
  

 

 

 กําหนดการเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018 

พ้ืนที่ชนบทไทย:  โอกาสและความทาทายของนักวิจัยรุนใหม  

วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม แกรนดวิว จ.เชียงใหม 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561  
 

08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียนรวมงาน 

09:00 – 09:10 น. ชมวีดิทัศนสรุปการดาํเนินงานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ  

 TSDF-TRF Sustainability Forum 2015 - 2017 

09:10 – 09:45 น. กลาวตอนรับ โดย 

 รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 กลาวเปดงาน โดย  

 นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม 

กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา  

 รองศาสตราจารย ดร.ปทมาวดี โพชนุกูล 

รองผูอํานวยการสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  
              
09:45 – 10:00 น. ชมวิดิทัศน นักวิจัยรุนใหมกับแนวทางการสรางงานวิจัยเพ่ือความย่ังยืนแกชนบทไทย โดย

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย ทีป่รึกษามลูนิธิมั่นพัฒนา และนายกสภา 

 มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

10:00 – 11:30 น. เวทีเสวนา หัวขอ “งานวิจัย: จุดเชื่อมตอชนบทไทยสูการพัฒนาที่ย่ังยืน” โดย 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง 

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ 

อาจารยประจาํภาควชิาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

ผูดําเนินรายการ รองศาสตราจารย ดร.เรณู สุขารมณ 

               ผูอํานวยการฝาย ฝายชุมชนและสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(รับประทานอาหารวางระหวางการประชุม) 
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11:30 – 12:30 น. แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณจากการวิจัยเชิงพ้ืนที่  โดย 

 การคนหาโจทยเชิงพ้ืนที่แบบวางเปลา  

 รองศาสตราจารย บุษบา อารีย  

 การตลาดทองเที่ยวทางเลือก  

 อาจารยกาญจนา สมมิตร  

 การผลิตและการตลาดขาวพ้ืนเมือง 

 รองศาสตราจารย ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา  

 สุขภาพ  

 รองศาสตราจารย ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร  

 พลังงาน  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวิภา ยงประยรู  

 แผนบูรณาการ  

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภฤกษ ธารา-พิทักษวงศ  

 บทบาทพ่ีเลี้ยงในการสรางแรงจูงใจนักวิจัยรุนใหม  

 ผูชวยศาสตราจารย เสรฐสุดา ปรีชานนท  

12:30 – 13:30 น.             รับประทานอาหารกลางวัน 

13:30 – 15:00 น. ภูมิหลังปาสัก: บริบทเชิงพ้ืนที่ และความเปลี่ยนแปลงจากอดีตถึงปจจุบัน 

 รองศาสตราจารย ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการ

วิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม และเครือขายนักวิจัยเพื่อชุมชนทองถ่ิน

ภาคเหนือ 

  (รับประทานอาหารวางระหวางการประชุม) 

15:00 – 18:00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ:  เคร่ืองมือในการศึกษาชุมชน และการสังเคราะหขอมูลเพ่ือการสรางหัวของานวิจัย 

 รองศาสตราจารย ดร. อาวรณ โอภาสพฒันกิจ และคณะนักวิจยั จากเครือขายนักวิจยัเพื่อชุมชน

ทองถ่ินภาคเหนือ 

18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

วันศุกรที่ 29 มิถุนายน 2561   

 

08:00 – 09:00 น. ออกเดินทางไป ตาํบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

09:00 – 10:00 น. กลาวตอนรับและใหขอมูลเบื้องตน โดยผูนาํชุมชน และหนวยงานทองถ่ินที่เก่ียวของ 

10:00 – 11:00 น. นั่งรถชมภูมิศาสตรทางกายภาพ ของตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพนู  
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11:00 – 12:00 น. แบงกลุมลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลชมุชน และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบาน (6 กลุม) 

ฐานการเรียนรูที่  1  กลุมผูนําชุมชน   

ฐานการเรียนรูที่  2  กลุมเกษตร ขาวอินทรีย ปาชุมชน วิทยุชุมชน  

ฐานการเรียนรูที่  3  กลุมแมบาน และวิสาหกิจชุมชน   

ฐานการเรียนรูที่  4  กลุมเศรษฐกิจพอเพียง และผูสูงอายุ 

ฐานการเรียนรูที่  5  กลุมพอคา แมคา และประชารัฐ (เครือสหพัฒน) 

ฐานการเรียนรูที่  6  กลุมครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันในพ้ืนที่ 

13:00 – 15:00 น. ศึกษาขอมูลชุมชนเพ่ิมเติม 

15:00 – 15:30 น. สรุปผลการศึกษาขอมูลรวมกับพ้ืนที่ 

15:30 – 16:30 น. เดินทางกลบัที่พัก 

16:30 – 18:00 น. สรุปบทเรียนการศึกษาภาคสนาม สังเคราะหขอมูล และกําหนดหัวขอวิจัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันเสารที่ 30 มิถุนายน 2561 

08:00 – 08:30 น. ลงทะเบียน 

08:30 – 11:00 น. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู: สรุปบทเรียนจากการศึกษาชุมชน 

ผูเขารวมนําเสนอ 6 กลุม กลุมละ 15 นาที โดยนาํเสนอเปนแผนที่ความคิด (Mind map) 

ผูทรงคุณวุฒิรวมสะทอนคิดและแลกเปลี่ยน (60 นาที) 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ปยะวัติ บุญ-หลง

กรรมการสภามหาวิทยาลยัผูทรงคุณวุฒ ิมหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ

อาจารยประจาํภาควชิาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ

อาจารยประจาํภาควชิาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 รองศาสตราจารย ดร.พีรเดช ทองอําไพ

ผูอํานวยการสถาบนัคลังสมองของชาติ

 รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายบริการวิชาการและรับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 รองศาสตราจารย ดร.เรณู สุขารมณ

ผูอํานวยการฝาย ฝายชุมชนและสังคม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
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(รับประทานอาหารวางระหวางการประชุม) 

11:10 – 11:45 น. เวทีเสวนา : แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพ้ืนที่ชนบทไทย 

ผูรวมเสวนา 

 รองศาสตราจารย ดร.เรณู สุขารมณ

ผูอํานวยการฝาย ฝายชุมชนและสังคม สาํนักงานกองทนุสนบัสนุนการวิจัย

 ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลยพงศ

อาจารยประจาํภาควชิาพฒันาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผูดําเนินรายการ ดร.กิตต ิสัจจาวัฒนา 

ผูอํานวยการหนวยบูรณาการวิจยัและความรวมมือเพื่อพัฒนาเชงิพื้นที่ 

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย  

11:45 – 12:00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลจากเวทีเสวนา ดําเนินรายการโดย 

 รองศาสตราจารย ดร.เรณู สุขารมณ  ผูอํานวยการฝาย ฝายชุมชนและสังคม

สํานักงานกองทนุสนับสนุนการวิจัย

 รองศาสตราจารย ดร.อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ  รักษาการแทนรองอธกิารบดีฝายบริการวชิาการและ

รับใชสังคม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม

12:00 น. ปดเวที และรวมรับประทานอาหารกลางวัน 
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