริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
สนับสนุนการด้าเนินงานใน
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส้านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา กอง
บริหารงานบุคคล กองคลัง กอง
นโยบายและแผน กองกลาง กอง
มาตรฐานวิชาการและการประกัน
คุณภาพ ซึ่งระบบฐานข้อมูล
ดังกล่าวในปัจจุบัน  ยังไม่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือ
น้ามาใช้ในการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้
อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ดังนั้น จึงจ้าเป็นต้องรวบรวม
ฐานข้อมูลที่มีอยู่มาวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง  จัดระบบและ
ประมวลผลข้อมูลในรูปแบบของ
สารสนเทศที่ช่วยในการวางแผน 
การบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมีความ
จ้าเป็นต้องพัฒนาระบบ

ด้าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลใหม่ จ้านวน ๒ ระบบ 
ได้แก่ 
   - ระบบติดตามคุณภาพ

บัณฑิต 
   - ระบบบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 



๑๐๕ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ฐานข้อมูลขึ้นใหม่ เช่น ระบบการ
ติดตามบัณฑิต และระบบการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งมีความ
จ้าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

๒. โครงการทบทวนและ
จัดท้าผังแม่บทด้านอาคาร
สถานที่ 

ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ คน 

การจัดท้าผังแม่บท Master 
Plan เป็นการก้าหนดนโยบาย 
การวางแผนผัง ก้าหนดพ้ืนที่ 
งานก่อสร้างอาคารอย่างเป็น
สัดส่วน พิจารณาการขอใช้พื้นที่
ภายในมหาวิทยาลัย ก้าหนด 
Zoning ควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามผังแม่บท 
การวางผังสาธารณูปโภค และ
สิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ   
ให้มีความพร้อมส้าหรับการ    
ใช้งานอย่างเหมาะสม 
เอ้ืออ้านวยต่อการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้การจัดท้า     
ผังแมบ่ท Master Plan ของ
มหาวิทยาลัย ด้าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ จ้าเป็นต้องได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด้าเนินการทบทวนและจัดท้า 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวน
และจัดท้าผังแม่บทด้าน
อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๒. ประชุมคณะกรรมการทบทวน
และจัดท้าผังแม่บทด้าน
อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๓. จัดท้าผังแม่บทด้านอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

๔. ด้าเนินงานตามผังแม่บทด้าน
อาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๕. รายงานผลการด้าเนินงานตาม
ผังแม่บทด้านอาคารสถานที่
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

OUTPUT 
มีผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ 
Master Plan มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ก้ากับการใช้
พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม 
OUTCOME 
มหาวิทยาลัยมีผังแม่บทด้าน
อาคารสถานที่ที่ใช้ก้ากับดูแล
การใช้พื้นท่ีอย่างเหมาะสม  
และเกิดประโยชน์สูงสุด 



๑๐๖ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ผังแม่ของด้านอาคารสถานที่ 
ของมหาวิทยาลัย ให้มี
ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 

๓. โครงการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่ง
อ้านวยความสะดวกด้าน
ต่างๆ เน้นการประหยัด
พลังงานและเพ่ิมการใช้
พลังงานทางเลือก 

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ คน 

จากภารกิจของส้านักงาน
อธิการบดี ซึ่งเป็นหน่วยงาน    
ที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน เป็นหน่วยงาน
กลางในการประสานและให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึง
โครงสร้างพื้นฐานที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด้าเนินงาน   
ทั้งบุคลากรและนักศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นค่าไฟฟ้า ค่าไปรษณีย์  
ค่าโทรศัพท์ และค่าน้้าประปา  
มีระบบรักษาความปลอด      
ในทรัพย์สิน และให้บริการ
ยานพาหนะ ซึ่งต้องมีการ
บ้ารุงรักษาซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา  

๑. จัดบริการสาธารณูปโภคให้กับ
นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เช่น ไฟฟ้า 
ไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

๒. บ้ารุงรักษายานพาหนะ และ
วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและ   
หล่อลื่น 

๓. ค่าประกันภัยยานพาหนะ 
๔. ค่าจ้างเหมารักษาความ

ปลอดภัย 

OUTPUT 
๑. มีบริการด้านสาธารณูปโภค 

ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มียานพาหนะที่พร้อมส้าหรับ
ให้บริการแก่นักศึกษา และ
บุคลากร 

๓. การจราจรเป็นระเบียบ 
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
คณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาได้รับการดูแล 

OUTCOME 
การบริการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ 

 

  



๑๐๗ 

 

ตารางท่ี ๑๒ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการพัฒนาภาวะผู้น้า
ผู้บริหาร 

ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

มหาวิทยาลัยไทยก้าลังเผชิญกับ
ภาวะวิกฤตการขาดแคลน
จ้านวนนักศึกษา การปรับตัว
และเตรียมความพร้อมเพ่ือ
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจึงเป็นเรื่องที่จ้าเป็นและ
เร่งด่วนที่จะต้องด้าเนินการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือ
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 
๙๘ ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้
ด้าเนินภารกิจมาได้อย่าง
ต่อเนื่องและสามารถเป็นที่พ่ึงพิง 
ให้กับคนในท้องถิ่นมาได้ด้วยดี
ตลอดมา แต่เนื่องจากการ
เพ่ิมข้ึนของจ้านวน
สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่และ 
วิกฤตของจ้านวนผู้เรียนที่ลดลง 
รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
ต้นเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันและ
อนาคตท้าให้มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงรายต้องเตรียม

วิธีการด้าเนินงาน 
พัฒนาภาวะผู้น้าของผู้บริหาร
ระดับต่างๆ ดังนี้ 

- ศึกษาดูงานเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย ณ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา 

- ประชุมสัมมนาหลักสูตร
บูรณาการศาสตร์การพัฒนา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย 

- อบรมหลักสูตร Branding 
CRRU: กลยุทธ์การปรับ
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่ 
๒๑ 

 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

- ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมี
ความพร้อมในการบริหารและ
พัฒนาในด้านต่างๆ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
สามารถาบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดอย่างเต็ม
ศักยภาพ ส่งผลให้การ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยบรรลุ
ตามพันธกิจได้อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สามารถสร้างและพัฒนาแบ
รนด์ของมหาวิทยาลัย ส่งผล
ให้มีการพัฒนามหาวิทยาลัย
ให้เกิดความเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพต่อสภาพองค์กร
และสภาวะแวดล้อมทาง
การตลาดที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน 
และสามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจ
ได้อย่างยั่งยืน 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็น



