รายงานความกาวหนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู

ดานวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สวนที่ 1 รายละเอียดองคความรู
ชื่อองคความรู : การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทยชุมชน ทองถิ่นและการตีพิมพเผยแพรสรู ะดับชาติ
และนานาชาติ
หนวยงานผูรับผิดชอบองคความรู : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา : สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสรางสรรค
ที่นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติและประเด็นยุทธศาสตร 3 การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีศักยภาพ
ในการสรางงานวิจัยและบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เพื่อใหอาจารยและนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนํา
ผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ : งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําเพิ่มขึ้น
สวนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู
ลําดับ
กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)
ระยะเวลา
1 การบงชี้ความรู
30 ต.ค. 58
18 พ.ย. 58
2

การสรางและแสวงหาความรู

ม.ค. – พ.ค.

ผลการดําเนินงาน (ระบุการดําเนินงาน)
การสํารวจหัวขอเรื่องที่ตองการพัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey)
โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการการจัดความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อกลั่นกรองหัวขอเรื่องที่
จะพัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพรวมกับ 5 คณะ
วันที่ 12 – 14 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนาม

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และคณะ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
รวมมือกับ 5

ลําดับ

กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)

ระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน (ระบุการดําเนินงาน)
วันที่ 3-5 และ 26 กุมภาพันธ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู
นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนกั วิจัยมืออาชีพ
วันที่ 24 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะครุศาสตรจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรจี ัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th Asian
Conference on Fixed point Theory and Optimization 2016 (ACEPTO 2016)”
 จัดโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหาร
จัดการงานวิจัย : การจัดการความรูดานงานวิจัยและบริการวิชาการ ในวันที่ 25-26
พฤษภาคม 2559 ณ ศศิดารารีสอรท จังหวัดนาน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาใหทุนสนับสนุนแกอาจารย/นักวิจัย ดังนี้
ทุนมุงเปาเพื่อการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 16 โครงการ
ทุนนักวิจัยหนาใหม ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 1 โครงการ
ทุนสนับสนุนใหทุนโครงการพัฒนาโจทยวิจัย (PDG)
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 3 โครงการ
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางดานการใชภาษาอังกฤษเพื่อนําเสนอผลงานวิจัย

ผูรับผิดชอบ
คณะและ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกลา
ธนบุรี

ลําดับ

กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)

3

การจัดความรูใหเปนระบบ

4

การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู

5

การเขาถึงความรู

6

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู

7

การเรียนรู

ระยะเวลา

ผลการดําเนินงาน (ระบุการดําเนินงาน)
ผูรับผิดชอบ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559 ณ Southeast Asian Ministers of
Education Organization Regional Centre for Education in Science and
Mathematics ประเทศมาเลเซีย
ม.ค. – พ.ค. เผยแพรขอมูลการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดออกเผยแพรผาน สถาบันวิจัย
ทางเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
และพัฒนา
มี.ค.- มิ.ย.
สถาบันวิจัย
 เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยและโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
และพัฒนา
สื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักวิจัยตออธิการบดีพิจารณาเพือ่ อนุมัติ
 นําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรม
การของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ติดตามความกาวหนาของผูไดรบั ทุนวิจัย
ตลอด
เผยแพรความรูผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเขาถึง สถาบันวิจัย
ปงบประมาณ สื่อความรูได
และพัฒนา
เม.ย.-มิ.ย. มีจํานวนผูเ ขารวมโครงการทั้งหมดมากกวา 40 คน
สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ตลอด
จัดสรรทุนวิจัยใหแกอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของโครงการวิจัย สถาบันวิจัย
ปงบประมาณ และประเภทของบุคลากร ดังนี้
และพัฒนา
 ทุนมุงเปาเพื่อการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 16 โครงการ
 ทุนนักวิจัยหนาใหม ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 1 โครงการ
 ทุนสนับสนุนใหทุนโครงการพัฒนาโจทยวิจัย (PDG)
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 3 โครงการ

สวนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ลําดับ
กิจกรรม
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ระยะเวลา
ม.ค. – พ.ค.

2

การสือ่ สาร

ตลอด
ปงบประมาณ

3

กระบวนการและเครือ่ งมือ

ตลอด
ปงบประมาณ

ผลการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพและรวมกับ 5 คณะ และ
และพัฒนา
โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหาร
จัดการงานวิจัย : การจัดการความรูดานงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อสงเสริม
บุคลากรใหเห็นความสําคัญของการจัดการความรู โดยการจัดสัมมนาวิชาการเชิญ
บุคลากรที่เปน Best practice รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเ พื่อใหเกิดแรงบันดาลใจและ
เปนแนวทางที่เปนตัวอยางในการประสบความสําเร็จทางดานงานวิจัย
 ใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกอาจารย/นักวิจัย ดังนี้
ทุนมุงเปาเพื่อการเผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผูไดรับทุนรวม 16 โครงการ
ทุนนักวิจัยหนาใหม ประจําปงบประมาณ 2559
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผูไดรับทุนรวม 1 โครงการ
ทุนสนับสนุนใหทุนโครงการพัฒนาโจทยวิจัย (PDG)
มีผูเสนอขอทุนจํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผูไดรบั ทุนรวม 3 โครงการ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและ
โครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยฯ ผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกขอความ
Facebook และ Line
การเผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูทเี่ กี่ยวของผานเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา
บันทึกขอความ Facebook และ Line

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

4

การเรียนรู

ม.ค.-มิ.ย.

5

การวัดผล

ก.ค.-ส.ค.

6

การยกยองชมเชยและการใหรางวัล

ส.ค.

(1) กําหนดใหคณะที่ไดรบั การจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทําการสํารวจความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม/โครงการ
(2) ติดตามผลการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานวิจัยจากผูไดรับทุนพรอมทัง้
สรุปปญหาและอุปสรรคเพือ่ เปนประเด็นและตัวอยางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
งานวิจัย
สํารวจการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคซงึ่ แสดงถึงความสําเร็จดานการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย ซึ่งสํารวจ ณ วันที่ 7 มิ.ย. 59 พบวารอยละ 50 ของนักวิจัยที่
ไดรับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการเผยแพรผลงานวิจัยเปนทีเ่ รียบรอยแลว

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
รวมมือกับ 5
คณะ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจะจั ด พิ ธี ม อบรางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เ ด น ในการประชุ ม นํ า เสนอ สถาบันวิจัย
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ครั้งที่ 1 “ทองถิ่น และพัฒนา
ภิวัตน” ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของทองถิ่น ในศตวรรษที่ 21

