(ร่าง) กาหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิจัยชุมชน (RECAP)
วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2558
ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเจ็ดเสมียน ตาบลเจ็ดเสมียน อาเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
วันพุธ ที่ 23 ธันวาคม ๒๕๕8
10.00-19.00 น.
•ชี้แจงกรอบกระบวนการทบทวนกระบวนการวิจัยชุมชน และวิธกี าร และการวิเคราะห์
ข้อมูล กับการจัดการตนเองในทุกระดับให้กับ พี่เลี้ยง (เฉพาะทีมงานจัดการประชุมและพี่
เลี้ยง)
โดย อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพืน้ ทีภ่ าคกลางตะวันตก
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2558
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. •กิจกรรมรวมพลนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น
09.00 – 09.20 น. •กล่าวต้อนรับเพื่อนเครือข่าย และแนะนาบริบทพื้นที่ตาบลเจ็ดเสมียน
โดย นาย สุทธิเดช ริมธีระกุล
นายกเทศมนตรีตาบลเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
09.20 – 09.30 น. การวิจัยชุมชนกับการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
โดย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธุ์
ผู้อานวยการสานักสุขภาวะชุมชน สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
09.30 – 09.40 น. •ชี้แจงรายละเอียดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
โดย อาจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นทีภ่ าคกลางตะวันตก
09.40 – 10.20 น. • แนวคิดกระบวนการวิจยั ชุมชน
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
10.30 – 12.00 น. การเรียนรู้กระบวนการวิจยั ชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 7 ขั้นตอน
• ขั้นตอนที่ 1 การเปิดสถานการณ์ชุมชน
• ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดผู้ให้ข้อมูล
• ขั้นตอนที่ 3 การสร้างแนวคาถามเพื่อการเก็บข้อมูล
• ขั้นตอนที่ 4 การเก็บข้อมูลและการบันทึกข้อมูล
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. การเรียนรู้กระบวนการวิจยั ชุมชนด้วยการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วน 7 ขั้นตอน
(ต่อ)
•ขั้นตอนที่ 5
•ขั้นตอนที่ 6 การนาเสนอข้อมูลของการวิจัยชุมชน
•ขั้นตอนที่ 7 การเขียนบทสรุปของการวิจัยชุมชน
15.00 - 17.00 น. เรียนรูจ้ ากการสาธิต ปฏิบัติการขัน้ ตอนที่ 1 -3
18.00 – 19.00น. รับประทานอาหารเย็น
19.00น.
เข้าที่พักโฮมสเตย์