๑๐๘ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ความพร้อมเพ่ือรองรับกับภาวะ
วิกฤตที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น 
บุคลากรในองค์กรจ้าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา ไม่เว้นแม้แต่
ระดับผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นบุคคล
ส้าคัญในการขับเคลื่อนและ
น้าพาองค์กรให้ประสบความ
ผลส้าเร็จบรรลุเป้าหมายที่
ก้าหนดไว้  

เลิศและยั่งยืนภายใต้วิกฤตที่
สถาบันอุดมศึกษาไทยก้าลัง
เผชิญอยู่ 

 
 
 
 
 

๒. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

ตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลัง
การเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา 
เพ่ือความเจริญก้าวหน้า 
 อย่างมั่นคงและยั่งยืนของ
ประชาชน มีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ้ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและ

วิธีการด้าเนินงาน 
๑. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย

วิชาการ 
- ฝึกอบรมหลักสูตรการเรียน
การสอนแนวใหม่
ระดับอุดมศึกษา        

- ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาชีพ  

- สนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/
น้าเสนอผลงานวิชาการ  

- ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ส้าหรับบุคลากร   

๒. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ 

- จัดประชุมสัมมนาพนักงาน
ใหม่   

OUTPUT 
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้รับ
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาความช้านาญทั้งวิชาการ
และวิชาชีพ ได้แก่ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการสมาธิ
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการ
สอน เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของอาจารย์ผู้สอน
ในรายวิชาเลือก สมาธิเพื่อ
พัฒนาชีวิต ของ
มหาวิทยาลัย 

- แลกเปลี่ยนเพ่ือเชื่อม
ความสัมพันธ์และนิเทศงาน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 



๑๐๙ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท้าการสอน วิจัย 
ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนา
เทคโนโลยี ทะนุบ้ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู บุคลากรทุกคน
เป็นก้าลังที่ส้าคัญในการ
ขับเคลื่อนการด้าเนินงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จึงตระหนักถึงการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพ
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อให้มี
ทักษะประสบการณ์ และความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย  
 
 
 
 

- ฝึกอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริม
และสนับสนุนความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพของ
บุคลากร 

- ฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

การเขียนผลงานเชิง
วิเคราะห์ส้าหรับบุคลากร
สายสนับสนุนในการเข้าสู่
ต้าแหน่งที่สูงขึ้น 

OUTCOME 
 - มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มี

ศักยภาพ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

-  บุคลากรของมหาวิทยาลัย
มีคุณภาพสามารถผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพมีงาน
ท้าหลังส้าเร็จการศึกษา
และสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย 



๑๑๐ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จ้านวน ๔๒๑ คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ตระหนักถึงความส้าคัญในการ
ส่งเสริมด้านวินัยและจริยธรรมที่
บุคลากรพึงมีและพึงปฏิบัติ 
เนื่องจากคุณธรรมจริยธรรม 
วินัย และจรรยาบรรณเป็น
พ้ืนฐานแนวทางต่อการ
ปฏิบัติงานให้ทุกสายงานอาชีพ 
โดยเป็นกลไกในการควบคุม
พฤติกรรมของบุคลากรในแต่ละ
บทบาทหน้าที่ให้มีการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสม 
ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาและ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้านวินัยและจริยธรรมให้แก่
บุคลากร เพื่อเป็นแนวทางให้
บุคลากรได้น้าไปยึดถือและ
ประพฤติให้อยู่ในกรอบที่ดีงาม 
โดยการด้าเนินโครงการในปีที่
ผ่านมาถือว่าบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตาม 
มหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม วินัย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของ

จัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริม
วินัยและจริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
วันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ 
โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ดังนี้  
๑. การบรรยาย เรื่อง อ้านาจของ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
๒. การบรรยาย เรื่อง กฎหมายที่

ใช้ในการบริหารงาน 
๓. การบรรยาย เรื่อง วินัย การ

รักษาวินัย และการด้าเนินการ
ทางวินัย 

๔. การบรรยาย เรื่อง จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน 

๕. การบรรยาย เรื่อง จริยธรรม
และจรรยาบรรณที่อาจารย์พึง
มีและพึงปฏิบัติ 

๖. การบรรยาย เรื่อง ข้อควร
ระวังและกรณีตัวอย่างการ
ด้าเนินการทางวินัยและ
จรรยาบรรณ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีความประพฤติตาม
กรอบคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณท่ีดี สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมี
ความสุข มีประสิทธิภาพ อันจะ
ให้เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
กระท้าผิดทางจรรยาบรรณของ
บุคลากรและป้องกันความเสี่ยง
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ
ลดลงได้ ส่งผลให้การด้าเนินงาน
ตามพันธกจิและภารกิจของ
มหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลที่
ก้าหนดไว้ 



๑๑๑ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมี
วัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือให้
บุคลากรตระหนักถึงความส้าคัญ
ด้านวินัยและจริยธรรมในการ
ท้างาน (๒) เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย
และจรรยาบรรณที่พึงมีและพึง
ปฏิบัติในการท้างานอย่าง
เหมาะสม และ (๓) เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรเป็นผู้มีจริยธรรมและ
ประพฤติตามกรอบจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๔. โครงการทุนอุดหนุน
ส้าหรับนักศึกษาท่ีสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

จากหลักการของการจัดตั้ง
กองทุนและวัตถุประสงค์ คือ ให้
การสนับสนุนทุนการศึกษากับ
นักศึกษาท่ีสร้างชื่อเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย และเป็นผู้น้า
นักศึกษายอดเยี่ยม อีกท้ังยัง
สนับสนุนค่าเดินทางให้นักศึกษา
ที่เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนใน
ต่างประเทศ และน้าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ จึง
จัดให้มีทุนอุดหนุนการศึกษา
เพ่ือให้โอกาสทางการศึกษาและ

๑. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
ส้าหรับนักศึกษาท่ีสร้าง
ชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
และผู้น้านักศึกษา  

๒. ให้ทุนอุดหนุนการศึกษา
ส้าหรับนักศึกษาไปศึกษา
แลกเปลี่ยน หรือน้าเสนอ
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ  

