
 

 

 

 

 

 

60-10 โมดูลขาวสาร “ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาสังคมสูงวัย”

เว็ปไซดสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จัดทําโมดูลขาวสาร “ชุดโครงการวิจัย

และพัฒนาสังคมสูงวัย” บรรจุขอมูลขาวสาร ความเคลื่อนไหว กิจกรรม เปน

ลักษณะไฟล .pdf เปนอัลบัมภาพ บันทึกการประชุม/สัมมนา เบื้องตนมี 2 

Subcategories คือ 

160818 ทศวรรษตอไป.. กับการวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุและ

สังคมสูงวัย 

170126 รวมสรางองคความรูเพื่อรองรับการเขาสูสังคมสูงวัยใน

ภาคอีสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                     

สามารถชมยอนหลังไดท่ี http://rsdi.kku.ac.th 

60-11 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

 

 

 

 

หลังจากมีการพัฒนาแผนงานมาเปนระยะ และไดเขาพบรองอธิการบดีฝายวิจัยฯ รักษาการ ผอ. RSDI เพื่อรายงาน

ความกาวหนาและนําเสนอทิศทาง กิจกรรม และงบประมาณ นําโดยนายภูมิภักด พิทักษเข่ือนขันธ รักษาการ รองผอ.RSDI       

ดร.หิรัญ แสวงแกว และ นายวิเชียร แสงโชติ  

update170331 



 

ในแผนงานวิจยัและพัฒนาชุมชนและสังคม ซึ่งเปนแผนงานสําคัญของ RSDI มหาวิทยาลัยขอนแกนไดปรับโครงสรางแผนการ

วิจัยเพื่อเปนการวิจัยในการสรางองคความรูสูการแกปญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม ภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงของ

ชุมชนทองถ่ิน การขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือในการวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการ 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม RSDI ไดจัดทําชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถ่ินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี

วัตถุประสงคเพื่อประสานความรวมมือการวิจัยและเครือขาย รวมกันพัฒนาขอเสนอโครงการ และดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน

ทองถ่ิน ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงวิชาการ เปาหมายประกอบดวย นักวิชาการ นักพัฒนา หนวยงานรัฐ ชุมชน 

สําหรับชุดโครงการฯ น้ี มีโครงการที่นาสนใจคือ โครงการ “วิจัยและพัฒนาการเสริมสรางพลังอํานาจในการพ่ึงพาตนเอง 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมและการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน” จะจัดประชุมระดมสมองในวันที่ 19 เมษา 60 โดย

เชิญผูสนใจและผูมีสวนเกี่ยวของเขารวมประชุมประมาณ 25 ทาน  
 

60-12 ประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ RSDI

วันที่ 23 มีนาคม 60 นายภูมิภักด์ิ พิทักษเข่ือนขันธ รักษาการรอง

ผูอํานวยการ RSDI เปนประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ จัดประชุม

คณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนการทํางานเรื่องจรรยาบรรณในป 2560 ของ

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยการนํานโยบายดานจรรยาบรรณของ

มหาวิทยาลัยขอนแกนมากําหนดเปนกิจกรรม โดยเนนการสรางความรู 

ความเขาใจ และความตระหนักถึงจรรยาบรรณในดานตางๆ อาทิ 

จรรยาบรรณขาราชการ จรรยาบรรณนักวิจัย เปนตน โดยใชชองทางการสื่อสารผาน Social 

Media  รวมถึงชองทางสื่อ On Line ทุกชนิด เพื่อใหบุคลากรของสถาบันฯ ไดรับรูและสรางความตระหนัก 

ซึ่งมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางย่ิง         นายจิตติ กิจพงษประพันธ : รายงาน 

ดร.เตช บุนนาค อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ประธาน

คณะกรรมการจรรยาบรรณ มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดใหสัมภาษณในรายการ LeaderTalk  เรื่องรณรงค

จรรยาบรรณในมหาวิทยาลัยขอนแกน สามารถดูยอนหลังไดที่ 

ตอนที่ 1 .... https://youtu.be/LZTasgCeBt0 ตอนที่ 2 .... https://youtu.be/dWm6H6rb_lU หรือชมผานเว็ปไซด RSDI 
 

60-13 RSDI รวมลงนาม MOU กับกระทรวงแรงงาน มุงยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

กระทรวงแรงงาน รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเพ่ือ

พัฒนาจังหวัดตนแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 สูการปฏิบัติ กับ 11 หนวยงาน 

รวมกันดูแลแรงงานนอกระบบใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

วั น ที่  5 เ ม . ย .  60 ณ  โ ร ง แ ร ม เ ซ็ น จู รี่  พ า ร ค  ดิ น แ ด ง 

กรุงเทพมหานคร นายอนุรักษ ทศรัตน รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปน

ประธานในพิธีและรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเพื่อพัฒนา

จังหวัดตนแบบการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2560 – 2564 สูการปฏิบัติ ระหวาง

กระทรวงแรงงาน และอีก 11 หนวยงาน ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ มูลนิธินิคม จันทรวิทุร กรม

ควบคุมโรค คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยพะเยา สถาบันวิจัยเพ่ือ

พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแกน (โดยนายภูมิภักด พิทักษเขื่อนขันธ รักษาการรองผูอํานวยการ) คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นพรัตนวชิระ สมาคมวิถีทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และศูนยประสานงานแรงงานนอกระบบ 

เปาหมายขอตกลงความรวมมือฯ ในครั้งน้ี เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสูประเทศไทย 4.0 และมีเปาหมายในการนําแรงงานนอก

ระบบเขาสูในระบบใหมากที่สุด เพื่อใหเขาถึงความคุมครองทางสังคม โอกาสในการประกอบอาชีพและอื่นๆ โดยมีแผนยุทธศาสตร

การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 - 2564 เนนใน 3 เรื่อง คือ 1) การสรางหลักประกันความมั่นคงทาง

สังคม 2) การเสริมสรางองคความรูเพื่อขยายโอกาสการมีงานทํา และ 3) การพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการ ทั้งน้ีจะนํารองการ

พัฒนาใน 15 จังหวัด ไดแก สมุทรปราการ นครปฐม ราชบุรี นาน เชียงใหม เชียงราย พะเยา ลําพูน เพชรบูรณ อุตรดิตถ อุดรธานี 

ขอนแกน สงขลา ตรัง สุราษฎรธานี และกรุงเทพมหานคร    ขอบคุณข ้ อมูลดีๆ จาก http://www.mol.go.th 

 
 ติดตามขาวสารหรือขอมูลยอนหลังท่ี http://rsdi.kku.ac.th 


