รายงานความก้าวหน้าการดาเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนการจัดการความรู้

ด้านวิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้
ชื่อองค์ความรู้ : การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทย์ชุมชน ท้องถิ่นและการตีพิมพ์เผยแพร่สู่ระดับชาติ
และนานาชาติ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา : สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติและประเด็นยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลให้มีศักยภาพ
ในการสร้างงานวิจัยและบริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอีกทั้งยังสามารถนา
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ได้ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาเพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้
ลาดับ
กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)
ระยะเวลา
1 การบ่งชี้ความรู้
30 ต.ค. 58
18 พ.ย. 58
2

การสร้างและแสวงหาความรู้

ม.ค. – พ.ค.

ผลการดาเนินงาน (ระบุการดาเนินงาน)
การสารวจหัวข้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร (Training Needs Survey)
โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1
ประชุมคณะกรรมการการจัดความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อกลั่นกรองหัวข้อเรื่องที่
จะพัฒนาหน่วยงานหรือบุคลากร
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพร่วมกับ 5 คณะ
วันที่ 12 – 14 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภาคสนาม

ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
และคณะ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ร่วมมือกับ 5

ลาดับ

กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงาน (ระบุการดาเนินงาน)
วันที่ 3-5 และ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่
นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 24 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 30 มีนาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ
วันที่ 18-20 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 9th Asian
Conference on Fixed point Theory and Optimization 2016 (ACEPTO 2016)”
 จัดโครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหาร
จัดการงานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ ในวันที่ 25-26
พฤษภาคม 2559 ณ ศศิดารารีสอร์ท จังหวัดน่าน
 สถาบันวิจัยและพัฒนาให้ทุนสนับสนุนแก่อาจารย์/นักวิจัย ดังนี้
ทุนมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ
ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG)
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอผลงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ
คณะและ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี

ลาดับ

กิจกรรม(ระบุรายละเอียด)

3

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

4

การประมวลผลและกลั่นกรอง
ความรู้

5

การเข้าถึงความรู้

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

7

การเรียนรู้

ระยะเวลา

ผลการดาเนินงาน (ระบุการดาเนินงาน)
ผู้รับผิดชอบ
ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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. เผยแพร่ข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยที่บุคลากรสามารถเข้าถึงได้ออกเผยแพร่ผ่าน สถาบันวิจัย
ทางเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
และพัฒนา
มี.ค.- มิ.ย.
สถาบันวิจัย
 เสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและโครงการพัฒนาศักยภาพในการ
และพัฒนา
สื่อสารภาษาอังกฤษสาหรับนักวิจัยต่ออธิการบดีพิจารณาเพื่ออนุมัติ
 นาเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย เข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรม
การของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 ติดตามความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนวิจัย
ตลอด
เผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถเข้าถึง สถาบันวิจัย
ปีงบประมาณ สื่อความรู้ได้
และพัฒนา
เม.ย.-มิ.ย. มีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดมากกว่า 40 คน
สถาบันวิจยั
และพัฒนา
ตลอด
จัดสรรทุนวิจัยให้แก่อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของโครงการวิจัย
สถาบันวิจัย
ปีงบประมาณ และประเภทของบุคลากร ดังนี้
และพัฒนา
 ทุนมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ
 ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ
 ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG)
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
กิจกรรม
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

ระยะเวลา
ม.ค. – พ.ค.

2

การสื่อสาร

ตลอด
ปีงบประมาณ

3

กระบวนการและเครื่องมือ

ตลอด
ปีงบประมาณ

ผลการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย
 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพและร่วมกับ 5 คณะ และ
และพัฒนา
โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหาร
จัดการงานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อส่งเสริม
บุคลากรให้เห็นความสาคัญของการจัดการความรู้ โดยการจัดสัมมนาวิชาการเชิญ
บุคลากรที่เป็น Best practice ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจและ
เป็นแนวทางที่เป็นตัวอย่างในการประสบความสาเร็จทางด้านงานวิจัย
 ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่อาจารย์/นักวิจัย ดังนี้
ทุนมุ่งเป้าเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 25 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 16 โครงการ
ทุนนักวิจัยหน้าใหม่ ประจาปีงบประมาณ 2559
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 1 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 1 โครงการ
ทุนสนับสนุนให้ทุนโครงการพัฒนาโจทย์วิจัย (PDG)
มีผู้เสนอขอทุนจานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ และมีผู้ได้รับทุนรวม 3 โครงการ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยและ
โครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ ผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกข้อความ
Facebook และ Line
การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
บันทึกข้อความ Facebook และ Line

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

4

การเรียนรู้

ม.ค.-มิ.ย.

5

การวัดผล

ก.ค.-ส.ค.

6

การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล

ส.ค.

(1) กาหนดให้คณะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทาการสารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ
(2) ติดตามผลการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานวิจัยจากผู้ได้รับทุนพร้อมทั้ง
สรุปปัญหาและอุปสรรคเพื่อเป็นประเด็นและตัวอย่างในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
งานวิจัย
สารวจการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งแสดงถึงความสาเร็จด้านการวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย ซึ่งสารวจ ณ วันที่ 9 ส.ค. 59 พบว่าร้อยละ 56 ของนักวิจัยที่
ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สถาบันวิจัย
และพัฒนา
ร่วมมือกับ 5
คณะ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา

สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจะจั ด พิ ธี ม อบรางวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด่ น ในการประชุ ม น าเสนอ สถาบันวิจัย
ผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1 “ท้องถิ่น และพัฒนา
ภิวัตน์” ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ในศตวรรษที่ 21

ส่วนที่ 4 องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่นักวิจัยมืออาชีพ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมคือ ทาให้นักวิจัยมีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ที่สามารถให้
คาปรึกษาในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อีกทั้งมีผู้ทรงคุณวุฒิ/พี่เลี้ยงที่ประกอบด้วยนักวิชาการที่มีประสบการณ์
(Mentor) คอยให้คาแนะนา
2. โครงการติดตามสนับสนุนและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและบริหารจัดการงานวิจัย : การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ องค์ความรู้
ที่ได้จากการจัดกิจกรรมคือ ทาให้ได้ Feedback จากอาจารย์และนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นแนวทางใน
การพัฒนาการดาเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาในโอกาสต่อไป
3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ องค์ความรู้ที่ได้จากการจัด
กิจกรรมคือ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคในการนาเสนอผลงานวิจัยและวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ

