รายงานผลการดาเนิ นการตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 2 ประจาปี งบประมาณ 2553
ด้ าน การสร้ างสรรค์ งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและตอบโจทย์ สังคม เรื่อง อาจารย์ และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ทีม่ ีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
ผู้รายงาน นางฉันทิชา ศรี โยธิน

สังกัดหน่ วยงาน สานักงานบริ หารการวิจยั

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ชื่อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 2: การสร้ างสรรค์ งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและตอบโจทย์ สังคม
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์ และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ทีม่ ีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- ร้ อยละของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทตี่ ีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ ออาจารย์ ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 45
- ร้ อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้ รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้ อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ ออาจารย์ ประจาและนักวิจัย
ประจา ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 24
เครื่องมือ /
งบ
ผู้รับ
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
ตัวชี้วดั
เป้าหมาย ปฏิบัติจริง
สถานะ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
1

การบ่ งชี้
ความรู้

1.1) การสารวจหัวข้ อ ต.ค. 52 –
เรื่องทีห่ น่ วย งานและ ก.พ. 53
บุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจยั ต้ องการ
รับการพัฒนา
(Training Needs
Survey)

ความสาเร็จในการ
จัดทารายงานผล
การสารวจเพือ่
วิเคราะห์ หาความ
จาเป็ นในการพัฒนา
บุคลากรด้ านการวิจยั

1

ร้ อยละ 100

ร้ อยละ 100

เอกสารการ
สารวจจาก
หน่ วยงาน

-

สานักบริหาร ดาเนินการ
การวิจยั
แล้ วร้ อยละ
100

.
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วิธีการสู่
ลาดับ กิจกรรม
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
2

การสร้ าง
2.1) มอบหมาย
และแสวงหา ให้ คณะต่ างๆ
ความรู้
จัดทาโครงการ
พัฒนาบุคลากร
ด้ านการวิจยั
2.2) การระดม
ความคิดของ
คณะกรรมการด้ าน
การวิจยั ระดับคณะ

ม.ค. – ก.พ.
53

ก.พ. – ก.ย.
53

ตัวชี้วดั

เครื่องมือ งบ
เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
/ อุปกรณ์ ประมาณ

- จานวนโครง การ ไม่ น้อยกว่ า
พัฒนาบุคลากรด้ าน 18 โครงการ
การวิจยั ของคณะ
ต่ างๆ ทีย่ นื่ มาขอรับ
การสนับสนุน
งบประมาณ
- หัวข้ อองค์ ความรู้ ที่ ไม่ น้อยกว่ า 8
ต้ องการพัฒนา
เรื่อง(โดยไม่
บุคลากรด้ านการวิจยั
ซ้ากัน)
ของคณะต่ างๆ

2

24 โครงการ

-

10 เรื่อง

-

400,000 บาท สานักงาน
ดาเนินการแล้ ว
บริหารการวิจยั ร้ อยละ 100

-

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 100
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ลาดับ กิจกรรม
3

การจัดการ
ความรู้ ให้
เป็ นระบบ

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

3.1) การจัดทา มี.ค.53 และ ก.ค.
ตารางข้ อมูล
53
แผนการจัด
โครงการให้
ความรู้ ด้านการ
วิจยั เพือ่ เผยแพร่

มีตารางข้ อมูล
แผนการพัฒนา
บุคลากรด้ านการ
วิจยั ทีบ่ ุคลากร
สามารถเข้ าถึงได้
ออกเผยแพร่

มีการเผยแพร่
จานวน 2 ครั้ง

3

ปฏิบตั ิ เครื่องมือ / งบ
จริ ง อุปกรณ์ ประมาณ
2 ครั้ง

-

-

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

สานักงานบริหารการ ดาเนินการ
วิจยั
แล้ วร้ อยละ
100
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ลาดับ กิจกรรม
4

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบตั ิ เครื่องมือ งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
จริ ง / อุปกรณ์ ประมาณ

การประมวล 4.1) กลัน่ กรอง
มี.ค.53 และ ก.ค. ผลการกลัน่ กรอง สามารถ มี.ค.53 และ
และกลัน่ กรอง โครงการและ
53
โครงการและ
ดาเนินการได้ ก.ค.53
ความรู้
หลักสู ตรพัฒนา
หลักสู ตร
ภายใน
บุคลากรด้ านการวิจยั
ระยะเวลา
ทีก่ าหนด
4.2) การนาเสนอ
เม.ย. 53 และ การให้ ความ
สามารถ 23 เม.ย. 53
โครงการพัฒนา
ส.ค.53
เห็นชอบจากคณะ ดาเนินการได้ และ 2 ก.ย.
บุคลากรด้ านการวิจยั
กรรมการบริหาร
ภายใน
53
เข้ าพิจารณาในที่
การวิจยั ของ มธ.
ระยะเวลา
ประชุมคณะกรรม
ทีก่ าหนด
การบริหารการวิจยั
ของ มธ.

