โครงการอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา (คุม้ ขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่

หลักการและเหตุผล
งานวิจัย เป็นเครื่องมือที่สาคัญ อย่างหนึ่งในการที่จะช่วยพัฒนาชุมชน สังคมของไทยให้มีการ
พัฒนา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เหมาะสม ซึ่งนอกจากงานวิจัยจะสามารถผลิตองค์ความรู้ที่สาคัญ
ต่อการพัฒนาแล้ว ยังก่อให้เกิดนวัตกรรม ความรู้ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน แต่ทั้งนี้งานวิจัยที่ดาเนินมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน อาจจะไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาหรือเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากนัก หากนักวิจัยยังใช้รูปแบบ
การวิจัยหรือยึดติดอยู่กับแนวคิดเดิมๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ที่มีความก้าวหน้าทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
การด าเนิ น โครงการวิ จั ย ในปั จจุ บั น ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของสั งคม เศรษฐกิ จ รวมไปถึ ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเมืองอัจฉริยะ (Smart City) นักวิจัยจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและวิธีการดาเนินงานให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสภาพสังคมให้
มากขึ้น แต่ทั้งนี้สิ่งสาคัญคือ ผู้วิจัยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของแหล่งทุน เพราะในการดาเนินโครงการในปัจจุบัน ได้มีการประเมินโครงการวิจัย การ
พิจารณาผลลัพธ์ ผลผลิตที่สามารถตอบโจทย์ของสังคม และประเทศได้ รวมไปถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ต่อสังคม การจัดทาข้อเสนอโครงการที่สามารถตอบโจทย์ประเด็นปัญหาที่สาคัญของประเทศและท้องถิ่น
ได้ โดยสามารถระบุ ผ ลลั พ ธ์ ผลผลิ ต ผลกระทบ ได้ อ ย่ างชัด เจนจะช่ วยท าให้ งานวิ จั ยนั้ น ๆ ได้ รั บ การ
สนับสนุนจากแหล่งทุน และที่สาคัญคือ จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและท้องถิ่นได้อย่าง
มาก ปัญหาสาคัญที่ผู้วิจัยประสบตั้งแต่การเริ่มจัดทาข้อเสนอโครงการวิจัย คือ ความเข้าใจในเรื่องของการ
ประเมินโครงการวิจัย ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตัวชี้วัด จากงานวิจัย ซึ่งทาให้งานวิจัยไม่สามารถตอบ
โจทย์ประเด็นปัญหาได้อย่างแท้จริง ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นับเป็นปัญหาสาคัญต่อการพัฒนา เพราะหาก
ผู้วิจัยยังไม่สามารถเข้ าใจประเด็นต่างๆ ได้อย่างถ่องแท้ การพัฒนาที่เกิดขึ้นก็อาจจะยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหา หรือก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีภารกิจด้านการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน ได้
พิ จารณาถึงประเด็น ปั ญ หาที่ สาคั ญ นี้ จึง กาหนดจัด การอบรมเรื่อง “การปฏิ รูป ระบบการวิ จั ย และ
นวัต กรรม” ขึ้น เพื่ อเป็ น การสร้างความเข้ าใจอย่ างแท้ จริงต่ อ ประเด็ น ปั ญ หาดั งกล่ าวให้ กั บ อาจารย์
นักวิจัย หรือผู้สนใจ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ ในการพัฒนาโครงร่างการวิจัย ตลอดจนความเข้าใจในเรื่องของ
ผลผลิต (Out Put) ผลลัพธ์ (Out Come) ผลกระทบ (Impact) ตัวชี้วัด (KPI) และการประเมินโครงการ
2. เพื่ อเป็ น แนวทางในการพัฒ นาข้อเสนอโครงการวิจั ย การดาเนินการวิจัยและนวัต กรรมให้
เป็นไปตามบริทบทของโลก ประเทศ และสังคมในปัจจุบัน และตอบโจทย์ขอแหล่งทุน
3. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของเมือง
วันและเวลา
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่
ผู้เข้าร่วมประชุม
คณาจารย์ นักวิจั ย นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย และบุคคลผู้สนใจทั่วไป
จานวน 100 คน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในตั ว ชี้ วั ด ส าคั ญ ของการด าเนิ น โครงการวิ จั ย
ตลอดจนแนวทางในการดาเนินโครงการวิจัยให้เป็นไปตามข้อตกลงของแหล่งทุน
2. ผู้เข้าร่วมอบรมมีแนวคิดในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้เป็นไปตามความต้องการ
ของบริบทโลก ประเทศ สังคม และแหล่งทุน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053 - 942552, 053 - 942561 โทรสาร 053 - 942572, 053 - 942586
E-mail: sricmu@hotmail.com
Website: http://sri.cmu.ac.th
Facebook: http://facebook.com/SRIinCMU
ผู้ประสานงาน: นางสาวกฤษณา พุ่มเล็ก
กิจกรรมการดาเนินงาน
บรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้หัวข้อการบรรยาย
1) นวัตกรรมการวิจัยด้านสังคม (Social Innovation)
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ผลตอบแทนทางสั ง คมจากงานวิ จั ย และนวั ต กรรม: กรณี ศึ ก ษา Social Return on Investment, Case
Studies from University R + D
โดย ศาสตราจารย์ เกี ย รติ คุ ณ ดร. มิ่ งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมู ล นิ ธิ ส ถาบั น ศึ ก ษา
นโยบายสาธารณะ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
2)

แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ (High-Impact Research)
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ -หลง อดีตผู้อานวยการสถาบันคลังสมอง
ของชาติ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราค่าลงทะเบียน
ลงทะเบียนระหว่าง 14 – 30 มิถุนายน 2560 อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน
ทั้งนี้สามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้จากต้นสังกัด
วิธีการชาระเงิน
ช าระเงิ น ค่ าลงทะเบี ย นผ่ านบั ญ ชี ธ นาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากั ด สาขามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ประเภทออมทรัพย์
ชื่อบัญชี
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขบัญชี 667 – 2 – 18821 – 4
ระบุ “ชาระค่าลงทะเบียนงานประชุมการปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”
เมื่อชาระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่
E-mail: sricmu@hotmail.com
โทรสาร 053 – 942572, 053 - 942586
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กาหนดการ
โครงการอบรม “การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม”
วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคา (คุ้มขันโตก) จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.

เวลา 09.15 – 11.30 น.

เวลา 11.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.30 น.

เวลา 14.30 – 15.00 น.
เวลา 15.00 – 15.30 น.
เวลา 15.30 – 16.30 น.
เวลา 16.30 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดการอบรม
กล่าวรายงานการอบรม
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
กล่าวเปิดงาน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม
รักษาการแทน ผู้อานวยการสถาบันวิจัยสังคม
การบรรยาย หั ว ข้ อ “นวั ต กรรมการวิ จั ย ด้ า นสั ง คม (Social
Innovation)”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
และผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐศาสตร์
การตอบข้อซักถาม
รับประทานอาหารกลางวัน
การบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการวิจัยเพื่อสร้างผลกระทบ
(High-Impact Research)”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ปิยะวัติ บุญ-หลง
อดีตผู้อานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การตอบข้อซักถาม
Smart City เส้นทางสู่การวิจัยและนวัตกรรม
โดย ดร. กรวรรณ สังขกร นักวิจัยสถาบันวิจัยสังคม
Workshop
ปิดการอบรม

หมายเหตุ: กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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