หมายเหตุ สถานที่
ซักซ้อม เสมือนจริง
เช็คความพร้อมทุกจุด

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม ๒๕๕8
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. •กิจกรรมรวมพลนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น
09.00 – 09.30 น. •ชี้แจงกระบวนการประจาวัน
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
09.30 – 10.00 น. เรียนรู้ปฏิบัติการ
ปฏิบัติการที่ 1 ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น และการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหา ประชากรที่ได้รับผลกระทบ และการแก้ปัญหาของชุมชน
10.00 -12.00
ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการ ที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 - 4)
• พบปะพูดคุยกับผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นา ปราชญ์ อปท. รพ.สต. แกนนา องค์กร หน่วยงาน
และหมู่บา้ นจัดการตนเอง เพื่อค้นหา คนเก่ง คนดี คนสาคัญ ข้อมูลโครงสร้างทางกายภาพ
และทางสังคม ที่มสี ่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไขปัญหา หรือยกระดับภาวะสุขภาพของคนใน
ชุมชน
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 18.00 น. ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการที่ 1 ศักยภาพชุมชนท้องถิ่น และการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
(ต่อ)
ลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการที่ 2 การวิเคราะห์ปญ
ั หา ประชากรที่ได้รับผลกระทบ และการ
แก้ปัญหาของชุมชน (ขั้นตอนที่ 1 - 4)
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. สรุป ข้อมูลปฏิบัติการที่ 1 และ 2
วัน เสาร์ ที่ 26 ธันวาคม ๒๕๕8
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. กิจกรรมรวมพลนักวิจยั ชุมชนท้องถิ่น
09.00 – 09.30 น. • ทบทวนผลการดาเนินกิจกรรม และชี้แจงกระบวนการประจาวัน
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
09.30 – 10.00 น. เรียนรูปฏิบัติการที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพในการต่อยอด และความพร้อมในการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
ปฏิบัติการที่ 4 การพัฒนานวัตกรรม และการตอบสนองภารกิจขององค์กรปกครอง
11.00 – 12.00 น. ฝึกปฎิบัติการที่ 3 และ 4 ( ขั้นตอนที่ 5 )
• ทบทวนศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ประเด็นปัญหาของพื้นที่ ปัจจัยหรือ
สาเหตุของการเกิดปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ประชากรที่ได้รับผลกระทบ
• สรุปข้อมูลประเด็นปัญหาของพื้นที่ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา และ
ผลลัพธ์ของการแก้ปัญหา
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ปฏิบัติการที่ 3 และ 4 (ต่อ)
• วิเคราะห์ศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่แสดงถึงความพร้อมในการต่อยอดงาน
และ สร้างการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นพื้นที่การเรียนรู้
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
15.00 – 1๗.00 น. • สรุปภาพรวมศักยภาพของทุนทางสังคมต่อการพัฒนาต่อยอดงาน และสร้างการเรียนรู้และ

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

ลงพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน

ลงพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน
ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

ลงพื้นที่ แต่ละหมู่บ้าน
6 หมู่บ้าน

เข้าร่วมเป็นพื้นที่การเรียนรู้
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
18.00 – ๑๙.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 21.00 น. ปฏิบัติการ วิเคราะห์ศักยภาพทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นที่แสดงถึงความพร้อมในการต่อ
ยอดงาน และ สร้างการเรียนรู้ และเข้าร่วมเป็นพื้นที่การเรียนรู้
วัน อาทิตย์ ที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕8
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. •กิจกรรมรวมพลนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น
09.00 – 09.30 น. •ทบทวนผลการดาเนินกิจกรรม และชี้แจงกระบวนการประจาวัน
โดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
09.30 – 12.00 น. ปฏิบัติการที่ 5 การเขียนรายงานวิจัยชุมชน (กระบวนการที่ 7)
• ทบทวนและสอบทานข้อมูลตาบล และวางโครงร่างการเขียนรายงานตามหัวข้อที่กาหนด
•ทุกหมู่ สรุปข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเอง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ฝึกปฏิบัติการเขียนรายงานวิจัยชุมชน
15.00 – 18.00 น. เตรียมงานนิทรรศการ ของแต่ละหมู่บ้าน
18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 22.00 น. เตรียมงานการนาเสนอ นิทรรศการ ของแต่ละหมู่บ้าน (ต่อ)
วัน จันทร์ ที่ 28 ธันวาคม ๒๕๕8
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. •กิจกรรมรวมพลนักวิจัยชุมชนท้องถิ่น
08.00 – 10.00 น. •นาชมผลงานวิจัยชุมชน และนิทรรศการ นวัตกรรมเด่น ทั้ง 6 หมู่บ้าน
10.00 – 11.00 น. •นาเสนอผลงานวิจัยชุมชน บนพื้นฐานของทุนทางสังคม และศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นในการจัดการตนเอง ครอบคลุมทุกหมู่บา้ น ทั้ง 6 หมู่บ้าน
โดย ตัวแทนนักวิชาการโครงการตาบลเครือข่าย
11.00 – 12.00 น. • สรุปภาพรวม
ให้ข้อคิดเห็นโดย ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายพื้นที่ภาคกลางตะวันตก
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน
ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

ศาลาอเนกประสงค์วดั
วัดเจ็ดเสมียน