4

-

-

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการ
แล้ วร้ อยละ
100

-

-

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการ
แล้ วร้ อยละ
100
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ลาดับ กิจกรรม
5

การเข้ าถึง
ความรู้

วิธีการสู่
ปฏิบตั ิ เครื่องมือ / งบ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
จริ ง อุปกรณ์ ประมาณ
ความสาเร็จ
5.1) มอบหมายให้ ฝ่าย
เทคโนโลยีสาร สนเทศ
นาองค์ ความรู้ เกีย่ วกับ
การพัฒนางานวิจยั ไป
เผยแพร่ ในเวปไซต์ ฝ่าย
วิจยั
5.2) เปิ ดให้ บุคลากร
สามารถเข้ าถึงสื่อ
ความรู้ โดยการถ่ ายทอด
สดผ่านเวปไซต์ หรือมี
วิดโิ อเทปกิจกรรมการ
แบ่ งปันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ในเวปไซต์

ส.ค. 53

จานวนชิ้นของ ไม่ น้อยกว่ า
เอกสารเผยแพร่ 18 ชิ้น
องค์ ความรู้

ก.ย. 53

ค่ าเฉลีย่ จานวน
ครั้งการเข้ าใช้
บริการสื่อ
ความรู้ ผ่านเวป
ไซต์ ต่อเดือน

80 ครั้ง /
เดือน

5

24 ชิ้น

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม
ฐานข้ อมูล

-

- คอมพิวเตอร์
- โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ ในการ
ถ่ ายทอด สด
หรือจัดทาสื่อ

สานักงานบริหาร อยู่ระหว่ าง
การวิจยั และ
ดาเนินการ
สถาบันประมวล
ข้ อมูลฯ

-

ฝ่ ายวิจยั กองการ ยังไม่ ได้
เจ้ าหน้ าทีแ่ ละ ดาเนินการ
สถาบันประมวล
ข้ อมูลฯ
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ลาดับ
6

กิจกรรม

วิธีการสู่
ปฏิบตั ิ เครื่องมือ / งบ
ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
จริ ง อุปกรณ์ ประมาณ
ความสาเร็จ

การแบ่ งปัน
6.1) การจัด
ต.ค. 52 – จานวน
แลกเปลีย่ นความรู้ ฝึ กอบรม /สัมมนา / ก.ย. 53 ผู้เข้ าร่ วม
เสวนา/ กิจกรรม
กิจกรรมต่อปี
แลกเปลีย่ นความรู้
ด้ านการวิจยั
6.2) จัดให้ มชี ุมชน
นักปฏิบัตดิ ้ านการ
วิจยั โดยใช้ Weblog
หรือ ระบบอินทรา
เนตของ มธ.

ส.ค. 53

จานวนสมาชิก
ชุมชนนัก
ปฏิบัตดิ ้ านการ
วิจยั

6

500 คน

607

50 ราย

-

-

400,000บาท สานักงานบริหาร
การวิจยั และคณะ/
สานัก/ สถาบัน
ต่ าง ๆ ทีไ่ ด้ รับการ
จัดสรร
งบประมาณ
คอมพิวเตอร์
สานักงานวิจยั กอง
ระบบ
การเจ้ าหน้ าทีแ่ ละ
เครือข่ าย
สถาบันประมวล
อินเตอร์ เนต
ข้ อมูลฯ
และ ระบบ
อินทราเนต

ดาเนินการ
แล้ วร้ อยละ
100

อยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ
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ลาดับ
7

วิธีการสู่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
การเรียนรู้

7.1) จัดสรรทุนวิจยั ต.ค. 52 – ก.ย.
ให้ แก่ อาจารย์
53
นักวิจยั และ
บุคลากรสนับสนุน
ตามประเภทของ
โครงการวิจยั และ
ประเภทของ
บุคลากร
7.2) จัดสรรทุน
ต.ค. 52 – ก.ย.
สนับสนุนการ
53
ตีพมิ พ์ ผลงานให้ แก่
อาจารย์ นักวิจยั
และบุคลากรของ
มธ.

