
การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  
� การวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของวิสาหกิจชุมชน: ภาคเหนือตอนบน � 

วันท่ี 25 � 30 พฤศจิกายน 2546 
ณ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร  คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

วันอังคารท่ี  25  พฤศจิกายน  2546 
   8.00 � 8.30 น.        ลงทะเบียน 

8.30 � 9.30 น.        ประชุมนักวิจัยทองถิ่นเลือกกลุมชุมชน 
9.30 � 10.00 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.00 � 11.00 น.  พิธีเปดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ � บทบาทของนักพัฒนาในการวิจัยวสิาหกิจชุมชน� 

              โดย นายชัยสิทธิ์  โหตระกิตย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
  11.00 � 11.20 น.  มุมมองและขอคิดเห็นเร่ือง �บทบาทของนักพัฒนาในการวิจัยวิสาหกิจชุมชน� 
           โดย  นายวิชล  มนัสเอ้ือศิริ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

11.20 � 12.00 น.  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในตางประเทศและในบริบทของไทย 
      โดย  ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจาง   

ผูอํานวยการสวนนโยบายและพัฒนาวสิาหกิจชุมชน  
    สํานักสงเสริมวสิาหกิจชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน 

12.00 - 12.30 น.  สิทธิประโยชนของนักวิจัยวิสาหกิจชุมชน 
       โดย นายมนตรี  นาคสมบูรณ   
                ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน 

12.30 � 13.30 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน       
  13.30 � 16.30 น.  การวิเคราะหวสิาหกิจชุมชน 
          โดย  รศ.ดร.อารี  วิบูลยพงศ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร   
  

 วันพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2546 
8.30 � 9.00  น.  ลงทะเบียน 

 9.00 � 12.00 น.  การบริหารการผลิต และ วิธคีํานวณตนทุน    
         โดย : ผศ.ดร.พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 � 16.00 น.  เทคนิคการผลิต (แบงกลุมยอย) 

         กลุมที่ 1  : อาหาร 
โดย : อ.ดร. สุจินดา  ศรีวัฒนะ 

ภาควิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภณัฑ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
และ ภก.พลแกว  วัชระชัยสุรพล 
 รองหัวหนางานกลุมงานคุมครองผูบริโภค 
 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

         กลุมที่ 2 : หัตถกรรม 
             โดย  :  ผศ.อนันตเสวก  เหวซ่ึงเจริญ 
      ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร 

และที่ปรึกษาโครงการฝายแกมไหม 
 
 
 
 
 



วันพฤหัสบดีท่ี 27 พฤศจิกายน 2546 
 8.30 � 9.00  น.  ลงทะเบียน 
 9.00 � 12.00 น.  การวิเคราะหการเงิน (1) 
         โดย : ดร.ดนัย  ปตตพงษ  
      ผูอํานวยการโครงการปริญญาโทและรองคณบดีบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยภาคกลาง จ.นครสวรรค 
      และ อ.ดร ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต 
 รองคณบดีฝายวิจัยและวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร 

12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 � 16.00 น.  การวิเคราะหการเงิน (2) 

 
 วันศุกรท่ี 28 พฤศจิกายน 2546 

8.30 � 9.00  น.  ลงทะเบียน 
 9.00 � 12.00 น.  การวิเคราะหการตลาด  
         โดย : รศ.ดร.อารี  วิบูลยพงศ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
 12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 � 16.00 น.  การวิเคราะหการจัดการองคกร 
        โดย : ผศ.ดร.พัฒนา  เจียรวิริยะพันธ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
 

วันเสารท่ี 29 พฤศจิกายน 2546 
8.30 � 9.00  น.  ลงทะเบียน 

 9.00 � 12.00 น.  เทคนิคการวิจัยแบบมีสวนรวม(PAR) 
         โดย : ผศ.ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ 
     ผูประสานงานสกว. สํานักงานภาค 
 12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 � 16.00 น.  กระบวนการวิจัยประยุกต 
        โดย : รศ.ดร. อารี  วิบูลยพงศ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
 
วันอาทิตยท่ี 30 พฤศจิกายน 2546 

8.30 � 9.00  น.  ลงทะเบียน 
 9.00 � 12.00 น.  กระบวนการวิจัยประยุกต  (ตอ) 
         โดย : รศ.ดร.อารี  วิบูลยพงศ 

ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเกษตรศาสตร  
12.00 -13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

  13.00 � 16.30 น.  ปฏิบัติการวิจัย 
  16.30 น.   ปดการฝกอบรม และเดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารวางชวงเชาเวลา 10.15 � 10 30 น. และชวงบายเวลา 14.45 � 15.00 น. 


