
 
 
 

 

โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2  

พื้นที่ต าบลท่าศาลา ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
................................. 

1.หลักการและเหตุผล   
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคม และ

คณะกรรมการพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มีผลกระทบสูง ได้ก าหนดแผนการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนและ
ผลักดันอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคมมากขึ้น จึงได้จัดท าหลักสูตรพัฒนานักวิ จัยรุ่น
ใหม่ สู่งานวิชาการรับใช้สังคม โดยมีกระบวนการตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ การพัฒนาข้อเสนอโครงการ จนถึง 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

ทั้งนี้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตร จะได้รับงบประมาณด าเนินโครงการบริการวิชาการที่มี
ผลกระทบสูง ประจ าปี 2566 จ านวน 300,000 บาท และงบประมาณส าหรับการการวิเคราะห์ผลตอบแทน
ทางสังคมโครงการ จ านวน 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 320,000 บาท ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ปี ด าเนิน
โครงการในพ้ืนที่ต าบลท่าศาลา และต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
นักวิจัยรุ่นใหม่ ด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคม รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ า และขจัดความยากจนในพ้ืนที่ต่อยอด
โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ต าบล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
2.วัตถุประสงค์  

2.1. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัยรุ่นใหม่ ด าเนินงานวิชาการรับใช้สังคม  
2.2. เพ่ือพัฒนาและสนับสนุนโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง พ้ืนที่ต่อยอดของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2.3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง 

3. พื้นที่เป้าหมาย และระยะเวลาโครงการ  

ต าบลท่าศาลา และต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ระยะเวลาโครงการ   

เริ่มตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2565  ถึง เดือน ธันวาคม 2565 



5.เป้าหมายโครงการ  

5.1. อาจารย์ หรือนักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

5.2. โครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูงไม่เกิน 10 โครงการ  

6.คุณสมบัติของหัวหน้าโครงการวิจัย 

6.1. เป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หรือส าเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่เกิน 5 ปี 

6.2.ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ รวมถึงการลาไปปฎิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ    

6.3. ไม่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

6.4. ไม่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป  

6.5. มีความสนใจด าเนินงานร่วมกับสังคม ชุมชน ท้องถิ่น  

7.เงื่อนไขในการสมัคร  

7.1. สามารถเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมโจทย์วิจัย ในวันที่ 20 เมษายน 2565                  

ณ ต าบลท่าศาลา หรือต าบลป่าแดดได้   

7.2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถด าเนินโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระสูงในพ้ืนที่ต าบลท่าศาลา  

   หรือต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ 

8. ลักษณะของทุนโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง  

8.1. โครงการจะต้องประกอบด้วยนักวิจัยไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนี้  

  8.1.1. หัวหน้าโครงการ 

  8.1.2. นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  8.1.3. นักวิจัยชุมชน 

 8.2. รูปแบบการด าเนินงานในลักษณะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 

 8.3. เป็นโครงการวิจัยที่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลา 1 ปี และเสนอขอรับทุน

สนับสนุนได้ไม่เกินโครงการละ 300,000 บาท หรือพิจารณาตามความเหมาะสม  

 

 

 



9. การรับสมัคร และการคัดเลือก  

9.1. ประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครผ่านช่องทางของหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม  

9.2. เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม เพื่อเข้าร่วมลงพ้ืนที่ระดมโจทย์วิจัย ในวันที่ 20 เมษายน 2565                  

ณ ต าบลท่าศาลา หรือต าบลป่าแดด ได้ที ่https://forms.gle/woDghdbHCXoWH22d7 

  

 

 

 

9.3. อาจารย์ และนักวิจัยจัดส่ง Concept Note ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565   

9.4. คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่ผ่านเข้ารอบ ไม่เกิน 10 โครงการ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

9.5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุน วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทาง
https://ora.oou.cmu.ac.th/ 

 

10.คณะท างาน 

10.1. รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน    ประธานกรรมการหลักสูตร  

10.2. ผศ.ดร.สุบัน พรเวียง  กรรมการ 

10.3. ผศ.ดร.รังสิยา นารินทร์      กรรมการ 

10.4. นายนโรปกรณ์ สิทธิวงศ์  กรรมการและเลขานุการ  

10.6. นางสาววรรณี ขิปะนัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.7. นางสาวสิริธิดา ส่งน้อย  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.8. นายศรายุทธ สุทธจิตต์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.9. นายปิยพงษ์ อาทิตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10.10. นางสาวธมกร จะนู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

11.ที่ปรึกษา 

11.1. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ  รองอธิบดีมหาวิทยาลัยใหม่ 

   

 

 

 

https://forms.gle/woDghdbHCXoWH22d7


12. ประเด็นเบื้องต้นจากการด าเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา (U2T) 

12.1. ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1) การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ด้านบรรจุภัณฑ์และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน  

2) การสร้างสรรค์ ยกระดับศิลปวัฒนธรรม และการสร้างเครือข่ายชุมชนศิลปวัฒนธรรม  

3) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านแพทย์แผนไทย และอาหารสุขภาพ 

4) การพัฒนาเส้นทางการท่อเที่ยวเชิงนิเวศทางธรรมชาติ  

5) การสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ และการสร้างตลาดชุมชน 

12.2. ต าบลป่าแดด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1) การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอาหารปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ  

2) การพัฒนาหลักสูตรด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 

3) การพัฒนาทักษะ ด้านบรรจุภัณฑ์และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ และหัตถกรรมชุมชน 

4) การพัฒนาตลาดชุมชนเพ่ือส่งเสริมการมีรายได้และการท่องเที่ยวของชุมชน 

 

          *** ทั้งนี้หากมีประเด็นเพิ่มเติม สามารถเสนอในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดมโจทย์วิจัยพื้นที่ต าบลท่าศาลา และต าบลป่าแดด 

ภายใต้ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สู่งานวิชาการรับใช้สังคม รุ่นที่ 2  

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ต าบลท่าศาลา หรือต าบลป่าแดด 

............................... 

09.00 – 09.30 น. เดินทางจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังเทศบาลต าบลท่าศาลา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ 

09.30 – 10.30 น. ระดมโจทย์วิจัยในพื้นที่ต าบลท่าศาลา ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ช่วงที่ 1) 
วิทยากรหลัก  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบนั พรเวียง   

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์      
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 – 11.30 น. ระดมโจทย์วิจัยในพื้นที่ต าบลท่าศาลา ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ช่วงที่ 2) 
วิทยากรหลัก  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบนั พรเวียง   

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์     

11.30 – 12.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน  
12.30 – 13.00 น. เดินทางจากต าบลท่าศาลา ไปยังเทศบาลต าบลป่าแดด 

13.00 – 14.30 น. ระดมโจทย์วิจัยในพื้นที่ต าบลป่าแดด ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ช่วงที่ 1) 
วิทยากรหลัก  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบนั พรเวียง   

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์     

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  



14.45 – 15.30 น. ระดมโจทย์วิจัยในพื้นที่ต าบลป่าแดด ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนชุมชน และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ช่วงที่ 2) 
วิทยากรหลัก  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราพร กุลสาริน      
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบนั พรเวียง   

          3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิยา นารินทร์     

15.30 – 16.00 น. สรุปแนวทางการด าเนินงานต่อในพ้ืนที่  
และการชี้แจงการจัดท า Concept Note 

16.00 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

*ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