เครื่องมื
งบ
เป้ าหมาย ปฏิบตั ิจริ ง อ /
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
ประมาณ
อุปกรณ์

ตัวชี้วดั
จานวนผู้ยนื่
ข้ อเสนอขอรับทุน
วิจยั

ไม่ น้อยกว่ า
180 ราย

210 ราย

-

ประมาณ 20 สานักงานบริหาร ดาเนินการ
ล้ านบาท
การวิจยั
แล้ วร้ อยละ
100

จานวนผู้ยนื่
ข้ อเสนอขอรับทุน
วิจยั

ไม่ น้อยกว่ า
100 ราย

102 ราย

-

3,000,000
บาท

7

สานักงานบริหาร ดาเนินการ
การวิจยั
แล้ วร้ อยละ
100

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 2: การสร้ างสรรค์ งานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและตอบโจทย์ สังคม
เป้าหมาย KM (Desired State) : อาจารย์และนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ทีม่ ีคุณภาพและเป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- ร้ อยละของงานวิจัยหรืองานสร้ างสรรค์ ทตี่ ีพมิ พ์เผยแพร่ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ต่ ออาจารย์ ประจาและ/หรือนักวิจัยประจา ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 45
- ร้ อยละของบทความวิจัยทีไ่ ด้ รับการอ้างอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานข้ อมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ ออาจารย์ ประจาและ
นักวิจัยประจา ไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 24

ลาดับ กิจกรรม
1

การเตรียม
การและ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะเวลา ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบตั ิ เครื่องมือ / งบ
ผู้รับผิดชอบ สถานะ
จริ ง อุปกรณ์ ประมาณ

1.1) ส่ งเสริมบุคลากรให้ เห็น
สาคัญของการจัดการความรู้ โดย
การจัดทาเวปไซต์ KM ในเวป
ไซต์ ของ มธ.

ต.ค.52

มีเวปไซต์
ภายใน ต.ค.52 คอมพิวเตอร์
KM ในเวป ระยะเวลาที่
และระบบ
ไซต์ ของ มธ. กาหนด
เครือข่ าย
-

1.2) การจัดงานวันนักวิจยั ของ
มธ.

พ.ย. 52

ความสาเร็จ จัดงานได้ พ.ย. 52
ในการจัดงาน ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด
8

-

สถาบัน
ดาเนินการเแล้ ว
ประมวลข้ อมูล ร้ อยละ 100
เพือ่ การศึกษา
และการพัฒนา

สถานทีจ่ ดั 300,000 บาท ฝ่ ายวิจยั
งาน

ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 100
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(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
2

การสื่อสาร

ผู้รับ
ปฏิบตั ิ เครื่องมือ / งบ
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
จริ ง อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

2.1) เผยแพร่ ข้อมูล
ต.ค.52 – ก.ย.53 จานวนเรื่องของ ไม่ น้อยกว่ า 5 8 เรื่อง
เกีย่ วกับการจัดสรรทุนวิจยั
เอกสารเผยแพร่
เรื่อง
รางวัลการตีพมิ พ์ เผยแพร่
และรางวัลการจดสิทธิ์บตั ร
ผ่านช่ องทางต่ างๆ เช่ น
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ์
- ทางเวบไซต์ มธ. หรือ
ทาง Intranet
- ทางระบบ E - office
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-

สถานะ

ใช้ งบ
สานักงาน ดาเนินการแล้ ว
ดาเนินการ บริหารการวิจยั ร้ อยละ 100
ปกติ
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(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
3

กระบวนการ
และเครื่องมือ

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

3.1) การถ่ ายทอดสดหรือ ก.ค. - ก.ย.
ถ่ ายวิดโิ อกิจกรรมแลก
53
เปลีย่ นเรียนรู้ ทมี่ คี ุณค่ า
เพือ่ เผยแพร่ ให้ ประชาคม
ได้ เข้ าถึงโดยง่ าย โดยผ่าน
เวปไซต์ หรืออินทราเนต
3.2) การเผยแพร่ ข้อมูล
เอกสารองค์ ความรู้ ที่
เกีย่ วข้ องผ่านเวปไซต์

ก.ย.52ก.ย.53

ตัวชี้วดั

เป้ า ปฏิบตั ิ เครื่องมือ งบ
หมาย จริ ง / อุปกรณ์ ประมาณ

จานวน
กิจกรรมฯที่
ได้ มกี าร
ถ่ ายทอด สด
หรืออัดวิดโิ อ
เทปเพือ่
เผยแพร่

ไม่
น้ อย
กว่ า 3
กิจกรร
ม

จานวน
เอกสารฯที่
ได้ เผยแพร่

ไม่
24 เรื่อง คอมพิวเตอร์
น้ อย
เครือข่ าย
กว่ า 15
อินเตอร์ เนต
เรื่อง
อินทราเนต

