1
๑๕. แผนปฏิบัติการแต่ละโครงการ
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่
๑. พัฒนา
ระบบและ
กลไกการ
สนับสนุน
งานวิจัย
เชิงพื้นที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ ๑ สร้างทีมดําเนินการของมหาวิทยาลัย
กิจกรรมย่อย
(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยฯ
 ทีมบริหารจัดการโครงการ ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการเอื้อข้อมูลและบุคลากรในการทําวิจัย โดยมี
บทบาทหน้ า ที่ กํ า หนดเป้ า หมายและวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกัน
 ที ม บริ ห ารโครงการวิ จั ย ประกอบด้ ว ยที ม ผู้ พั ฒ นาและ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบโครงการวิ จั ย โดยมี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการ
กําหนดเป้าหมายและวางแผนการดําเนินงานร่วมกัน
 ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย บุคลากรในมหาวิทยาลัยที่เป็น
นักวิจัยเชิงพื้นที่ นักบริการวิชาการที่มีความสนใจ มีองค์
ความรู้และพร้อมทํางานเชิงพื้นที่ในประเด็นที่กําหนด โดย
มีบทบาทหน้าที่ดําเนินการโครงการวิจัยและการสรุปเป็น
ชุดความรู้ที่นําใช้ในการพัฒนานวัตกรรม

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

หลัก

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

๑
ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

2
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(๒) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดเป้าหมายและแนว
ทางการดําเนินงานสําหรับคณะกรรมการทีไ่ ด้รับการแต่งตั้ง
(๓) ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโครงการเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ทุก ๔ เดือน
กิจกรรมที่ ๒ สร้างการรับรูร้ ่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานในพื้นที่
กิจกรรมย่อย
(๑) สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาและที ม บริ ห ารโครงการวิ จั ย
ประสานความร่วมมือโดยการลงพื้นที่ ศจค.ทั้ง ๒ แห่ง เพื่อ
สร้างความเข้าใจและกําหนดแผนการดําเนินงานร่วมกัน
(๒) จัดเวทีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
กับ ศจค.ทั้ง ๒ แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย
กิจกรรมที่ ๓ เพิ่มทักษะและขีดความสามารถของนักวิจยั
(Capability Building)
กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๑
๑

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

หลัก

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่ ต.ค.
เกี่ยวข้อง
มรภ. ศจค. ภาคีที่ ก.พ. มิ.ย.
เกี่ยวข้อง

๑

มรภ. ศจค.

ภาคีที่ พ.ย.
เกี่ยวข้อง

๑

มรภ. ศจค.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง พ.ย.

๑,๒

มรภ. ศจค.

ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.

ต.ค.
ก.พ.

มิ.ย.

ต.ค.
ก.พ.

มิ.ย.

3
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการวิจัย การเก็บ
ข้ อ มู ล ชุ ม ชน การจั ด การข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และ
แนวทางการการทํางานร่วมกั น สําหรับนั กจัดการงานวิจัย
(ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา) นักจัดการข้อมูล นักวิจัยเชิงพื้นที่
และที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพื้นที่
(๒) จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมดําเนินงานของโครงการ
(Team Building) เพื่ อ ออกแบบการทํ า งาน การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการ และการกํากับติดตาม
กิจกรรมที่ ๔ ออกแบบการวิจัยเชิงพื้นที่
กิจกรรมย่อย
(๑) วิเคราะห์ศักยภาพโจทย์วิจัย โดยการทบทวน สถานภาพ
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ วิเคราะห์และเชื่อมโยง
ศักยภาพเพื่ อการเรี ยนรู้ แ ละจั ดการปัญ หาร่วมกัน ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยกับพื้นที่

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
ภาคีที่ มี.ค.เกี่ยวข้อง เม.ย.

1

มรภ. ศจค.

ภาคีที่ ธ.ค.เกี่ยวข้อง มค

๒

มรภ. ศจค.

ภาคีที่ กพ.เกี่ยวข้อง มีค.

เมย.

