
 

 

 

 

 

 

 
 

 

61-22  RSDI ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม
 

สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม RSDI จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1/2561 ในวันพุธที่ 29 

สิงหาคม 2561 ณ หองประชุมกัลปพฤกษ 5 อาคารสิริคุณากร ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยขอนแกน มีรายนามคณะกรรมการและบุคลากร 

RSDI ที่เขารวมประชุม คือ 

1. ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล           ประธานกรรมการ 

2. รศ.วนิดา แกนอากาศ         กรรมการ 

3. ศ.ธิดารัตน บุญมาศ            กรรมการ 

4. รศ.สุวิทย เลาหศิริวงษ        กรรมการ 

5. พญ.ทานทิพย ธํารงวรางกูร  กรรมการ 

6. นายภูมิภักด พิทักษเข่ือนขันธ     เลขานุการ 

7. นายธนะจักร เย็นบํารุง            นักวิจัย 

8. นางสาวจรัญญา วงษพรหม       นักวิจัย 

9. นางสุปราณี วานมนตร ี            ผูชวยเลขานุการ 

 

มีวาระสําคัญดังน้ี 

เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

- รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2560-2561 

- การปรับปรุงอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- การยายและงดการใหบริการหองสมุด RSDI 

- การเกษียณอายุราชการของบุคลากร RSDI ประจําปงบประมาณ 

2561 

วาระสืบเน่ือง 

- แผนยุทธศาสตรสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม พ.ศ.2561-2564 

- แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

- แผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรื่องเพ่ือพิจารณา 

- การบริหารงานและการพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาสังคมภายหลัง

ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

นายภูมิภักด พิทักษเข่ือนขันธ รายงานผลการดําเนินงานไปตามวาระตางๆ ทั้งในวาระแจงเพื่อทราบ และวาระสืบเน่ือง สําหรับ

เรื่องเพื่อพิจารณา ประเด็นการบริหารงานและการพัฒนาสถาบันเพื่อพัฒนาสังคมภายหลังปงบประมาณ พ.ศ.2563 นายภูมิภักดฯ 

ไดนําเสนอปญหาและขอจํากัดในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร กลาวคือ  

ถึงแมสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม จะกําหนดยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ ตามยุทธศาสตรไวอยางเปนระบบก็ตาม แต

ในทางปฏิบัติแลว เน่ืองจากขอจํากัดของความลาชาทางดานงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรจากมหาวิทยาลัยขอนแกน ใหดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงานที่เสนอ ประกอบกับขอจํากัดดานจํานวนของนักวิจัย ที่มีอยูจํานวน 9 คน ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก

จํานวน 1 คน (คาดวาจะสําเร็จการศึกษาภายในป 2563 ) จึงเหลือปฏิบัติงานจริงอยูจํานวน 8 คน ซึ่งนักวิจัยทั้งหมดดังกลาว มี

ภาระงานวิจัยและพัฒนา ที่ไดรับทุนจากแหลงทุนภายนอกอยางตอเน่ืองอยูคอนขางมาก จึงทําใหการขับเคลื่อนโครงการ / 

กิจกรรมตามแผนงาน ตามวิสัยทัศน พันธกิจและแผนงานของสถาบันฯที่ไดกําหนดไวดังที่กลาวมาแลว ยังไมเปนไปตามแผนงานที่

กําหนดไวมากนัก  อีกทั้งนักวิจัยสวนใหญ เหลืออายุราชการอยูเพียงไมกี่ปก็จะเกษียณอายุและพนสภาพความเปนขาราชการและ

พนักงาน (ป 2563 จํานวน 5 คน และ ป 2564 จํานวน 1 คน ) ซึ่งจะเปนปญหาและขอจํากัดเปนอยางมากในการขับเคลื่อน

ภารกิจของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อีกเพียง 2 ปขางหนา) เน่ืองจากจะเหลือจํานวนนักวิจัย อยู

เพียง 2-3 อัตราและ เจาหนาที่ฝายสนับสนุน จะเหลือจํานวน 3-4 อัตรา 
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ขอเสนอตอการบริหารงานและการพัฒนาสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563             

เพื่อใหสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม สามารถขับเคลื่อนภารกิจไดตามวิสัยทัศน พันธกิจและแผนยุทธศาสตร ไดอยางตอเน่ือง 

ภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังปญหาและขอจํากัดตามที่กลาวมา  จึงขอเสนอตอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยเพื่อ

พัฒนาสังคม เพื่อพิจารณาเสนอแนะทิศทางการบริหารและการพัฒนาสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม โดยเฉพาะการบริหารแผน

งานวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารอัตรากําลัง เพื่อเสนอตอมหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อพิจารณา ตอไป 