ผู้รับ
ผิดชอบ

กล้ องถ่ ายวิดิ 700,000 บาท สานักงานบริหารการ
โอ server
(ใช้
วิจยั กองการเจ้ าหน้ าที่
และอุปกรณ์ ที่ งบประมาณ และ สถาบันประมวล
จาเป็ นในการ ปี 52 ในการ ข้ อมูลฯ
ถ่ ายทอดสด ซื้ออุปกรณ์ )

สถานะ
ยังไม่ ได้
ดาเนินการ

-
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สานักงานบริหารการ
วิจยั และ สถาบัน
ประมวลข้ อมูลฯ

อยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

งบ
ผู้รับ
ปฏิบตั ิ เครื่องมือ
ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
ประมา
จริ ง / อุปกรณ์
ผิดชอบ
ณ

สถานะ

4

การเรียนรู้

4.1) กาหนดให้ คณะที่ มี.ค. – ก.ย.53
ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ทาการสารวจ
ความพึงพอใจในการเข้ า
ร่ วมกิจกรรม

จานวนรายงาน ทุกโครงการ 24
ผลการประเมิน ทีไ่ ด้ รับการ โครงการ
โครงการฯและ
จัดสรร
การสารวจ
งบประมาณ
ความพึงพอใจ
ฯ

-

-

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการ
แล้ วร้ อยละ
100

5

การวัดผล

5.1) สารวจการเผยแพร่ มี.ค. – ก.ย.53
ผลงานวิจยั หรืองาน
สร้ างสรรค์ ซึ่งแสดงถึง
ความ สาเร็จด้ านการวิจยั
ของอาจารย์ และนักวิจยั

ร้ อยละของ
ไม่ น้อยกว่ า 43.0582
งานวิจยั หรืองาน ร้ อยละ 45
สร้ างสรรค์ ที่
ตีพมิ พ์ เผยแพร่
ในระดับชาติ
หรือระดับ
นานาชาติ ต่ อ
อาจารย์ ประจา
และ/หรือนักวิจยั 11
ประจา

-

-

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการ
แล้ วร้ อยละ
90
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ลาดับ กิจกรรม
6

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบตั ิ เครื่องมือ งบ
จริ ง / อุปกรณ์ ประมาณ

การยกย่ อง
6.1 การให้ รางวัล
ชมเชยและการ ผลงานวิจยั ดีเด่ น
ให้ รางวัล

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานะ

ธ.ค.52 – ก.ย.53 การประกาศผล ภายใน ก.ย.53 ต.ค. 53
รางวัลผลงานวิจยั
ดีเด่ นภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
6.2 การให้ ทุน
ธ.ค.52 – ก.ย.53 จานวนครั้งในการ 2 ครั้ง/ปี
1 ครั้ง
สนับสนุนการตีพมิ พ์
ประกาศผลทุน
บทความวิจยั ใน
สนับสนุนการ
วารสารทางวิชาการที่
ตีพมิ พ์บทความวิจยั
ได้ รับการยอมรับ

-

800,000 บาท

ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 100

-

3,000,000 บาท ฝ่ ายวิจยั

ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 50

6.3) การให้ รางวัล ธ.ค.52 – ก.ย.53 การประกาศผล ภายใน ก.ย.53 5 ต.ค. 53
นักวิจยั รุ่นใหม่ ดเี ด่ น
รางวัลนักวิจยั รุ่น
ระดับคณะ
ใหม่ ดเี ด่ นระดับ
คณะ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด

-

233,200 บาท

ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 100

12

ฝ่ ายวิจยั
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ลาดับ กิจกรรม
6

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

ปฏิบตั ิ เครื่องมือ งบ
เป้ าหมาย
จริ ง / อุปกรณ์ ประมาณ

การยกย่ อง
6.4) การให้ รางวัลการ ต.ค.52 – พ.ค.53 การประกาศผล ภายใน พ.ค.53 11 พ.ค.
ชมเชยและการ จดสิทธิบัตรและอนุ
รางวัลการจด
53
ให้ รางวัล
สิทธิบตั ร
สิทธิบัตรฯ ภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนด
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-

850,000 บาท

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ ายวิจยั

สถานะ
ดาเนินการ
เสร็จร้ อยละ
100