4
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(๒) พั ฒนาประเด็ นและโจทย์วิจัยเชิ งพื้นที่เป็ นข้อเสนอชุด
โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ โดยความเห็นร่วมของมหาวิทยาลัย
ศจค.และเครือข่าย โดยกระบวนการดังนี้
จัดเวทีเชื่อมโยงประเด็นและโจทย์วิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจาก TCNAP/RECAP และข้อมูลจากฐานข้อมูลการวิจัย
และบริ ก ารวิ ช าการ ระหว่ า ง ศจค. 2 แห่ ง ที ม วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยและเครือข่าย
ประกาศประเด็นโจทย์วิจัยจากการจัดเวทีร่วมให้นักวิจัยของ
มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก วิ จั ย ในพื้ น ที่ ไ ด้ รับ ทราบเพื่ อ เห็ นเกิด
ความคิดร่วมกัน
กําหนดกรอบการวิจัย (TOR) ที่ได้จากประเด็นโจทย์วิจัยโดย
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยและนักวิจัย
กํ าหนดกรอบวิ จัยร่วมกั น เพื่ อ ให้ นักวิ จัยเข้ า ใจการดํ า เนิ น
โครงการ
(๓) พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๒,๓

๒,๓

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.–
มี.ค.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
– ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
พ.ค./
มิ.ย./

มรภ. ศจค.

ก.ค./
.ส.ค

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

5
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
 คณะกรรมการบริ ห ารโครงการวิ จั ย ลงพื้ น ที่ ส อบทาน
ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่จากการ
พั ฒ นาประเด็ น และโจทย์ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการหรือตอบโจทย์
พื้นที่และค้นหาทีมนักวิจัยในพื้นที่
 จัดเวทีนําเสนอเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ให้
นั กวิ จัยที่เสนอโครงการวิจัยร่วมกับนั กวิจัยเชิ งพื้นที่โดยมี
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และคณะกรรมการบริ ห ารงานวิ จั ย เป็ น ผู้
พิจารณา
 จัดเวทีนําเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อสอบทานความ
สมบู ร ณ์ ร่วมกั บพื้นที่ โดยนั กวิจัยของมหาวิทยาลัยร่ วมกับ
นักวิจัยพื้นที่ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการ
(๔) ปรับปรุงความสมบูรณ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย จาก
คณะกรรมการบริหารโครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ
(๕) จัดทําสัญญาโครงการวิจัยและบันทึกข้อตกลงการดําเนิน
พร้อมกําหนดแผนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานวิจัย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

๒,๓
๒,๓

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.

มรภ. ศจค.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

ก.ย.
ต.ค.

6
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
กิ จ กรรมที่ ๕ ติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตาม
แผนปฏิบัติโครงการ
กิจกรรมย่อย
คณะกรรมการบริหารโครงการวิจัยติดตามความก้าวหน้า
ในการดําเนินการตามคู่มือการติดตามประเมินผลการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกตามกรอบระยะเวลาที่กําหนดไว้ โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
๑. ลงพื้นที่เยี่ยมติดตาม
๒. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดการความรู้และเสริมพลัง
นักวิจัย
๓. สรุปผลการประเมิน
๔. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการประเมินเพื่อพัฒนา
และต่อยอดเชิงนโยบาย
๕. จัดเวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าทุก ๖ เดือน
อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง/ปี (3 เดือน/ครั้ง)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๔

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่ พ.ย./ พ.ค./ พ.ย./ พ.ค./ พ.ย./ พ.ค./
เกี่ยวข้อง ม.ค. ส.ค. ม.ค. ส.ค. ม.ค. ส.ค.

7
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่
๒. สร้าง
องค์ความรู้
และ
นวัตกรรม
ที่เหมาะสม
กับการ
พัฒนาเชิง
พื้นที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
กิจกรรมที่ ๑ การจัดการความรู้และการนําใช้ประโยชน์
กิจกรรมย่อย
(๑) เวทีนําเสนอเสนอข้ อค้น พบจากกระบวนการวิจั ย และ
ผลการวิจัย (สัญจร) อย่างน้อย๓ เดือนครั้ง
(๒) เวทีจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฎ
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง และภาคีสนับสนุน อย่างน้อย ปีละ ๒
ครั้ง
(๓) เวทีนําเสนอรายงานความก้าวหน้าร่วมกับเครือข่ายมหา
วิทยาลัราชภัฎ ทุก ๖ เดือน
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการ
นําใช้ผลจากการทําวิจัย
กิจกรรมย่อย
(๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์
ข้ อ มู ล และการพั ฒ นาเป็ น คู่ มื อ หรื อ แนวทางการสร้ า ง
นวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน)

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๑,๒,๓,๔

๑,๒,๓,๔

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

หลัก

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
พ.ย./ พ.ค./ พ.ย./ พ.ค./ พ.ย./ พ.ค./
ม.ค. ส.ค. ม.ค. ส.ค. ม.ค. ส.ค.
พ.ย. มิ.ย. พ.ย. มิ.ย. พ.ย. มิ.ย.

