แบบฟอรมขอเสนอโครงการ “ศูนยวิจัยชุมชน” ป 2561
เครือขายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
1. หลักการ

หลักการ “ศูนยวิจัยชุมชน”
การใชองคความรูการวิจัยเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิจยั ชุมชน ดวยการตอบปญหาทางวิชาการ พัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใหแกเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผูประกอบการขนาดเล็ก พัฒนาทักษะ ถายทอดเทคโนโลยีใหแก
เกษตรกรผูใชเทคโนโลยี รวมทั้ง การสรางบุคลากรในพื้นที่เพื่อทําหนาที่เปนวิทยากรและผูชํานาญการงานบริการวิชาการแก
ศูนยวิจัยชุมชน
คําจํากัดความ “ศูนยวิจัยชุมชน”
ศูนยวิจัยชุมชน หมายถึง หนวยงาน/กลุม ถาวรที่เปนศูนยกลางในการวางแผนปฏิบัติงานและประสานงานบริการ
ของหนวยราชการและองคกรตางๆ โดยประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ จะเลือกคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่กําหนดนโยบายและ
รวมบริหารงาน

2. เปาหมาย
เกิด “ศูนยวิจัยชุมชน” หรือ “สรางศูนยวิจัยชุมชน” ไดอยางเปนรูปธรรม เกิดการรวบรวมองคความรู เกิดผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของกลุมเปาหมาย เกิดแนวทางการจัดการศูนยฯ ที่มีประสิทธิภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน
จํานวนไมนอยกวา 25 ศูนย

3. กลุมเปาหมาย
คณะกรรมการของศูนยวิจัยชุมชน อันประกอบไปดวย แกนนําชาวบาน นักวิชาการ นักพัฒนาหนวยงานภาครัฐ หรือ
NGOs นักพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูประกอบการ

4. กระบวนการ
กิจกรรม

วัตถุประสงค

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

งบประมาณ

1. กิจกรรมการถอดบทเรียน
……………

รวม

1) สถาบั น การศึ ก ษา ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ ก “ศู น ย วิ จั ย ชุ ม ชน” จากโครงการที่ บุ ค ลากรของ
สถาบันการศึกษาไดรวมสนับสนุนและรวมเรียนรู จนเกิดความเขมแข็งอยางเปนรูปธรรม
2) ผูรับผิดชอบ ของแตละสถาบันการศึกษา จัดทําขอเสนอโครงการ การเสริมพลังศูนยวิจัยชุมชน
โดยอาจจะมีแผนปฏิบัติการดังตอไปนี้

2.1) จัดกิจกรรม ถอดบทเรียน เพื่อจัดทํา E-book ซึ่งเนื้อหา อาจจะประกอบดวย
ประเด็น ดังตอไปนี้ (ตัวอยาง)
• สภาพทั่วไปของชุมชน
• สภาพปญหา: จุดเริ่มตนของการพัฒนา … ปญหา ที่กระตุนการสรางความรูและปญหา
• ตั้งสติ ทบทวนตนเอง รวมกันหาวิธีแกปญหา
• การเรียนรูของคณะกรรมการและชุมชน
• ความรู ภูมปิ ญญา นวัตกรรม ที่รวมสรางและรื้อฟน
• พันธมิตร
• ความภูมิใจทีไ่ ดรับ
• การขยายผลของประสบการณและการเรียนรู