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

- นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม
การน้าเสนอผลงาน มีการ
พัฒนาตนเอง และสามารถน้า
องค์ความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่และ
บริการวิชาการในลักษณะ
ต่างๆ ได้ 

- นักศึกษาสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับนักศึกษารุ่นหลังในการ
เป็นผู้มีความมุ่งนั่น 
ความสามารถในการศึกษา
เรียนรู้เพิม่ประสบการณ์ให้กับ
ชีวิต 



๑๑๒ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

จะได้น้าความรู้ ความสามารถไป
พัฒนาประเทศชาติให้มีความ
เจริญรุ่งเรืองต่อไป 

๕. โครงการสนับสนุนความ
เป็นเลิศของนักศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

การพัฒนานักศึกษาเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ เป็น
สิ่งส้าคัญในการสร้างความม่ันใจ
และภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาที่
ได้ก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันทักษะ
ในด้านต่างๆ ทั้งด้านวิชาการ 
กีฬา และความสามารถพิเศษ 
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของ
กองทุนพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
โดยมีวัตถุประสงค์ (๑) เพ่ือ
สนับสนุนงบประมาณในการ
จัดส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ วิชาชีพ 
ความสามารถพิเศษ และ (๒) 
เพ่ือสนับสนุนงบประมาณให้แก่
นักศึกษา ผู้มีผลงานการ
ประดิษฐ์ คิดค้น สร้างสรรค์
ดีเด่น และเป็นประโยชน์แก่
สังคม 
 
 

๑. สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะต่างๆ  

๒. สนับสนุนเงินรางวัลการ
ชนะเลิศการแข่งขันทักษะ
ต่างๆ  

๓. สนับสนุนเงินรางวัลเรียนดี
ส้าหรับนักศึกษาผู้มีผลการ
เรียนดีเด่นประจ้าปี 

 
ระยะเวลาด้าเนินการ 
ตุลาคม ๖๑ – กันยายน ๖๒ 

- นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
และแสดงความสามารถ และ
ได้รับประสบการณ์ ความรู้
และทักษะในสายวิชาชีพ  

- นักศึกษาได้รับรางวัลจากการ
น้าเสนอผลงานทางวิชาการ 

- นักศึกษาเกิดปฏิสัมพันธ์และ
เครือข่ายกับนักวิชาการ 
คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและ
นักศึกษาสถาบันอ่ืนๆ ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมการ 

 
 



๑๑๓ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๖. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual 
Property) 

คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรด้าน
การบ่มเพาะผู้ประกอบการ 

๑. ผลผลิตงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่เกิดจาก
คณาจารย์ นักวิจัย และ
นักศึกษา มีจ้านวนมากแต่ยัง
ขาดการน้าไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ที่จะ
ส่งผลต่อมหาวิทยาลัยในด้าน
การสร้างรายได้และต่อ
ผู้ประกอบการที่สามารถน้า
งานวิจัยไปยกระดับธุรกิจให้
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ 

๒. สถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงด้านงานวิชาการ
ที่เกิดการขยับตัวของหลาย
มหาวิทยาลัยที่มีการผลักดัน
ด้านงานทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรที่
เป็นองค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย 

๓. เรื่องทรัพย์สินทางปัญญามี
ความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง
ต่องานบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการทั้ง
ผู้ประกอบการชุมชนและ
ผู้ประกอบการนักศึกษาให้

๑. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นเชิงพาณิชย์
เพ่ือจัดท้าข้อเสนอแนะต่อ
ผู้เข้าร่วมอบรมให้เกิดการ
กระตุ้นในการผลิตงานวิจัยเชิง
พาณิชย์ 

๒. เชิญคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากรด้านการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการเข้าฝึกอบรม
เพ่ือรับฟังวิธีการและสร้าง
ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา (Intellectual 
Property) 

๓. ผลักดันโครงสร้างการท้างาน
ของส้านักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่องรวมไปถึง
คณะที่มีพันธกิจด้านการวิจัย
ของมหาวิทยาลัยให้เป็น
คณะท้างานจัดตั้งหน่วยงาน
การจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
เมษายน ๒๕๖๑ , พฤษภาคม 

๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างด้าเนินการจัดตั้ง
หน่วยงานการจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา โดยการศึกษา
ระเบียบเงื่อนไขการด้าเนินงาน
และจัดท้าระเบียบ ค้าสั่งและ 
ข้อก้าหนดของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องต่อการด้าเนินงาน 



๑๑๔ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

สามารถใช้งานวิจัยมาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์และบริหารให้มี
ความเจริญเติบโตแบบก้าว
กระโดดได้ในเชิงเศรษฐกิจ 
จึงได้จัดท้าโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้าน
ทรัพย์สินทางปัญญา 
(Intellectual Property) 
เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ และ
สร้างความตระหนักให้เกิด
การขับเคลื่อนเรื่องทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

 

 

 

 

  



๑๑๕ 

 

ตารางท่ี ๑๓ : รายละเอียดโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืนๆ 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

๑. โครงการเกษตรน้้าบาดาล
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

- อาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย 

- ครู นักเรียน และประชาชน
ทั่วไป 

- มหาวิทยาลัยด้าเนินกิจกรรม
การอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่
เ พ่ือการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา มีพ้ืนที่ ๒๓ ไร่  แบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น ๓ แปลง คือ   
    แปลงที่ ๑ การฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศป่าตามศาสตร์พระราชา 
“ไม้  ๓ อย่าง ประโยชน์  ๔ 
ประการ” 
    แปลงที่ ๒ การสาธิตและ
ทดลองหาเทคนิคการปลูก
“สับปะรดภูแล”  
    แปลงที่  ๓  ก า ร พัฒนา
ระบบวนเกษตร  

พ้ืนที่ดังกล่าวจึงมีความ
จ้าเป็นต้องใช้น้้าเพ่ือการ
ด้าเนินงาน 
-  สับปะรดภูแลเชียงรายเป็นสิ่ง

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน
นั้นสับปะรดภูแลถือเป็นสินค้า
การเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนในพ้ืนที่ต้ าบลบ้านดู่ 
ต้าบลนางแลและต้าบลท่าสุด 
อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