ดังน้ี 

4.1 กรณียังคงดําเนินแผนงานวิจัยยอยภายใตแผนงานวิจัยและพัฒนาตอไป ซึ่งประกอบดวย การวิจัยและพัฒนาชุมชนทองถ่ิน  

การวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุและสังคมสูงวัย และการวิจัยและพัฒนาการปรับตัวของชุมชนภายใตสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

หรืออาจยุบรวมแผนงานวิจัยหรือการเพิ่มแผนงานวิจัยและพัฒนายอย ตามความเหมาะสมของสถานการณ 

1) พิจารณาคัดสรร คณาจารยจากคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขามาทําหนาที่เปนผูบริหารแผนงานวิจัยยอยและ

การสรางทีมนักวิจัยแบบบูรณาการ ในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program) หรือ 

2)  พิจารณาจางนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมที่เกษียณอายุและพนสภาพความเปนขาราชการและพนักงานตาม

ขอ 2  หรือคณาจารยหรือผูเช่ียวชาญที่เกษียณอายุราชการแลว ซึ่งมีประสบการณและความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตามแนว

ปฏิบัติการจางผูเกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเงื่อนไขและเกณฑที่กําหนด เปนลูกจางช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย เพื่อ

ทําหนาที่เปนผูบริหารแผนงานวิจัยยอยและการสรางทีมนักวิจัยแบบบูรณาการ ในลักษณะโปรแกรมวิจัย (Research Program ) 

ทั้ง 2 กรณี นักวิจัยที่ยังไมเกษียณอายุราชการ ยังคงปฏิบัติภารกิจตามแผนงานวิจัยยอยที่ไดรับมอบหมายตามเดิม หรือ

อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

4.2 กรณีมีการปรับเปลี่ยนภารกิจและแผนงานของสถาบันฯ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย   

ดําเนินการเชนเดียวกันกับขอ 1) หรือ 2)  

ที่ประชุมมีขอเสนอแนะและรับทราบแนวทาง แตในเบื้องตนควรเรงดําเนินเรื่องการสรรหาผูอํานวยการใหสมบูรณกอน แลวจึง

พิจาณาเรื่องดังกลาวเปนลําดับตอไป 

นอกจากน้ีที่ประชุมยังไดเสนอใหจัดทําตัวช้ีวัดที่เปนไปได สอดคลอง และเหมาะสมกับแผนและกิจกรรมของ RSDI อีกดวย   
 

61-23  เปดตัวชุดโครงการ “การบริหารและขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนฯ”

โครงการ “การบริหารและขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือทองถ่ินพ้ืนท่ี

จังหวัดขอนแกน ในการเสริมสรางเครือขายการเรียนรูสูชุมชนและ

สังคมสรางสรรค” สนับสนุนโดย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

สกว. จัดประชุมเปดตัว โครงการ “การเตรียมพรอมนักวิจัยเพ่ือ

ทองถ่ิน : ปฏิบัติการขับเคลื่อนชุมชนแกไขปญหาและพัฒนาตนเอง” 

ในวันจันทรที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม

สิริ คุณากร  3 ช้ัน  2 อาคารสิ ริ คุณากร  สํ า นัก งานอ ธิการบ ดี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ผู เขารวมกิจกรรมเปนนักวิจัยชุมชนใน

โครงการฯ ที่ปรึกษาโครงการยอยฯ ที่ปรึกษาชุดโครงการฯ นักวิชาการ ผูอํานวยการฝายวิจัยทองถ่ิน สกว.และคณะ คณะนักวิจัย

ชุดโครงการฯ RSDI รวมประมาณ 70 ทาน เน้ือหาการประชุมเพื่อการช้ีแจงความเปนมา วัตถุประสงคของโครงการ สรุป

ความกาวหนาของการดําเนินโครงการในชวงที่ผานมา ตามกําหนดการคือ  

“กลาวเปด และตอนรับ” โดย ศาสตราจารยศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดีฝายวิจัยและการถายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

“การบริหารและขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนฯ” โดย ดร.จรัญญา วงษพรหม หัวหนาชุดโครงการ สถาบันวิจัย

เพื่อพัฒนาสังคม 

“แนวคิดและหลักการทํางานวิจัยทองถ่ิน” โดย ผูชวยศาสตราจารย ชูพักตร สุทธิสา ผูอํานวยการฝายวิจัยทองถ่ิน สกว. 