๑,๒,๓,๔
๑,๒,๓,๔

ปีที่ ๑

มี.ค.
มรภ. ศจค.

ก.ย.

มี.ค.

ก.ย.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ก.ค.

มี.ค.

ก.ย.
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ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย

(๒) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ร่ ว มถอดบทเรี ย นและ
ประสบการณ์ ก ารทํ า งานร่ ว มกั น ภายในมหาวิ ท ยาลั ย และ
จัดทําเป็นข้อเสนอรูปแบบการ
(๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดประเด็นการพัฒนา
นโยบายสาธารณะและแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละประเด็น
(๔) การจัดทําสื่อเพื่อการเผยแพร่แนวคิดและนวัตกรรม
กิจกรรมที่ ๓ การเผยแพร่ผลการวิจัย
กิจกรรมย่อย
(๑) การฝึกอบรมทักษะการเขียนบทความ (การวิจัยเพื่อรับใช้
สังคม) สําหรับนักวิจัยเชิงพื้นที่
(๒) เข้าร่วมนําเสนอผลการวิจัยในการประชุมวิชาการ เช่น
การประชุ ม วิ ช าการราชภั ฏ วิ จั ย เพื่ อ แผ่ น ดิ น ไทยที่ ยั่ ง ยื น
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย เวทีที่จัด
โดยเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เป็นต้น
๓.การ
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาและทบทวนข้อเสนอเชิงนโยบาย
ขับเคลื่อน กิจกรรมย่อย

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
ส.ค.

ก.ย.

๑,๒,๓,๔

มรภ. ศจค.

ต.ค.

ก.ย.

ต.ค.

ก.ย.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ก.ย.

มรภ. ศจค.

๑,๒,๓

มรภ. ศจค.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

9
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่
นโยบาย
สาธารณะ

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(๑) จัดเวทีระดมสมองจากผูเ้ ชี่ยวชาญเชิงประเด็นเพื่อทบทวน
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะ (ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย
และระดับจังหวัด) รวมถึง กําหนดทิศทางและจัดลําดับ
ความสําคัญของนโยบายเพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ ๓ ระดับ
(ระดับ อปท. ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด)
(๒) จัดเวทีวิพากษ์ข้อเสนอนโยบายสาธารณะระดับ อปท.
ระดับเครือข่าย และระดับจังหวัด โดยผู้ทรงคุณวุฒิและภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมประเมินแนวทางการขับเคลื่อน
และความเป็นไปได้ในการนําสู่การปฏิบัติ
กิ จ กรรมที่ ๒ การสร้ า งการยอมรั บ ข้ อ เสนอและการ
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
กิจกรรมย่อย
(๑) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สําหรับ
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การวิ จั ย เพื่ อ นํ า เสนอแนวทางการขยายผล
นวัตกรรมการจัดการตนเอง (สุขภาวะชุมชน) ในทุกรูปของ
นโยบายสาธารณะ จํานวน ๑ ครั้ง

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

๑,๒,๓

๑,๒,๓

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.

มรภ. ศจค.

มรภ. ศจค.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ก.ย.

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

ภาคีที่
เกี่ยวข้อง

10
ผู้ดําเนินการ
โครงการ
ย่อยที่

กิจกรรม/กิจกรรมย่อย
(๒) จัดเวทีนโยบายสาธารณะเฉพาะเรื่อง (๕ เรื่อง) สําหรับ
ภาคีสนับสนุนและหน่วยงานรัฐที่เป็เจ้าภาพหลักเพื่อเปิดพื้นที่
การเรียนรู้และผลักดันเข้าสู่วาระการทํางานต่อไป
(๓) เข้าร่วมนําเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีสาธารณะ เช่น
สมัชชาสุขภาพ สภาพัฒนาการเมือง สภาเกษตรกร เป็นต้น
(๔). จัดเวทีติดตามการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ในระดับ อปท.
เครือข่าย และจังหวัด จํานวน ๒ ครั้ง

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
๑,๒,๓

๑,๒,๓
๑,๒,๓

หลัก

ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

2559-2560

2560-2561

2551-2562

ร่วม สนับสนุน ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย. ต.ค.– เม.ย.
มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย. มี.ค. – ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ก.ย.
ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ก.ย.
ก.ย.
มรภ. ศจค. ภาคีที่
เกี่ยวข้อง
ธ.ค. มิ.ย.

