
โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการท างานในภาพรวมของโครงการวิจัยย่อย รอบ 9 เดือน 
ภายใต้โครงการการบริหารจดัการน  าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน  าอย่างยั่งยืน  

กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะท่ี 2 
************************************* 

 
1.ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/ประกันคุณภาพ 

1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อการรับใช้สังคม ชี้น า 

การพัฒนาให้กับสังคม และพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในอนาคต 
กลยุทธ์ที่ 3.2 ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างคุณค่า มูลค่า  

และขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการแข่งขันของประเทศระดับนานาชาติ 
          2) ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลักดันงานวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลงานวิชาการที่มี คุณภาพใน
ระดับสากลรองรับความต้องการของสังคมและตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
   กลยุทธ์ที่ 3.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนในพ้ืนที่ 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิต 
 
2. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
3. หลักการและเหตุผล  

 ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ท าความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการด าเนิน
โครงการวิจัยภายใต้โครงการการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาคลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2  ซึ่งมีการด าเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
กระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์ จากนักวิจัยพ่ีเลี้ยงสู่นักวิจัยรุ่นใหม่ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การถอด
บทเรียน การวิเคราะห์วิถีชีวิตคนในชุมชน และระบบสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ ในการลงพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ และประสบการณ์ตรงเป็นการน าวัฒนธรรมชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาบูรณาการร่วมกับความรู้ทาง
วิชาการ เพ่ือให้น าไปสู่องค์ความรู้ร่วมระหว่างความรู้ทางวิชาการกับความรู้ภูมิปัญญาชุมชน (TSU-Co-Creation of 
New Knowledge) ได้มีการเคลื่อนขบวนการสู่ชุมชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคมและชุมชนของนักวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณภายใต้ทุนโครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2558 - 2559 บัดนี้ การ
ด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 ปี 2559 ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องมีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะหน่วยงานประสานและผลักดันให้เกิดความเข้มแข็ง
ด้านการวิจัย ได้เห็นความส าคัญดังกล่าวฯ จึงก าหนดจัดโครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์องค์ความรู้และสรุปผล
การด าเนินงานของโครงการวิจัยฯ ในระยะที่ 2 
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4. วัตถุประสงค ์
1. เพือ่สังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมฯ 
2. เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มวิชาการ (Cluster) 
3. เพ่ือสังเคราะห์กระบวนการพัฒนานักวิจัยโดยใช้ห้องห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab)  
 

5. ระยะเวลา / สถานทีด่ าเนินการ 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

 
6. กิจกรรมและวิธีการด าเนินงาน 
 ลักษณะกิจกรรม 
       1. น าเสนอผลการด าเนินงานวิจัยในภาพรวมของแต่ละคลัสเตอร์ในรอบ 9 เดือน 
       2. ประชุมเชิงวิชาการเพ่ือถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยของการด าเนินงาน 
 
7. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 
 อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และภาคีเครือข่าย ภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้ าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง จ านวน 50 คน 
ดังนี้ 

1. อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย ภายในมหาวิทยาลัย       จ านวน  40  คน 
2. นักวิจัยชุมชน และภาคีเครือข่าย ภายนอกมหาวิทยาลัย  จ านวน  10  คน   

 
8. วิทยากร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์   เขมคุณาศัย  สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร 

 
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ไดก้ระบวนการ การบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้โครงการบริหารจัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมฯ 
2. ไดรู้ปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มวิชาการ  
3. ได้กระบวนการพัฒนานักวิจัยโดยใช้ห้องปฏิบัติการชุมชน (Social Lab)  
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ก าหนดการ 
โครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการท างานในภาพรวมของโครงการวิจัยย่อย  

ภายใต้โครงการการบริหารจดัการน  าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน  าอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2 

ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.  
ณ ห้องประชุม วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 

********************************************* 
 

เวลา กิจกรรม 
08.30 น. – 09.00 น. ลงทะเบียน   
09.00 น. – 09.10 น. พิธีเปิดโครงการ 

กล่าวเปิดโดย...อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจยัและพฒันา)  
 รายงานผลด าเนินงานในภาพรวมของแต่ละคลัสเตอร์ ดังนี้ 
09.10 น. – 09.20 น.         - คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อมชมุชน 
09.20 น. – 09.30 น.         - คลัสเตอร์สุขภาพชุมชน 
09.30 น. – 09.40 น.         - คลัสเตอร์ความมั่นคงทางอาหาร 
09.40 น. – 09.50 น.         - คลัสเตอร์เกษตรยั่งยืน 
09.50 น. – 10.00 น.         - คลัสเตอร์กระบวนการเรียนรู้บูรณาการชุมชน 
10.00 น. – 10.10 น.         - โครงการวิจัยระบบสารสนเทศฯ 
10.10 น. – 10.20 น.         - โครงการวิจัยประเมินฯ 
10.20 น. – 12.00 น. การถอดบทเรียนจาการด าเนินงานวิจัย 

