

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน” (รุ่นที่ ๑)
ภายใต้ โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๕
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕

************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
สํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) ได้ ส่งเสริม และสนั บ สนุ น งบประมาณให้
สถาบันอุดมศึกษาสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ภายใต้การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึก ษา (สกอ.) ได้ดําเนินโครงการวิจัย และนวัต กรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ภายใต้วิสั ย ทั ศ น์ที่ ว่า “ชุ ม ชนภาคเหนือ เป็ น ชุ ม ชนฐานความรู้ที่ นํ าไปสู่คุ ณ ภาพชี วิต ที่ดี และความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจชุมชนฐานราก” ซึ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป้าหมายแห่งการ
พั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมฐานราก และการส่ง เสริม นั ก วิจัย รุ่น ใหม่ใ นสถาบั น การศึก ษาของเขต
ภาคเหนือตอนบนในการทําวิจัยร่วมกับชุมชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักวิจัยและสร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้เกิดขึ้นในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิก
ทั้งนี้ ในการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่นั้น เบื้องแรกต้องฝึกฝนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี ถูกต้อง และเหมาะสม สําหรับใช้ในการขอรับทุนสนับสนุนจาก
แหล่งทุน ต่างๆ โดยเฉพาะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย เชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่ว ม
(PAR) เพื่อสามารถพัฒนาโจทย์วิจัยที่ได้มาจากชุมชน และสามารถทําวิจัยร่วมกับชุมชน รวมถึงพัฒนา
ชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่กําหนด เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน จึงได้
จัดทําโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) และการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน” ขึ้น โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยเน้นการดึงโจทย์จากชุมชนมาเป็น
ประเด็นการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนําเทคนิคกระบวนการเขียนข้อเสนอโครงการที่ได้
จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิผล



๒. หัวข้อการอบรม
๑) การอบรมนั ก วิ จัย เกี่ ย วกั บ “แนวคิ ด การวิ จัย เชิง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(PAR)”
๒) การอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับ “เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วนร่วม”
๓) การอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับ “การคิดประเด็นปัญหางานวิจัยหรือโจทย์วิจัย”
๔) การอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับ “การพัฒนาโจทย์วิจัยให้เป็นข้อเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน”
๕) การอบรมนักวิจัยเกี่ยวกับ ““การเขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน”
๓. คุณสมบัติ และเงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม
๓.๑ นั ก วิจั ย รุ่น ใหม่ (ที่ยั งไม่ ไ ด้ รั บ ตํ าแหน่ งทางวิ ชาการ) ซึ่งหมายรวมถึ ง อาจารย์ และ
นักวิชาการอื่น ๆในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน รวม
๒๕ แห่ง
๓.๒ ได้รับการคัดเลือกจากคณะทํางานเครือข่ายฯ ประจําสถาบันให้เข้ารับการอบรมจํานวน
๕ คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียนและที่พัก (ไม่รวมค่าเดินทาง) ทั้งนี้เครือข่ายฯ ขอสงวนสิทธิ์การเข้า
พักให้แก่นักวิจัยที่ไม่ได้สังกัดสถาบันในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และขอสงวนสิทธิ์ในการจอง
ห้องพักให้นักวิจัย
๓.๓ การสนับสนุนทุนแก่ข้อเสนอโครงการวิจัยดีเด่น
ทางเครื อ ข่ า ยจะจั ด สรรทุ น ให้ นั ก วิ จั ย จํ า นวน ๑ ทุ น ทุ น ละ ๕๐,๐๐๐ บาท แก่
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยผู้เข้าร่วมการอบรมต้องเตรียมข้อเสนอโครงการ (Concept paper) ของ
ตนเองจํานวน ๑ เรื่อ ง (ไม่จํากัดประเด็น) ตามแบบฟอร์มภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย
(แบบภค.-1ย.) ของ วช.สําหรับนํามาพัฒนาเป็นรูปแบบที่สมบูรณ์เพื่อขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ ต่อไป
๓.๔ ผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบตามหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการอบรม



กําหนดการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
และการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน” (รุ่นที่ ๑)
ภายใต้ โครงการอบรมและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ปี ๒๕๕๕
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
***********************************************************

วันพฤหัสที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น.
๑๕.๑๕ – ๑๖.๑๕ น.

ลงทะเบียน และรับเอกสาร
พิธีเปิด และชี้แจงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งแนะนําการขอรับทุน
จากเครือข่าย
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
พักรับประทานอาหารว่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (PAR)” (ภาคบรรยาย)
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยแบบมีส่วนร่วม”
นายแพทย์อมร นนทสุต
อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พักรับประทานอาหารว่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การคิดประเด็นปัญหางานวิจัยหรือ
โจทย์วิจัย”
โดย อาจารย์ศรีวรรณ ไชยสุข
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
โดย อาจารย์ฉัตรชัย โรจนวิทิต
ส่วนบริการงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.

ลงทะเบียน
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้
ได้รับทุน”
โดย รองศาสตราจารย์สมพงษ์ บุญเลิศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พักรับประทานอาหารว่าง
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้
ได้รับทุน” (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
มอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรม และพิธีปิดการอบรม
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
ประธานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน

*********** เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ **********



๕. วิธีการรับสมัคร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมกรุณาส่งใบสมัครไปยังคณะทํางานเครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคเหนือตอนบนประจําสถาบันของท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
๑. นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. ผศ.พาวิน มะโนชัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. อาจารย์ ดร.ประเจต อํานาจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ
๔. อาจารย์ฉัตรชัย โรจนวิทิต
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
๕. อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต
มหาวิทยาลัยพายัพ
๖. อาจารย์นพวรรณ บุญธรรม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
๗. อาจารย์กาญจนา สมมิตร
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
๘. อาจารย์ ดร.วันชาติ นภาศรี
มหาวิทยาลัยเนชั่น ลําปาง
๙. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๑๐. ผศ.ดร.นครินทร์ พริบไหว
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๑๑. ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
๑๒. รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่
๑๓. ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
๑๔. ผศ.วิทยา วนาภิชิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง
๑๕. ผศ.จงเจตต์ พานิชกุล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
๑๖. อาจารย์โรชินี อุปรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
๑๗. อาจารย์ ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
๑๘. อาจารย์ ดร.มุกดา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง
๑๙. อาจารย์รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่
๒๐. ผศ.อัครชัย ชัยแสวงมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนา
๒๑. อาจารย์ดวงพร พุทธวงค์
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลําปาง
๒๒. อาจารย์ชรัสนันท์ ตาชม
วิทยาลัยชุมชนแพร่
๒๖. อาจารย์โยธิน บุญเฉลย
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
๒๗. อาจารย์ดร.จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ วิทยาลัยเชียงราย
๒๘. อาจารย์ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา
หรือสอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ ๐-๕๓๙๔-๔๐๙๗ ต่อ ๑๐๒ หรือ ๐๘-๗๕๗๖๘๕๓๘ ในวันและเวลาราชการ



๖. ระยะเวลาและสถานที่การฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม และรายชื่อผู้เข้าพัก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม และรายชื่อผู้เข้าพักในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
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