- ประสานงานกับกรมทรัพยากร
น้้าบาดาล กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือขอการ
สนับสนุนขุดเจาะและติดตั้ง
ระบบน้้าบาดาล 

- กรมทรัพยากรน้้าบาดาล เข้ามา
ขุดเจาะน้้าบาดาล 

 

- เจาะน้้าบาดาลแล้วเสร็จ ๒ บ่อ
(รอการติดตั้งระบบต่อไป) 

- ในช่วงฤดูฝนด้าเนินการปลูก
สับปะรดในพื้นที่ ๒๕๐๐ หน่อ 
และพืชใช้สอย พืชเศรษฐกิจ 
พืชสมุนไพร จ้านวน ๑,๑๐๐ 
ต้น 

- ในพ้ืนที่แปลงไม้ ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ ประการ 
อาจารย์และนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์ ได้ด้าเนินการศึกษา
การเจริญเติบโตของต้นไม้ที่
ปลูกและมีกิจกรรมเพาะพันธุ์
ไม้ป่าเพ่ือปลูกเสริม 

 



๑๑๖ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

แต่ ใ น บ า ง ปี เ ก ษ ต รก ร จ ะ
ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิต
เสียหาย และขาดทุน ดังนั้นจึง
จะมีการทดลองปลูกสับปะรด
ภูแลในรูปแบบต่างๆ โดยใช้
ระบบน้้าบาดาล เพ่ือให้เกิดผล
ผ ลิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ แ ล ะ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป 

๒. โครงการเครือข่าย
ขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
ปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนบน ๒ 

กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 
๒ (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

การผลักดันแนวคิดการเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวเกษตรปลอดภัยและ
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ให้เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการใช้
สารเคมีและเกษตรกรมีภาวะ
หนี้สินทางการเกษตร และการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว อีกทั้งการ
จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรไม่
มีระบบกลไกท้าให้เกษตรกรไม่
สามารถต่อรองราคากับพ่อค้า
คนกลางได้ รวมไปถึงผลผลิต
ทางการเกษตรไม่มีมาตรฐานท้า
ให้ถูกกดราคาจากความไม่เข้าใจ
ของเกษตรกร 

๑.จัดท้าโครงการสร้างเครือข่าย
กลุ่มสินค้าเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือตอนบน ๒ เพ่ือให้
เกิดการรู้จัก การแลกเปลี่ยน
พืชผลทางการเกษตรในกลุ่ม
ภาคเหนือตอนบน 

๒.จัดท้ายุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนสินค้าเกษตร
ปลอดภัยภาคเหนือตอนบน ๒ 
และมีกลุ่มปัญหาที่ต้องการรับ
ความช่วยเหลือหรือแก้ไขจาก
กลุ่มเกษตรกรเพ่ือยืนเสนอต่อ
หน่วยงานภาครัฐ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ – กันยายน 
๒๕๖๑ 

๑. เกิดเครือข่ายภาคประชาชน
ของกลุ่มเกษตรกรอย่างไม่
เป็นทางการในการขับเคลื่อน
สินค้าเกษตรปลอดภัย
ภาคเหนือตอนบน ๒ 

๒. มหาวิทาลัยด้าเนินงานเป็น
ภาคีเครือข่ายกับหน่วยงาน
ส้านักงานเกษตรจังหวัด
พะเยาในการพัฒนาและ
ยกระดับวิสาหกิจชุมชนของ
พ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

๓. กลุ่มที่สนใจในการพัฒนา
และยกระดับสินค้าทางการ
เกษตรต่อยอดขอเข้ารับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงลึกกับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนชาเมี่ยง อ.ขุน



๑๑๗ 

 

ชื่อโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ปัญหา  
(ท าไมต้องท าโครงการนี้) 

วิธีการแก้ปัญหา /  
ระยะเวลาด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ของโครงการ 
(OUTCOME) 

ระยะเวลาขับเคลื่อนกลุ่มสินค้า
เกษตรปลอดภัยภาคเหนือ
ตอนบน ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน 

ตาล กลุ่มแปรรูปมะม่วง อ.
ขุนตาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ปลานิล อ.พาน กลุ่มผู้แปรรูป
ข้าว จ.พะเยา เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  



๑๑๘ 

 

ตารางท่ี ๑๔ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. บุคลากรมีความรู้และมีศักยภาพในงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถ

เชื่อมโยงการท้างานกับหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐ เอกชนและภาค      
ประชาสังคม 

๒. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายและน้าไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓. มีหน่วยงานภายในทางด้านการจัดการศึกษาและทางด้านการสนับสนุน การ
จัดการศึกษาหลายหน่วยงานที่มีภารกิจหลักท่ีตอบสนองต่อตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย 

๔. มีการบูรณาการวิจัยกับการบริการแก่สังคมและการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น    
น้าไปปฏิบัติจริงในการพัฒนาท้องถิ่น 

๕. ผู้บริหารก้าหนดนโยบายที่ชัดเจนด้านการพัฒนาท้องถิ่นโดยการน้อมน้า       
พระราโชบายมาปฏิบัติในทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่นยังไม่ได้ถูกน้าไปจัดระบบเป็นข้อมูลสารสนเทศ         
เพ่ือ      การน้าไปใช้ประโยชน์ที่ครอบคลุมทุกมิติของการพัฒนา 



๑๑๙ 

 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเอ้ือต่อการน้าแนว        

พระราโชบายไปสู่การบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี มีประเด็นการด้าเนินงาน         

ที่สอดคล้องกับโครงการที่จะด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
๓. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย มีแนวทางที่สอดคล้องกับโครงการที่จะด้าเนินงาน  

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
๔. เครือข่ายความร่วมมือภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ท้องถิ่นและท้องที่         

ให้ความร่วมมือในการด้าเนินงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๕. มีการติดตามการด้าเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นตามพระราโชบายจากองคมนตรีอย่างต่อเนื่อง 

๑. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคม ชุมชนและท้องถิ่นอย่างรวดเร็วท้าให้บางครั้ง
ไม่สามารถควบคุมประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. แนวนโยบายภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลงตามรอบของการบริหารราชการแผ่นดิน  
อาจส่งผลต่อด้าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาและ KPI ที่ก้าหนดไว้ 

