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ข้ อเสนอโครงการ
1. ชือโครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลียนเรี ยนรู้ด ้านงานวิจ ัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
2. ประเด็นการจัดการความรู ้ (KM Theme) : การพั ฒนาศั กยภาพของบุคลากรวิจ ัยของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. หลักการและเหตุผล
การวิจ ัยเป็ นเครื องมือในการขับเคลือนและชีนําภายใต้สถานการณ์ทีมีการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็ ว
ทังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในเศรษฐกิจฐานความรู้ ในปั จจุบัน กระบวนการวิจ ัย
ครอบคลุมตัง้แต่ การกําหนดประเด็น การวิจ ัย การสร้ างความรู้ การแพร่ กระจายความรู้ และการใช้
ประโยชน์ความรู้เพือการพั ฒนา
งานวิจ ัยเป็ นเครื องมือสําคัญทีทั วโลกใช้ชี วั ดคุณภาพของมหาวิทยาลั ย การวิจ ัยในปัจจุบันเป็ นทีรู้จ ัก
และเข้าใจกันโดยแพร่ หลายในหมู่นักวิชาการ และบุคคลโดยทั วไปทุกชาติทุกภาษา เพราะการวิจ ัยเป็ น
เครื องมือหรื อวิธีการทีดีทีสุดในปัจจุบันในการแสวงหาความรู้ของปั ญหาต่าง ๆ ทีมนุ ษย์ไม่รู้และต้องการ
แสวงหาคําตอบ การวิจ ัยทําให้มนุ ษย์มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของมนุ ษย์ ของโลก และของ
จักรวาล การวิจ ัยทํ าให้มนุษยชาติมีความเจริ ญก้าวหน้ามีการพั ฒนา มีความเจริ ญรุ่ งเรื องอยู่ตลอดเวลาไม่มี
ทีสิ นสุด
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ทีมีอยู่ซึ งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรื อเอกสาร
มาพั ฒนาให้เป็ นระบบ เพือให้สามารถเข้าถึงความรูและพั
้
ฒนาตนเองให้เป็ นผู้ รู้ รวมทั งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุ ด โดยทีความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ทีฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ทีได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรื อสัญชาติญาณ
ของแต่ละบุคคลในการทํ าความเข้าใจในสิ งต่าง ๆ เป็ นความรู้ทีไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็ นคําพูดหรื อ
ลายลั กษณ์อ ั กษรได้โดยง่าย เช่นทักษะในการทํ างาน งานฝี มือ หรื อการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั งจึงเรี ยกว่า
เป็ นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ทีชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็ นความรู้ทีสามารถรวบรวม ถ่ายทอด
ได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็ นลายลั กษณ์อ ั กษร ทฤษฎีคู่มือต่าง ๆ และบางครั งเรี ยกว่าเป็ นความรู้
แบบรู ปธรรม
ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เห็นความสําคัญในการทีส่งเสริ มสนับสนุนทางด้านการ
วิจ ัย เพือพัฒนาคุ ณภาพชีวิต ของประชาชน จึ งได้จ ัดโครงการการจัดการความรู้ ด ้านการวิจ ัย เพือเป็ น
ประโยชน์ต่องานวิจ ัยและการบริ การทางวิชาการต่อไป
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3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3.1 เพือสร้างกระบวนการจั ดการความรู้งานวิจ ัยของนักวิจ ั ย คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้แลกเปลียนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ด ้านวิจ ัย และมีความรู้ทีจํ าเป็ นต่อและเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานด้านการวิจ ัย
3.2 เพือติดตามสถานการณ์ของปัญหา การรวบรวมและค้นหาองค์ความรู้ การสร้างเครื อข่ายและ
ขับเคลือนผู้ ใช้ความรู(users)
้
ของงานวิจ ัยและงานสร้างสรรค์ และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้ าหมายที
กํ าหนดไว้ ในแผนแผนปฏิบัติราชการปี 2551-2554
3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มคี วามรู้ด ้านการวิจ ัยทีผ่านการตรวจสอบการจั ดระบบ
และสามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย อีกทั งเป็ นส่วนหนึ งของชุมชนแห่งการเรี ยนรู้ และมีว ั ฒนธรรมการ
เรี ยนรู้
5. กลุ ่มเป้าหมายของโครงการ
กลุ่มเป้ าหมายคือ อาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
6. วิธีดําเนินงานกลยุทธ์ และแนวทาง
1. วางแผนในการจัดการความรู้ในด้านงานวิจ ัย