“วิจัยเพ่ือทองถ่ินใหประโยชนอะไร” โดย ธนะจักร เย็นบํารุง และจิตติ กิจพงษประพันธ 

“ชองทางการสื่อสารระหวางคณะวิจัยและการแลกเปลี่ยนขอมูลกับผูสนใจและเครือขายชุมชนวิจัยทองถ่ิน” โดย จิตติ กิจ

พงษประพันธ 

“การบริหารจัดการการเงินและบัญชีโครงการฯ” โดย คณะทํางานฝายวิจัยเพื่อทองถ่ิน สกว. 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเปนมาของโครงการ “โครงการบริหารและขับเคลื่อนการวิจัยเพ่ือทองถ่ินพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกนในการเสริมสราง

เครือขายการเรียนรูสูชุมชนและสังคมสรางสรรค” พัฒนาข้ึนจากกลุมเสริมสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการวิจัยเพื่อทองถ่ิน RSDI 

ในระยะเริ่มตนต้ังแตเดือนชวงพฤษภาคม 2559 ไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก มข. เพื่อพัฒนาระบบ กลไกบูรณาการความ

รวมมือ สนับสนุนชุมชนที่พรอมและสนใจทําวิจัยในประเด็นที่เปนปญหาเรงดวนของตนเองและสอดคลองกับแผนพัฒนาระดับ

จังหวัด มีโครงการที่ไดรับการสนับสนุน  6 โครงการ ผลการดําเนินงานพบวา มีการออกแบบและติดต้ังระบบและกลไกการบริหาร

โครงการวิจัยที่มีองคประกอบทั้งคณะนักวิจัย RSDI ทําหนาที่เปนทีมบริหารขับเคลื่อนโครงการ นอกจากน้ันยังมีสวนเปนหัวหนา

โครงการรวมหรือเปนนักวิจัยรวมระดับปฏิบัติการ มีการติดตามสนับสนุนการดําเนินงานตอเน่ือง มีกิจกรรมฝกอบรมหลักสูตร

พัฒนาดานตางๆ จัดประชุมปฏิบัติการติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรูเสริมสรางศักยภาพนักวิจัยชุมชนในพื้นที่ 

วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารชุดโครงการในการสนับสนุนติดตามการ

ดําเนินงานวิจัยเพื่อทองถ่ินจังหวัดขอนแกน การหนุนเสริมศักยภาพชุมชนเปาหมายการวิจัยใหสามารถวิเคราะหสถานการณ 

กําหนดแนวทางและการแกไขปญหาดวยตนเอง รวมทั้งพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนเครือขายความรวมมือในการทําวิจัยแบบบูรณา

การ หนุนเสริมนักวิชาการทองถ่ิน การการสื่อสารเพื่อขยายผลการวิจัยสูชุมชนและสังคม 

ในป 2561 มีโครงการท้ังสิ้น 10 โครงการ ไดแก 

โครงการวิจัยเด่ียว 

1. เครือขายการจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนวิถีวัฒนธรรมขาวและวัฒนธรรมไหม จังหวัดขอนแกน 

2. การศึกษาและพัฒนาปจจัยกําหนดความสําเร็จการนํานโยบายเกษตรอินทรียทั้งตําบลไปปฏิบัติของกรณีศึกษาองคการ

บริหารสวนตําบลหนองแวงโสกพระ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

ชุดโครงการวิจัยพ้ืนท่ีชุมนํ้าแกงละวา 

3. การศึกษาการจัดการและการปรับตัวของชุมชนรอบพื้นที่ชุมนํ้าแกงละวาภายใตสถานการณการเปลี่ยนแปลงเน่ืองมาจาก

โครงการของภาครัฐ  

4. ควายทามแกงละวา : วิถีการปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

5. การศึกษาและพัฒนาบทบาทองคกรชุมชน และภาคีในการบริหารจัดการพื้นที่ปาสาธารณะในเขตใกลเมืองโดยการมีสวน

รวมของชุมชนกรณีปาโคกหนองมวง ตําบลหัวหนอง อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

6. การศึกษาทางเลือกทางรอดของเกษตรกรรมพื้นที่ชุมนํ้าแกงละวา จังหวัดขอนแกน 

7. การจัดการทองเที่ยวโดยชุมชนบนนิเวศวัฒนธรรมชาวนาพื้นที่ชุมนํ้าแกงละวา จังหวัดขอนแกน 

8. การศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณคาของปาชุมชนอยางมีสวนรวมกรณีปาโคกดอนหันและโคกปาแดง 

ตําบลเมืองเพีย อําเภอบานไผ จังหวัดขอนแกน 

กลุมโครงการการบริหารและขบัเคลื่อนชุดโครงการ 

9. การวิจัยและพัฒนาการสื่อสารที่สะทอนอัตลักษณทองถ่ินในโครงการวิจัยทองถ่ินจังหวัดขอนแกน 

10. การบริหารและขับเคลื่อนการวิจัยทองถ่ินพื้นที่จังหวัดขอนแกนในการเสริมสรางขายการเรียนรูสูชุมชนและสังคม

สรางสรรค 

  

 

 

 
 

 