๓. หน่วยงานระดับนโยบายที่อนุมัติงบประมาณและหน่วยงานระดับปฏิบัติยังขาด  
การสร้างความเข้าใจร่วมกันในเป้าหมายการท้างานตามแนวยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๔. การน้านโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
พระราโชบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ในเขตบริการของแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ที่มีบริบทแตกต่างกันส่งผลให้การด้าเนินงานไม่สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง        
และไม่บรรลุตามตัวชี้วัดที่ก้าหนด 

๕. กรอบระยะเวลาในใช้จ่ายงบประมาณท่ีไม่สามารถตอบสนองกับการด้าเนินงาน 
ตามระยะเวลาด้าเนินโครงการที่ก้าหนดไว้ 

๖. KPI ที่ก้าหนดเป็นมาตรฐานเชิงคุณภาพ ซึ่งการด้าเนินการไม่สามารถบรรลุผลได้
ภายในระยะเวลา ๑ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

 

TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
๑. สร้างและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกสารและภาคประชาชน

สังคม ท้องถิ่นและท้องที่ 
๒. บูรณการเรียนกรสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการเรียนการสอน      

ไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 

๑. บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. สร้างความเข้าใจ ก้าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันของมหาวิทยาลัย  

ทุกแห่งให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพ้ืนที่ในแต่ละแห่ง 
๒. ส่งเสริมให้ มรภ. แต่ละแห่งให้สามารถก้าหนดแนวทาง โครงการและกิจกรรม   

ให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่บริการของ มรภ. แต่ละแห่ง 
 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผลเพ่ือสะท้อนข้อมูลการพัฒนา
ท้องถิ่นไปสู่การพัฒนาให้ดีขึ้นไปสู่การพัฒนาที่มีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๑๒๑ 

 

ตารางท่ี ๑๕ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. บุคลากรมีศักยภาพ คุณวุฒิ และประสบการณ์ในด้านการผลิตและพัฒนาครู 
๒. ทุกหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานขององค์กรวิชาชีพ และ

มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
๓. มีเครือข่ายความร่วมมือในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์  

ที่เข้มแข็ง  
๔. มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางด้านการผลิตและพัฒนาครูที่มีมาตรฐาน 
๕. มาตรฐานการผลิตและการพัฒนา และผลผลิต (บัณฑิต) ได้รับการยอมรับ 
๖. มีความเข้มแข็งของกลุ่มเครือข่ายของศิษย์เก่า 
๗. มีระบบและกลไกการบริการวิชาการโดยนักศึกษาและอาจารย์มีส่วนร่วมอย่าง

เข้มแข็งและเป็นระบบในโรงเรียนเครือข่าย/พ้ืนที่บริการ และสามารถน้ามาสู่ 
การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาได้  

๑. ระบบการสื่อสารภายในองค์กรยังไม่มีระบบที่ชัดเจน 
๒. ระบบการบริหารจัดการพันธกิจภายในองค์กร 
๓. ระบบและกลไกการบูรณาการทรัพยากรยังไม่ชัดเจน 
๔. การน้าทักษะด้านการวิจัยมาต่อยอดในการสร้างผลงานวิชาการยังไม่มาก 
๕. จ้านวนนวัตกรรมและรูปแบบการผลิตและพัฒนาครูยังไม่มากพอ                 

และไม่หลากหลาย 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. นโยบายรัฐบาลให้เน้นจุดเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการตอบโจทย์

การพัฒนาประเทศ เช่น นโยบายหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นโยบายผลิตครูพันธุ์
ใหม่ ครูคืนถิ่น โครงการผลิตครูภายใต้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
(กสศ.) 

๒. โครงการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา เช่น 
คูปองครู วิทยฐานะ 

 
 

๑. การเปลี่ยนแปลงของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพค่อนข้างบ่อย 
๒. สถาบันที่ผลิตและพัฒนาครูในเขตพ้ืนที่บริการมีจ้านวนมาก 
๓. ความต้องการของผู้เรียนในกลุ่มการเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์ลดลง 
๔. การเปลี่ยนทางด้านโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท้าให้การส่งเสริม

การศึกษาต่อของผู้ปกครองให้ความสนใจในสายวิชาชีพ มากกว่าระดับอุดมศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 



๑๒๒ 

 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อนโยบายการผลิตครูพันธ์ใหม่ของรัฐบาล 
๒. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือตอบสนองการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๓. บ่มเพาะนักศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

พร้อมด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูและคุณลักษณะ ๔ ประการ 

๑. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการสื่อสารภายในองค์กร ระบบการบริหาร
จัดการพันธกิจ และระบบและกลไกการบูรณาการทรัพยากร 

๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้อาจารย์ท้าผลงานวิชาการ งานวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อน้าไปสู่การบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 

 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย/พ้ืนที่บริการ เพ่ือสร้าง       

การยอมรับและการรับรู้การด้าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๒. ก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลยุทธ์การตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์การรับ

นักศึกษาใหม่ 
 

๑. ส่งเสริมบุคลากรในการร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่าย/พ้ืนที่บริการในการวิจัย    
และนวัตกรรมเพ่ือการผลิตและพัฒนาครู 

 

 

 

  



๑๒๓ 

 

ตารางท่ี ๑๖: แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

SWOT Analysis 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

๑. มีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรที่เป็นระบบ ชัดเจน 

๒. มีแผนปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพผู้สอนที่ชัดเจนทั้งระดับสถาบันและระดับ
หน่วยงาน 

๓. มีแผน โครงการ กิจกรรม งบประมาณในการยกระดับประสิทธิภาพปัจจัย
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

๔. มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลการด้าเนินโครงการ กิจกรรม
การยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับสถาบันและระดับ
หน่วยงาน 

๕. มีกิจกรรมและโครงการที่ด้าเนินการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกับชุมชน    
และสู่ชุมชน (ความร่วมมือ) 

๑. หลักสูตรที่เปิดสอนมีจ้านวนมากและขาดอัตลักษณ์ท่ีชัดเจนไม่สอดคล้องกับ
นโยบายและแนวทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

๒. การบริหารและบังคับใช้ระบบและกลไกการกระตุ้นและจูงใจผู้สอนในการพัฒนา
ศักยภาพตนเองไม่ต่อเนื่องและไม่บูรณาการกับภาระงานที่รับผิดชอบองค์รวม 

๓. ระบบและวิธีการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของปัจจัยสนับสนุนการเรียน
การสอนไม่ชัดเจนและไม่ต่อเนื่อง เช่น ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบชัดเจน 