รวมทั้ง การจัดทํา Clip ประมาณ 3-5 นาที เพื่อเผยแพรผาน social media เปนตน
2.2) จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร (Action plan) ร ว มกั บ ภาคี (Strategic partners) เช น
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักพัฒนาหนวยงาน
ภาครัฐ หรือ NGOs และผูประกอบการ ภาคเอกชน เพื่อออกแบบกิจกรรมเสริมพลัง
ของศูนยวิจัยชุมชน อาทิ การบูรณาการกับโครงการของภาคี การพัฒนาศักยภาพ
กรรมการ การระดมทุ น การเผยแพร ค วามรู แ ละนวั ต กรรมสู ก ลุ ม เป า หมาย การ
ประชาสัมพันธ เปนตน
2.2.1) ขณะนี้ เครือขายเครือขายวิจยั ภูมิภาค: ภาคเหนือ และ กองนโยบายและแผนงาน (กนผ.)
วช. กําลังพัฒนาโครงการนักจัดการความรูชุมชน (Community Knowledge Manager:
CKM) ซึ่งเปนการพัฒนาหลักสูตร On the job training เพื่อเสริมพลังนักจัดการความรู
ชุมชน ที่เปนกรรมการของศูนยวิจัยชุมชน ระยะเวลาดําเนินงานมีนาคม - สิงหาคม 2562
ทั้งนี้ คาดวาจะไดรับอนุมัติประมาณเดือนมีนาคม 2562 ดังนั้น เครือขายเครือขายวิจัย
ภูมิภาค: ภาคเหนือ จะบูรณาการโครงการเครือขายเครือขายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ กับ
การดําเนินการของศูนยวิจัยชุมชน จํานวนอยางนอย 25 ศูนย ดวย
2.2.2) นอกจากนี้ ในโอกาสที่จัดประชุมถอดบทเรียนและทําแผนปฏิบัติการนั้น นักวิชาการพี่เลี้ยง
อาจจะเอื้ออํานวยใหคณะกรรมการศูนยวิจัยชุมชนและภาคี อาจจะ ถือโอกาสปรึกษาหารือ
เพื่อจัดทํา ขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาตอยอด เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของศูนยวิจัย
ชุมชน โดยเสนอของบประมาณ จาก แหลงทุน หรือ นโยบายตางๆ เชน โครงการ 9101
ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระบารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนในรูปแบบชุมชน
เกษตรกร โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปนตน

5. ผลที่คาดวาจะไดรับ
5.1 ผลผลิต (Output)
1) เกิดองคความรูและบทเรียนของ “ศูนยวิจัยชุมชน” ที่สรางผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
ตอกลุมเปาหมาย โดยมีกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางตอเนื่องและยั่งยืน

5.2 ผลลัพธ (Outcome)
1) เกิดแผนแผนปฏิบัติการ (Action plan) เสริมพลังศูนยวิจัยชุมชน เชนกิจกรรมการบูรณาการกับโครงการ
ของภาคี การพัฒนาศักยภาพกรรมการ การระดมทุน การเผยแพรความรูและนวัตกรรมสูกลุมเปาหมาย
การประชาสัมพันธ เปนตน ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการที่คณะกรรมการศูนยวิจัยชุมชน วางแผนรวมกับภาคี
(Strategic partners) ไดแก นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น นักพัฒนา
หนวยงานภาครัฐ หรือ NGOs และผูประกอบการภาคเอกชน

5.3 ผลกระทบ (Impact)
1) เกิดขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา เรื่อง การพัฒนาความเขมแข็งของศูนยวิจัยชุมชนตอยอด ที่คาดวาจะ
ไดรับงบประมาณ จาก แหลงทุน หรือ นโยบายตางๆ เชน โครงการ 9101 ตามรอยเทาพอ ภายใตรมพระ
บารมีเพื่อพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนในรูปแบบชุมชนเกษตรกร โครงการชุมชนทองเที่ยว OTOP นวัต
วิถี เปนตน

6. งบประมาณ
รายการ
กิจกรรม...........................................................
1. หมวดคาจาง
2. หมวดคาใชสอย
3. หมวดคาวัสดุ
4. อื่นๆ

จํานวนเงิน (บาท)

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

7. ระยะเวลาดําเนินการ
1) สงขอเสนอโครงการศูนยวิจัยชุมชน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562
ไดที่ เครือขายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200
ผูประสานงาน: คุณนันทวรรณ เบญจวรรณ
โทรศัพท 089-7589730
Email: nantawanb@gmail.com
กลุม Line: เครือขายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ
2) ระยะเวลาดําเนินงาน กุมภาพันธ- เมษายน 2562
3) จัดสงรายงานฉบับสมบูรณ วันที่ 30 เมษายน 2562
หมายเหตุ : การนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ
1) หาก ศูนยวิจัยชุมชน ไดรับการคัดเลือกจาก วช. ตัวแทนศูนยวิจัยชุมชน อาจจะไดรับเชิญไป
นําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ ในงาน Research Expo 2019

