ข้อมูลหลักสูตร
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1) ชื่อหลักสูตร

นักออกแบบนวัตกรรรมชุมชน รุ่นที่ 2 (Community Innovative Designer #2)

1.2) ดำเนินการโดยภาควิชา/สาขา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

1.3) ชื่อ สกุลผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ผศ.ดร.พจนา พิชิตปัจจา
2. น.ส. อัญชลีภรณ์ สุขป้อ

1.4) จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมที่รับ

30 คน
(ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข
ภาพ (สสส.))

1.5) เหมาะสำหรับกลุ่มผู้เรียนกลุ่มใด

ผู้เรียนก่อนปริญญา
ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ผู้ที่ได้รับปริญญาตรีแล้ว
ผู้เรียนสูงวัย

2. ข้อมูลเฉพาะ
2.1) หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนพัฒนาคณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2562 – 2565) โดยมุ่งเน้นให้คณะฯ
เป็นองค์กรคุณธรรมที่เป็นผู้นำในการพัฒนากิจการสาธารณะ ด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐ
เอกชน และชุมชนเพื่อบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ประกอบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้มียุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพและมีทักษะการเป็นพลเมืองโลก โดยกำหนดกลยุทธ์ที่
4.8 เพิ่มความหลากหลายของการจัดการศึกษา และขยายกลุ่มผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ทุกช่วงวัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพื่อเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะรัฐศาสตร์ฯ
ในฐานะที่เป็นส่วนงานวิชาการภายในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกันศึกษา ค้นคว้าวิจัย และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในชุมชน
อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีองค์ความรู้
ตอบสนองต่อความต้องการของคนในชุมชน ประกอบกับในภาคเรียนท่ 2 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมานั้น คณะรัฐศาสตร์ฯ
ได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น "โครงการนักออกแบบนวัตกรรมชุมชน (Community Innovation Designer)
ร่วมกับมหาวิชชาลัยดอนแก้วสร้างสุข ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้สำเร็จ เสร็จสิ้นและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี
ผู้เรียนที่ผ่านกมาอบรมสามารถนำนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมเกษตรเขตเมือง
เครือข่ายอัจฉริยะในชุมชน ศูนย์จ้างงานและบริการโดยชุมชน
ทำให้ชุมชนสามารถปรับตัวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไรัส COVID-19 และช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
คณะรัฐศาสตร์ฯ จึงเห็นสมควรให้มีการเปิดสอนหลักสูตรอบรมระยะสั้น "โครงการนักออกแบบนวัตกรรมชุมชน รุ่นที่ 2 (Community
Innovation Designer #2) โดยนำองค์ความรู้จากกระบวนวิชา 128700 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research
Methodology in Public Administration) ซึ่งมุ่งเน้นให้นำการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มาใช้เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา
สามารถคิดวิเคราะห์ และสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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2.2) วัตถุประสงค์
2.2.1) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของชุมชน ชุมชนสามารถยกระดับตนเองได้
2.2.2) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดึงทุนและศักยภาพที่มีในชุมชนมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2.3) เพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะ
2.2.4) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา ชุมชนสามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน
2.3) โครงสร้างหรือเนื้อหาของหลักสูตร
128700 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Research Methodology in Public Administration) 3 หน่วยกิต
ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับการแสวงหาความรู้และความเป็นศาสตร์ ข้อกำหนดเบื้องต้นและจุดมุ่งหมายของสังคมศาสตร์
กระบวนทัศน์และหัวข้องานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ กระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
การกำหนดประเด็นปัญหาและหัวข้องานวิจัย ทางรัฐประศาสนศาสตร์
การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ หน่วยการวิเคราะห์และตัวแปรในงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
สมมติฐาน ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง และโครงร่างการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หัวข้อในกระบวนวิชา
- กระบวนการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาท้องถิ่น
- ข้อมูลและการเก็บข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การออกแบบนวัตกรรม
- การทดลองใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
- การสรุปผล
ขั้นตอนการดำเนินการ
- ชั่วโมงบรรยายกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
- ศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง
- การออกแบบนวัตกรรม
2.4) การประเมินผลตลอดหลักสูตร
2.4.1) ผู้เรียนรู้ต้องเข้าเรียนวิชาบรรยายอย่างน้อย ร้อยละ 90 ของเวลาเรียนทั้งหมด
2.4.2) ผู้เรียนรู้ต้องออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชนอย่างน้อยทีมละ 1 เรื่อง
2.4.3) นวัตกรรมที่ถูกออกแบบต้องนำไปใช้ได้จริงกับชุมชน
2.4.4) หากดำเนินการครบตามข้อ 2.4.1-2.4.3 จะถือได้ว่านับชั่วโมงเรียน 22.5 ชั่วโมง หรือ 1.5 หน่วยกิตของกระบวนวิชา 128700
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์

3. คำสำคัญสำหรับการสืบค้น (keyword)/คำอธิบายหลักสูตรอย่างย่อ
3.1) คำสำคัญสำหรับการสืบค้น (keyword อาจมีหลายคำ)
ระเบียบวิธีวิจัย, Research Methodology, รัฐประศาสนศาสตร์, Public Administration, เทศบาลตำบลแม่สะเรียง, Mae Sariang
Municipality, ตำบลแม่สะเรียง, Mae Sariang District, แม่ฮ่องสอน, Mae Hong Son, นวัตกรรมชุมชน, Community
Innovation, การออกแบบบริการสาธารณะ
3.2) คำอธิบายหลักสูตรอย่างย่อ
มุ่งเน้นให้มีการนำการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อกำหนดประเด็นปัญหา สามารถวิเคราะห์
และสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยมีการศึกษาทั้งรูปแบบการบรรยาย การฝึกปฏิบัติ
และศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริง
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4. ช่วงวันของการรับสมัคร
4.1) วันเปิดรับสมัคร

15 ก.ย. 2563

4.2) วันปิดรับสมัคร

15 ก.ย. 2563

5. ช่วงวันของการอบรม/และสถานที่ในการอบรม
ลำดับ

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด

สถานที่/รายละเอียดเพิ่มเติม

1

15 ต.ค. 2563
เวลา 08:30 น.

5 มี.ค. 2564
เวลา 16:30 น.

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

6. ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการรับรองสมรรถนะ
- ทักษะการคิดและการแก้ปัญหาเพื่อสร้างนวัตกรรม (Thinking & Problem Solving Skills for Create Innovations)

7. ค่าธรรมเนียมในการอบรม

0 บาท

8. ข้อมูลในการติดต่อสอบถาม
8.1) ชื่อสกุล
8.2) เบอร์โทรศัพท์
8.2) อีเมล์
8.4) เว็บไซต์

นางสาวอัญชลีภรณ์ สุขป้อ
053-941853, 088-2230376
anchaleeporn.sook@cmu.ac.th
www.pol.cmu.ac.th

9. เงื่อนไขการรับสมัคร (ถ้ามี)
9.1) ความรู้พื้นฐานหรือเงื่อนไขที่ผู้เรียนควรมีก่อนเข้าอบรม
ต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านการอบรมหรือพัฒนาศักยภาพจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
9.2) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
(ไม่มีการระบุ)
9.3) เอกสารประกอบการสมัคร
(ไม่มีการระบุ)

10. ส่วนลด
10.1) ส่วนลดในการรับสมัคร Early bird
(ไม่มีส่วนลด)
10.2) ส่วนลดสำหรับผู้เรียนที่ลงทะเบียนในหลักสูตรที่จัดผ่านวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต
(ไม่มีส่วนลด)

11. ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรม New S-Curve
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
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