๔. ระบบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเน้นการให้ความส้าคัญกับตัววิธีการ
และกระบวนการด้าเนินงานมากกว่าการเน้นผลลัพธ์และผลิตภาพเชิงรูปธรรม 

๕. ภาระงานรับผิดชอบของผู้สอนมีจ้านวนมากและหลากหลาย (นอกเหนือจาก  
งานสอน) 

 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

๑. นโยบายรัฐบาลให้เน้นจุดเน้นการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการตอบโจทย์
การพัฒนาประเทศ เช่น นโยบายหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นโยบายผลิตครู 
พันธุ์ใหม่ นโยบาย ๑๒ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

๒. การเติบโตและขยายตัวของความสนใจของหน่วยงานภายนอกในการท้า/ขยาย
ความร่วมมือการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษากับมหาวิทยาลัย 

๓. กระแสการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย (University Disruption) ส่งผลต่อ
การตระหนักและตื่นตัวในการพัฒนาศักยภาพตนเองด้านวิชาการ วิชาชีพของ
ผู้สอน 

๔. นโยบายการเชิงรุกของรัฐบาลก้าหนดกลุ่มมหาวิทยาลัยตามพันธกิจและอัต
ลักษณ์เฉพาะส่งผลต่อการก้าหนดจุดเน้นและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง/สัมบูรณ์ 

๑. ข้อก้าหนดของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิเฉพาะสาขาวิชา และ 
ข้อก้าหนดขององค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้องเป็นข้อจ้ากัดในการบูรณาการหลักสูตร
เพ่ือเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒. นโยบายการทบทวนการให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่เน้น
ความส้าคัญเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ด้าเนินโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบาย       
การพัฒนาประเทศ เช่น นโยบาย EEC, BCG เป็นต้น 

๓. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรวัยเรียนระดับอุดมศึกษาส่งผลให้จ้านวน
ผู้เรียนลดลงท้าให้มีหลักสูตรที่ต้องปิดตัวลง 

๔. การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรงบประมาณส่งผลต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ลดลง 

 



๑๒๔ 

 

TOW’S MATRIX 
กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 

๑. พัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศทั้งหลักสูตรแบบ degree     
และ non-degree 

๒. สนับสนุน ส่งเสริมผู้สอนในการพัฒนาและสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม       
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาประเทศ 

 

๑. ปิดหลักสูตรที่ไม่ตอบสนองต่อทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศ        
ความต้องการของผู้เรียน และ ผู้ใช้บัณฑิต 

๒. ทบทวน ปรับปรุง ชะลอ ยกเลิกโครงสร้าง ระบบ กลไก กระบวนการด้าเนินงาน
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามแผน (non-performance tasks) 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ และก้าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนการด้าเนินงานใหม่  
(re-structure & re-profile)โดยเน้นเฉพาะที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

๒. ใช้ศักยภาพของผู้สอน และ ปัจจัยสนับสนุนการศึกษาเพ่ือพัฒนา/สร้าง
ประโยชน์ (value-added &productivity) ต่อมหาวิทยาลัย 

 

๑. ส่งเสริมหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการขยาย/เพ่ิมความร่วมมือ
กับท้องถิ่นเพ่ือวิจัยและพัฒนาสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายการ       
ให้การสนับสนุนของรัฐบาล 

๒. น้าเสนอหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน (tailor-made course)  
และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 

 
 

 

  



๑๒๕ 

 

ตารางท่ี ๑๖ : แสดงผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis และ TOW’S Matrix ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

SWOT Analysis 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
๑. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์อันดีกับท้องถิ่น เข้าใจและเข้าถึงประชาชน 
๒. เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

เนื่องจากร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษามีภูมิล้าเนาในพ้ืนที่การให้บริการของ
มหาวิทยาลัย 

๓. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการตัดสินใจครอบคลุมทุกพันธกิจ 
๔. มีเครือข่ายความร่วมมือในทุกมิติกับทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมีเครือข่าย

ความร่วมมือที่หลากหลายกับองค์กรภายในและต่างประเทศ 
 

๑. โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยหน่วยงานจ้านวนมาก 
๒. มหาวิทยาลัยพึ่งพางบประมาณแผ่นดินมากกว่าเงินรายได้ 
๓. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่ใช้งบประมาณสูงไม่สามารถด้าเนินการ

ได้อย่างรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
๔. ระบบและกลไกการน้าภาระงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ         

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรยังไม่ชัดเจน 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
๑. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะส่งผลให้มหาวิทยาลัย

สามารถปรับทิศทางการด้าเนินงานให้ชัดเจน และสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

๒. นโยบายรัฐบาลมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวทิยาลัยเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

๓. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีส่งผลให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ในการด้าเนินงานทุกมิติดีข้ึน 

 

๑. จ้านวนประชากรในวัยเรียนลดลง 
๒. มหาวิทยาลัยในพื้นที่บริการมีจ้านวนมาก 
 
 
 

 

 

 



๑๒๖ 

 

TOW’S MATRIX 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงรับ (WT) 
๑. เพ่ิมบทบาทการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการท้องถิ่นโดยให้ความส้าคัญ    

กับการบูรณาการเรียนการสอนกับการพัฒนาท้องถิ่น  
๒. ท้างานในลักษณะของการบูรณาการร่วมกันกับเครือข่ายที่มีอยู่เพ่ือ

เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด้าเนินงานในทุกมิติ 
๓. น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาปรับปรุงและพัฒนา   

ระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

๑. ทบทวน ปรับปรุง ยุบรวมหน่วยงาน/โครงสร้างองค์กรให้มีขนาดเล็กลง และสอดคล้อง 
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

๒. สร้างผลงานจากทรัพย์สินทางปัญญาและแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก 
๒. ปรับระบบการจัดการศึกษาในหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) 
๑. สร้างเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่น 
 
 

๑. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
๒. พัฒนาระบบและกลไกการน้าภาระงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ          

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ     
ของบุคลากร 

 
 

 

  



๑๒๗ 

 