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย  (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น. – 14.30 น. การสังเคราะห์ข้อมูลการท างานในภาพรวมการด าเนินงาน 

โดย... รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
14.30 น.– 16.40 น. การวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย ระยะที่ 3 ร่วมกับนักวิจัยชุมชน 

โดย... หัวหน้าคลัสเตอร์ 
        รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
        นักวิจัยชุมชน 

16.40 น. – 17.00 น. ปิดโครงการ 
กล่าวปิดโดย...อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์ (ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา) 

17.00 น เดินทางกลับมหาวิทยาลัยทักษณิ โดยสวัสดิภาพ 

 
หมายเหตุ 1. ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

 2. รับประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่มในห้องประชุม (ช่วงเช้า เวลา 10.30 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.) 
 



4 

สรุปผลการด าเนินโครงการถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูลการท างานในภาพรวมของโครงการวิจัยย่อย  
ภายใต้โครงการการบริหารจดัการน  าแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน  าอย่างยั่งยืน  

กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง ระยะที่ 2 
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.  

ณ ห้องประชุม วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ อ าเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง 
 

ผลการด าเนินโครงการ 
 1. ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมดจ านวน 36 คน รายละเอียดดังตาราง 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.พรพันธุ์  เขมคุณาศัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2 อาจารย์ ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3 นางสาวพิมพ์ณดา มณีวงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4 นางสาวพิมพ์ชนก แก้วอุดม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5 นางสาวกัญญณัชช์ เลียดรักษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

6 นางสาวนภารัตน์ ชูไพร สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7 อาจารย์ ดร.เชิดศักดิ์ เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

8 อาจารย์ศรัณญภัส รักศีล คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

9 นางสาวสุวิมล  เกตุทอง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

10 นางสาวกิตติพร คงเอียด  คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

11 อาจารย์ ดร.เตือนตา  ร่าหมาน  คณะวิทยาศาสตร์ 

12 อาจารย์ปรียาลักษณ์  โคหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ 

13 นางสาวต่วนนูรฮัน  กูบาหา คณะวิทยาศาสตร์ 

14 นางสาววารุณี ชุมหล่อ นักวิจัยชุมชนบ้านบางหล่อ 

15 นางอุไร  เม่าน้ าพราย นักวิจัยชุมชนบ้านบางหล่อ 

16 อาจารย์ ดร.ปริศนา  วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 

17 นางสาวเบ็ญจวรรณ  บัวขวัญ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

18 นางสาวปาริฉัตร  บรรณาลังก์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

19 นายวิรุณ  สุขนวล นักวิจัยชุมชนบ้านดอนนูด 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล สังกัด 
20 นายประสิทธิ  หิรัญชาติ นักวิจัยชุมชนบ้านสวน 

21 อาจารย์วิลาสินี  ธนพิทักษ์ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา 

22 นางสาววิจิตรา อมรวิริยะชัย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

23 นางสาวจารุวรรณ  ชูสงค์ วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

24 นางสาวจรวยพร  นุ่มน้อย วิทยาลัยภูมิปัญญาชุมชน 

25 นายช านิ   ยอดแก้วเรือง นักวิจัยชุมชนเขาปู่ 

26 นายไกรสร  แก้วสีขาว นักวิจัยชุมชนเขาปู่ 

27 นายสายัญ นวลขวัญ   นักวิจัยชุมชน 

28 นางสาวจันทนา ชูเดช    ผู้ช่วยวิจัย 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คุณอานันท์   นิรมล คณะศึกษาศาสตร์ 

31 อาจารย์ ดร.วีนัส ศรีศักดา คณะศึกษาศาสตร์ 

32 อาจารย์ ดร.เสาวรส  ยิ่งวรรณะ คณะศึกษาศาสตร์ 

33 อาจารย์ ดร.จินตนา  กสินันท ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

34 อาจารย ์ ดร.ชัชวาล  ชุมรักษา คณะศึกษาศาสตร์ 

35 นายปัญกร  ชูผอม คณะศึกษาศาสตร์ 

36 นายธีรภัทร  พรหมมา คณะศึกษาศาสตร์ 
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2. สรุปผลการด าเนินโครงการฯ 
2.1 การสังเคราะหน์วัตกรรมที่เกิดขึ นจากการด าเนินงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิชาการ และนักวิจัยชุมชน 

 2.1.1 คลัสเตอร์กระบวนการเรียนรู้บูรณาการชุมชน 



7 

 
 
 
 
2.1.2 คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อมชุมชน 
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2.1.3 คลัสเตอร์ความม่ันคงทางอาหาร 
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 2.1.4 คลัสเตอร์เกษตรยั่งยืน 
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2.1.5 คลัสเตอร์สุขภาพชุมชน 
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