2. จัดตั งคณะกรรมการในการดํ าเนินการ
3. ทํ าโครงการ การจัดการความรู้ในด้านงานวิจ ัย
4. เสนอโครงการการจั ดการความรู้ในด้านงานวิจ ั ยต่อคณะฯ
5. ดํ าเนินการจัดโครงการการจั ดการความรู้ในด้านงานวิจ ั ย
6. สรุ ปผลการดํ าเนินโครงการการจัดการความรู้ในด้านงานวิจ ัย
7. สถานทีจัดโครงการ
ห้อง 1122 อาคาร 11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
8. เป้าหมายของประเด็นการจัดการความรู ้
1) มีแนวทางและแผนการพั ฒนาศั กยภาพของบุคลากรวิจ ั ยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ทีชัดเจน (output)
2) บุคลากรวิจ ัยร้อยละ 80 มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจ ัยการเขียนข้อเสนอโครงการวิจ ั ย
และการตีพิมพ์ผลงานวิจ ัย/นําผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ นและสามารถนําความรู้ไปพั ฒนางานวิจ ั ย
(outcome)
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3) จํ านวนโครงการวิจ ัยทีเสนอขอรับการสนับสนุนทุนวิจ ัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลั ยฯ เพิ มขึ นร้อยละ20 (output)
4) จํ านวนผลงานวิจ ั ยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ/นําไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ นร้อยละ20
(output)
หมายเหตุ : ข้อ 4) ติดตามผลระยะยาว
9. กิจกรรม/โครงการ
1. การติดตามและประเมินผลการจัดการความรู้
กลุ ่มเป้าหมาย
อาจารย์ นักวิจ ัย บุคลากรวิจ ัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
ระยะเวลา
วั นที 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
ตัวชีวัด
1) ร้อยละของจํ านวนกลุ่มเป้ าหมายทีเข้าร่ วมสัมมนาฯ
2) ร้อยละของบุคลากรวิจ ัยทีมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจ ัยการเขียนข้อเสนอโครงการ
และการตีพิมพ์ผลงานวิจ ัย/นําผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ น
3) ร้อยละของบุคลากรวิจ ัยทีสามารถนําความรู้ไปใช้ในการพั ฒนางานวิจ ัย
4) ระดับความสําเร็ จของการจั ดการความรู้เพือพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรวิจ ัย
เป้าหมาย
1) กลุ่มเป้ าหมายเข้าร่ วมสัมมนาฯ ร้อยละ 80
2) บุคลากรวิจ ัยร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจ ัยการเขียนข้อเสนอโครงการวิจ ั ย
และการตีพิมพ์ผลงานวิจ ัย/นําผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ น
3) บุคลากรวิจ ัย ร้อยละ 80 สามารถนําความรู้ไปใช้ในการพั ฒนางานวิจ ัย
4) การจัดการความรู้ บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
10. สอดคล้องกับนโยบายด้ านการวิจัยคณะ
1. ส่ งเสริ มให้บุคลากรของคณะได้ท ํางานวิจ ัยในศาสตร์ เฉพาะสาขาหรื อสหวิทยาการทีมีผลต่ อ
การศึกษาและการพั ฒนาท้องถิ นโดยเผยแพร่ ผลการวิจ ัยต่อสังคม
2. ส่งเสริ มบุคลากรของคณะให้มีศ ั กยภาพในการทํ าวิจ ัยสูงขึ น
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11. ดัชนีชีวัดความสําเร็จของโครงการ
ตัวชีวัด
1) มีการกํ าหนดแนวทางและแผนการพั ฒนาศั กยภาพของบุคลากรวิจคัยณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์
2) ร้อยละของบุคลากรวิจ ัยทีมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจ ัย การเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจ ั ย และการตีพิมพ์ผลงานวิจ ัย/นําผลงานวิจ ัยไปใช้ประโยชน์เพิ มขึ นและสามารถนําความรู้ไป
พั ฒนางานวิจ ัย
3) จํ านวนโครงการวิจ ัยทีได้รับการสนับสนุนทุนวิจ ัยจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลั ย
ฯ
4) จํ านวนผลงานวิจ ั ยตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ/นําไปใช้ประโยชน์
12. งบประมาณ
12.1 ค่าอาหารกลางวั น มื อละ50 บาท จํ านวน 40 คน จํ านวน 1 วั น
(1x50x40)
รวมราคา 2,000 บาท
12.2 ค่าอาหารว่าง 1 วั น วั นละ2 ครั ง25 บาท จํ านวน 40 คน (1x25x2x40)
รวมราคา 2,000 บาท
12.3 ซือวั สดุ นํ าดืม(1 : 12 ขวด) จํ านวน 4 แพ็ค ราคาแพ็คละ 72 บาท
(72x4 ) รวมราคา 288 บาท
รวมงบประมาณทั งสิน 4,288 บาท
(สีพันสองร้ อยแปดสิบแปดบาทถ้ วน)

ลงชือ

ผู้ เสนอโครงการ
(นายพุทธินันทน์ บุญเรื อง)
ผู้ ช่วยคณบดีฝ่ายวิจ ัยและบริ การ

ลงชือ
ผูอ้ นุม ั ติโครงการ
(ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