ตารางท่ี ๑๘ : สรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
เชิงปริมาณ 
๑. จ้านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๕ ๑๙ 
๒. จ้านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ๒ ๘ 
๓. จ้านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา ๖ ๓๐ 
๔. จ้านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๓ ๑๑ 
๕. จ้านวนหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยเข้าด้าเนินโครงการ ๑๙ ๖๑ 
๖. จ้านวนโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาการจัดการศึกษา ๒๓ ๑๘ 
๗. จ้านวนภาคีเครือข่าย ๓๐ ภาคีเครือข่าย ๗๓ ภาคีเครือข่าย 
๘. จ้านวนวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนบริการของ มรภ. ที่ประสบความส้าเร็จ

จากการสนับสนุนองค์ความรู้จาก มรภ. 
- ๑๐ 

วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการ 
๙. จ้านวนผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ หรือน้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพ่ิมขึ้น 
๔๖ ผลงาน ๖๖ ผลงาน 

๑๐. ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจาก มรภ. ที่สอบบรรจุผ่านเกณฑ์ของหน่วยงานต่างๆ       
ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในเวลา ๑ ป ี

ร้อยละ ๒๖.๗๖ ร้อยละ ๓๖.๒๙ 

๑๑. ร้อยละครูของครูที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนต่อปีการศึกษา ร้อยละ ๕๖.๖๖ ร้อยละ ๖๐ 
๑๒. จ้านวนหลักสูตรที่ถูกปรับปรุงให้ทันสมัยและหลักสูตรใหม่ในรูปแบบสหวิทยาการ       

ที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 
๑ หลักสูตร  

(วทบ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์) 

- 

๑๓. จ้านวนผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรางวัล        
ในระดับชาติและนานาชาติ 

๒๘๘ เรื่อง ๑๓๐ เรื่อง 

๑๔. ร้อยละของผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระดับความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFRหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลอ่ืนๆ 

ร้อยละ ๓.๔๑ ร้อยละ ๗๒ 

๑๕. จ้านวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ มรภ.        
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

๓ ฐานข้อมูล ๒ ฐานข้อมูล 



๑๒๘ 

 

Key Indicator ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
๑๖. อัตราส่วนจ้านวนผลงานวิจัยและองค์ความรู้ต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา          

ต่อจ้านวนผลงานดังกล่าวที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
- ร้อยละ ๓.๐๘ 

๑๗. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๘๖ คน 
(นับเฉพาะจิตอาสาพระราชทาน) 

๔๗๕ คน 
(นับเฉพาะจิตอาสาพระราชทาน) 

๑๘. จ้านวนโครงการจิตอาสาของมหาวิทยาลัย ๓ โครงการ ๒๒ โครงการ 
เชิงคุณภาพ 
๑. ระดับความส้าเร็จของกระบวนการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น - ระดับดีมาก 
๒. ระดับความส้าเร็จของกระบวนการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู - ระดับดีมาก 

๓. ระดับความส้าเร็จของกระบวนการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

- ระดับดีมาก 

๔. ระดับความส้าเร็จของกระบวนการด้าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ 

- ระดับดีมาก 

๕. ระดับความส้าเร็จของกระบวนการสร้างคุณลักษณะ ๔ ประการ ตามพระบรมราโชบาย - ระดับดีมาก 

 
  



๑๒๙ 

 

วิธีการประเมินระดับความส าเร็จของกระบวนการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจ าปี ๒๕๖๒  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

๑. ก้าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
๒. สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาความต้องการของพ้ืนที่ 
๔. วางแผนพัฒนาภายใต้บริบทของพ้ืนที่ 
๕. ด้าเนินงานโครงการตามแผนงานที่ก้าหนด 
๖. ก้ากับ ติดตามการด้าเนินงานโครงการ 
๗. ประเมินผลการด้าเนินงานโครงการ 
๘. ขยายผลการด้าเนินงานไปยังพ้ืนที่อ่ืน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการด้าเนินการ 

ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ ๑ – ๒ 

มีการด้าเนินการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ ๑ – ๔ 

มีการด้าเนินการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ ๑ – ๕ 

มีการด้าเนินการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อ ๑ – ๖ 

มีการด้าเนินการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ข้อ ๑ – ๗ ขึ้นไป 

 
ระดับความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ 

  ผลประเมิน ๑ – ๒ คะแนน   หมายถึง ระดับน้อย 
  ผลประเมิน ๓ คะแนน      หมายถึง ระดับปานกลาง 
  ผลประเมิน ๔ คะแนน      หมายถึง ระดับดี 
  ผลประเมิน ๕ คะแนน      หมายถึง ระดับดีมาก 



๑๓๐ 

 

ตารางท่ี ๑๙ : สรุปนวัตกรรมชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี ๒๕๖๒ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
 

 ๑. การปลูกเก๊กฮวยในชุมชนพ้ืนที่สูง
ทดแทนการปลูกข้าวโพด พื้นที่        
ต.เทอดไทย และ ต.แม่สลองใน         
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
- ตู้อบเก็กฮวยระบบลมร้อน     

แบบใช้ไฟฟ้า 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    

ของพ้ืนที่ปลูกเก็กฮวย 
- เตาเผาถ่านไบโอชา 

 

๑. การปลูกเก๊กฮวยในชุมชนพ้ืนที่สูง
ทดแทนการปลูกข้าวโพด พื้นที่        
ต.เทอดไทย และ ต.แม่สลองใน         
อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
- วิธีการการขยายพันธุ์ดอกเก็กฮวย 
- กระบวนการแปรรูปดอกเก็กฮวย 
- รูปแบบการวิเคราะห์ผลตอบแทน

จากการปลูกเก็กฮวย 
- กระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ชุมชน 
- รูปแบบการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพของดอกเก็กฮวย 
- รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลสุข

ภาวะพ้ืนฐานและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

- รูปแบบการส่งเสริมและการดูแล
สุขภาพตนเองด้วยการแพทย์  
แผนไทย 

 
 
 
 
 



๑๓๑ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

  ๒. การเพาะเลี้ยงผึ้งโก๋น พ้ืนที่           
ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา       
และมีการเชื่อมโยงสู่เรื่องเส้นทาง
ท่องเที่ยวของชุมชน การสร้างรายได้
เพ่ิมให้ชุมชนจากผลิตภัณฑ์      
เครื่องจักสาน 
- ผลิตภัณฑ์น้้าผึ้งเพ่ือสุขภาพ 
- ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไม้ไผ่ 
- เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ดอยหลวง-ดอยหยอก 
- การตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ 

