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โครงการ 
ศึกษาดูงาน “โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” 

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560  
ณ ชุมชนวิจัยบ้านหนองบัวแดง ต าบลยางสักโพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

และชุมชนวิจัยบ้านผาชัน ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
 
1. ที่มาและความส าคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้   
เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน การพัฒนา
องค์ความรู้ด้านการวิจัยจึงเป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยที่จะต้องส่งเสริมการท าวิจัยและพัฒนาระบบการสนับสนุน การท า
วิจัยให้กับบุคลากรเพ่ือตอบสนองกับการพัฒนาท้องถิ่น การวิจัยจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการพัฒนางาน
พัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้มีการท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) พัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านกระบวนการวิจัยชุมชน โดยใช้เครื่องมือการวิจัยท้องถิ่น 
(Community Based Research : CBR) 2) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยท างนวิจัยเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 3) ค้นหารูปแบบการบูรณาการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นภายใต้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
โดยใช้การวิจัยและการบริการวิชาการเป็นฐาน และ 4) พัฒนาระบบกลไกลสนับสนุนการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จึงได้จัดท าการทุนสนับสนุนการท าวิจัยท้องถิ่นร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวนไม่ต่ ากว่า 5 
โครงการเพื่อสนับสนุนให้ท าการวิจัยท้องถิ่นและน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

จากการด าเนินงานในระยะแรกที่ผ่านมา ผลการด าเนินงาน สามารถสร้ างนักวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่เป็น
คณาจารย์ นักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และนักวิจัยเพ่ือท้องถิ่นที่เป็นนักวิจัยในพ้ืนที่ต าบลเต่างอย 
และยังสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่วิจัยในต าบลเต่างอย อ าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร อย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ก่อให้เกิดความร่วมมือเพ่ือช่วยกันในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น ให้สามารถพางพาตนเองได้ และสามารถตอบโจทย์การเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ชุมชนและท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้อย่างแท้จริง  

ดังนั้น การสร้างความตระหนัก และสร้างความร่วมมือในการด าเนินงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นให้อยู่คู่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

- เพ่ือศึกษาแนวทาง วิธีคิด ฐานคิด และรูปแบบการด าเนินงานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (การด าเนินงานใน
มหาวิทยาลัย และการด าเนินงานในพ้ืนที่) ที่ประสบผลส าเร็จจากการด าเนินงานร่วมกันในหลายภาคส่วน (อาจารย์+
ชาวบ้าน+ส่วนท้องถิ่น+ สกว.) ให้แก่คณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
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 - เพ่ือสร้างความตระหนัก และสร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 - แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ แนวทาง และทิศทางการด าเนินงานการวิจัยเพ่ือท้องถิ่นระหว่างเครือข่ายการ
วิจัยเพื่อท้องถิ่น 
 
3. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 - ได้เรียนรู้ รูปแบบการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของภาคีเครือข่าย 

- เกิดภาคีเครือข่ายการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นระหว่างมหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่ 
  - นักวิจัยการท างานวิจัยเพื่อท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีแรงบันดาลใจในการด าเนินงาน ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายและชุมชน 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ร่วมกิจกรรม (โดยประมาณ 35 คน)  
 - อาจารย์และนักวัยเพื่อท้องถิ่น (CBR รุ่น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 10 คน 
 - คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 15 คน 
 - นักวิจัย RDI (ระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร) จ านวน 10 คน 
 
5. ช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม  

วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2560 (3 วัน 2 คืน) 
 
6. ทีมวิทยากร 
 นักวิจัยชุดโครงการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน  าโดยชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อท้องถิ่น” 
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2555 )ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยา
อุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ฝ่ายวิจัยเพื่อ
ท้องถิ่น 
  1. นักวิจัยชุมชนหนองบัวแดง ต าบลยางสักโพหลุ่ม  อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  10 คน  

2. นายสถิตย์  เสนา    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
  3. นางจงจิตย์  ทองค าผุย    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
  4. นางสุมาลี  สังข์เงิน    องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 
  5. ดร.วรงค์ นัยวินิจ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  6. อาจารย์รัชฎาพร  ศรีสุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  
  7. อาจารย์ปิยะวิทย์  เอี่ยมพริ้ง    มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 
 ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี   
  8. นางมัสยา  ค าแหง   
  9. นายทัพไท  ชุ่มนาเสียว  
  10. นางสาวดวงมณี  นารีนุช  
  11. นางสาวณัฐชดา  มาลี  
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 นักวิจัยจากชุมชนวิจัย 
12. นักวิจัยจากชุมชนบ้านผาชัน ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี   และนักวิจัย

ต าบลส าโรง อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี รวม 10 คน 
   
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
  - นายแสนสุรีย์ เชื้อวังค า   โทรศัพท ์ 081-0558634 

- นายศักดิ์ดา แสนสุพรรณ  โทรศัพท ์ 081-5475908 
  - นางสาวอัสฉรา นามไธสง  โทรศัพท ์ 098-1055434 
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ก าหนดการ 
 

วันที ่14 กุมภาพันธ์  2560  
13.00 น.   ขึ้นรถ หน้าอาคาร 10  ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี 
13.00 - 18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรมที่พัก (ตามอัธยาศัย) 
 
วันที่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์  2560   
07.00 - 08.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรมที่พัก 
08.00 - 08.30 น. เดินทางเข้าพ้ืนที่วิจัย บ้านหนองบัวแดง ต.ยางสักกะโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ  

จ.อุบลราชธานี”  08.30-09.00 กล่าวต้อนรับ แนะน าท าความรู้จัก 
09.00 - 10.30 น. “งานวิจัยชุด MOU 4 ฝ่าย” : ท าไมจึงเป็น MOU 4 ฝ่าย บทบาทนักวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   อุบลราชธานี ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
10.30 - 12.00 น.  “มีทุน มีน้ า มีนา แต่ก็มีปัญหาแก้ไม่ได้” แลกเปลี่ยนงานวิจัย “แนวทางการบริหารจัดการ 
   ชลประทานที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การเกษตรของกลุ่มเกษตรกร ต.ยางสักกะโพหลุ่ม  

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี” : จุดเริ่มต้นของการท าวิจัยเพื่อท้องถิ่น ทีมวิจัย  
กระบวนการวิจัย ผลที่เกิดขึ้น และข้อค้นพบ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 15.00 น. ดูพ้ืนที่  เดินตามรอยชลประทานระบบท่อ 
15.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมและสรุปสาระส าคัญร่วมกับเจ้าของพ้ืนที่ 
16.00 - 18.00 น. เดินทางเข้าท่ีพัก อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี  
19.00 น.   รับประทานอาหารเย็น  
  
วันที ่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560  
08.00 – 08.30 น.  เดินทางจากท่ีพักถึงพ้ืนที่บ้านผาชัน  
08.30 – 09.00 น. กล่าวต้อนรับ แนะน าท าความรู้จัก 
09.00 – 10.00 น. “งานวิจัยทั้งกินได้ และขายได้” แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “โครงการวิจัย การศึกษารูปแบบการ 

   จัดการน้ าที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้มีประสิทธิสูงสุด กรณีบ้านผาชัน ต าบลส าโรง  อ าเภอโพธิ์ไทร   
จังหวัดอุบลราชธานี 

10.00 – 11.00 น.  “จากชุมชนวิจัยสู่ต าบลวิจัย” แลกเปลี่ยนเรียนรู้  “โครงการการวิจัย การจัดการความรู้ 
   และการขยายผลการบริหารจัดการน้ าจากระดับหมู่บ้านสู่ระดับต าบลของต าบลส าโรง  
   อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี” 
11.00 – 12.00 น.  สรุปผลการเรียนรู้ และสรุปการด าเนินงานและกิจกรรม 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.   เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