๒. การเพาะเลี้ยงผึ้งโก๋น พ้ืนที่           
ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา และมี
การเชื่อมโยงสู่เรื่องเส้นทางท่องเที่ยว
ของชุมชน การสร้างรายได้เพ่ิมให้
ชุมชนจากผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 
- รูปแบบการเลี้ยงผึ้งโก๋น 
- รูปแบบที่อยู่อาศัยส้าหรับ

ผู้ด้อยโอกาส 
- รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูล       

สุขภาวะพ้ืนฐานและตรวจสุขภาพ
เบื้องต้น 

  ๓. การน้านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไป
ต่อยอดในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต
ในพ้ืนที่  
- เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น บ้านจันจว้า   

อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
- บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน บ้าน  

จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย 
- ฐานข้อมูลชุมชนผู้ปลูกข้าวเหนียว

เขี้ยวงู 
- ตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนออนไลน์ 
- ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพน้้าจากไผ่ 

และชาใบไผ่ 
- ฐานข้อมูลแบบจ้าลองการกระจาย

ไผ่ในชุมชน 

๓. การน้านวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยไป
ต่อยอดในการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต
ในพ้ืนที่ 
- รูปแบบการลดต้นทุนการเลี้ยงไก่

พ้ืนเมือง 
- ระบบกสิกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัย 
- รูปแบบการส่งเสริมอาชีพให้กับ

ผู้สูงอายุ 
- กระบวนการวิเคราะห์ต้นทุน

ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสมุนไพร        
ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 

- รูปแบบการดูแลสุขภาพตาม
หลักการ 3อ. 2ส. ของประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลนางแล อ.เมือง  



๑๓๒ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

- ต้นแบบองค์กรขับเคลื่อนการดูแล
ผู้สูงอายุ 

- สื่อออนไลน์ส้าหรับถ่ายทอดองค์
ความรู้การดูแลผู้สูงอายุ 

- สารสนเทศการสื่อสารเพ่ือการ
บริหารจัดการส้าหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 

- การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนชาติ
พันธุ์ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง 
จ.เชียงราย 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน บ้านหนองอ้อ     
ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

- ต้นแบบการจัดการที่พักรูปแบบ
โฮมสเตย์ บ้านหนองอ้อ ต.ป่าซาง 
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

- เครื่องไล่ความชื้นผลิตภัณฑ์    
กล้วยฉาบด้วยลมร้อน 

- คู่มือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวชุมชน ต.ป่าตึง       
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

- แอพลิเคชั่นน้าทางท่องเที่ยวในพื้นที่
ต้าบลป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

- หลักสูตรทักษะอาชีพการเพาะ   
เห็ดนางฟ้า 

จ.เชียงราย 
- รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใน

ระดับครัวเรือนของประชาชนใน
หมู่บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมือง 
จ.เชียงราย 

- กระบวนการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการพื้นที่จุดผ่อนปรน 
บ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว          
อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 

- แนวทางการบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
การบริหารจัดการพ้ืนที่โบราณสถาน 
เทศบาลต้าบลเวียงเชียงแสน        
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

- รูปแบบการจัดการพื้นที่ทับซ้อน
พ้ืนที่โบราณสถาน เทศบาลต้าบล
เวียงเชียงแสน อ.เชียงแสน         
จ.เชียงราย 



๑๓๓ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

  ๔. การสนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบ
เกษตรกรรมเพ่ืออาหารปลอดภัยโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

ประจ้าต้าบล 
- หลักสูตรการผลิตภัณฑ์อาหาร

ปลอดภัย จ้านวน ๕ หลักสูตร 
- หลักสูตรพัฒนาศักยภาพคณะ

กรรมการบริหารศูนย์เกษตรประจ้า
ต้าบล 

- ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย จ้านวน 
๒๐ ผลิตภัณฑ์ 

- ช่องทางการตลาด จ้านวน ๒ 
ช่องทาง ได้แก่ ตลาดชุมชน และ
ตลาดออนไลน์ 

 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านสังคม  ๑. การส่งเสริมความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อื่น 
- นวัตกรรมชุมชน (ฝายมีชีวิต) 
- หลักสูตร  

๑) KEEP MODEL 
๒) บวร โมเดล 
๓) กฎหมายสู่โรงเรียน 

 
 

 



๑๓๔ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การพัฒนาท้องถิ่นด้านการศึกษา  ๑. การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้าน
การอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
- นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้  
- สื่อการเสริมทักษะการอ่าน        

การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
- สื่อการอ่านการเขียนแจกลูกสะกดค้า 

 

การผลิตและพัฒนาครู   ๑. การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
- หลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 

จ้านวน ๑๕ หลักสูตรได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์ของ
คุรุสภา 

๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทาง  
การศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
- การให้ค้าปรึกษาในการจัดท้าผลงาน

ตามเกณฑ์ ว.๒๑ ผ่าน 
แอพพลิเคชั่น LINE 

 
 
 
 



๑๓๕ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ นวัตกรรมเฉียบพลัน 
(Radical Innovation) 

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) 

นวัตกรรมกระบวนการ 
(Process Innovation) 

การยกระดับคุณภาพการศึกษา  ๑. การพัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน 
- ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร 

๑) ยาผง 
๒) ยาน้้ามัน 
๓) ยาน้้า 
๔) ยาผงสกัดส้าเร็จรูป 

๑. การพัฒนาโรงงานสาธิตอุตสาหกรรม
ยาสมุนไพรให้ได้ตามมาตรฐาน 
- ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

เภสัชกรรมไทยแก่นักศึกษา
การแพทย์แผนไทย 

  ๒. การสร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการ
สอนภาษาและวรรณกรรมไทย 
- นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสอน
ภาษาและวรรณกรรมไทยใน  
ศตวรรษท่ี ๒๑ 

๒. การบ่มเพาะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายให้มีทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 
- นวัตกรรมองค์กรส้าหรับการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ 
๑) จัดท้าหลักสูตร Young 

Entreneur Support 
๒) ฐานข้อมูลความสนใจของ

นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ – ๔ ในการ
ประกอบอาชีพเสริมและอาชีพ
อิสระ 

๓) รูปแบบคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การพัฒนานักศึกษาให้เป็น
ผู้ประกอบการ 

 

 


