สรุ ปผลดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ / ผู้รับผิดชอบ

(1)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 : จัดการศึกษาทีได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนือหาสอดคล้ อง

ตัวชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้
ลําดับ

รายการ

(2)

(3)

1 จํานวนองค์ความรู้ใหม่เกียวกับมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

(จํานวน)

(จํานวน)

การบรรลุเป้าหมาย ไม่ได้ รับรายงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

n/a

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1 องค์ความรู้

1 องค์ความรู้



ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80

n/a

n/a

n/a

n/a

กับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญทีทวีมากขึนของเอเชียและประชาคม ASEAN
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 2 : ขยายบทบาทความเป็ นผู้นําความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ

1 จํานวนรายการฐานข้ อมูลเครื อข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน ASEAN และเอเชีย

อย่างใกล้ ชิดมากยิงขึนกับมหาวิทยาลัยชันนําใน ASEAN และเอเชีย

จากทีมีอยู่

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

2 จํานวนความร่วมมือทางวิชาการทีมีการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนือง

5 ความร่วมมือ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 : สร้ างงานวิจยั ทีได้ มาตรฐานสากลและแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการเพิม

1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลียนเรี ยนรู้เพือส่งเสริ มการวิจยั ในระดับสากล

4

5

งบประมาณวิจยั งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชันนําระดับนานาชาติ การสร้ างเครื อข่ายพีเลียง

2 จํานวนผลงานวิจยั /สิงประดิษฐ์ /งานสร้ างสรรค์ทีได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

355

n/a

n/a

และกลุม่ นักวิจยั คุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรื อเอเชีย

3 จํานวนผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ ประโยชน์

312

n/a

n/a

4

4





ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 : พลิกฟื นบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คม

1 จํานวนเรื องการเผยแพร่หรื อนําเสนอประเด็นชีนําหรื อแก้ ปัญหาสังคมแก่สอมวลชน
ื

ผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะในปั ญหาทีอยูใ่ นบริ บททีเป็ นความเชียวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

2 จํานวนฐานข้ อมูลผู้เชียวชาญทุกสาขาวิชา

3

3



ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

3 จํานวนการติดต่อของประชาชนทัวไปและสือมวลชนเพือขอข้ อมูลความรู้หรื อติดต่อผู้เชียวชาญ

10

12



ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5 : ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม

1 จํานวนคูม่ ือทีเผยแพร่องค์ความรู้ทีกําหนดไว้ ทงหมดไม่
ั
น้อยกว่า 3 เล่ม

3

1



ศิลปวัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตรกิจกรรมเสริ มหลักสูตร และ

2 จํานวนคณะทีมีสว่ นร่วมในการจัดการองค์ความรู้ในเรื องทีกําหนดไม่น้อยกว่า

16 คณะ

9 คณะ



กิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่สงั คม รวมถึงการให้ บริ การสุขภาพแบบองค์รวมแก่สงั คมอย่างสมําเสมอ

ร้ อยละ 80 ของทังหมด

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา

3 ค่าเฉลียของผลประเมินผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในองค์ประกอบทีเกียวข้ อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6 : สร้ างความเป็ นเลิศในการบริ หารภายใต้ หลักธรรมาภิบาลทีให้ ความสําคัญ

1

จํานวนกิจกรรมส่งเสริ มให้ ประชาคมเรี ยนรู้หลักธรรมาภิบาล

4.01

n/a

8 กิจกรรม

5 กิจกรรม

n/a


กับความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน
ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ หาร ท่าพระจันทร์
ปี 2556 มีตวั ชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ทีต้ องดําเนินการ จํานวน 13 รายการ

รวม =

5

3

5

แบบฟอร์ มที - 1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 : จัดการศึกษาทีได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนือหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญทีทวีมากขึนของเอเชียและประชาคม ASEAN
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ลําดับ

รายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้

(1)

(2)

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

(3)

(4)

1 องค์ความรู้

1 องค์ความรู้

1

จํานวนองค์ความรู้ใหม่เกียวกับมาตรฐานการศึกษาระดับสากล

2

จํานวนหลักสูตรทีมีเนือหาเป็ นมาตรฐานสากล

-

-

3

จํานวนนักศึกษาทีศึกษาในหลักสูตรพหุวิทยาการ

-

-

4

จํานวนหลักสูตรทีเป็ นพหุวิทยาการทีเพิมขึนในมหาวิทยาลัย

-

-

หมายเหตุ
องค์ความรู้ใหม่ คือ Mooc (Massive open online course) และได้ นําองค์ความรู้นีดําเนินการเป็ นกิจกรรมตลอดปี งบประมาณ 2556

แบบฟอร์ มที - 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1 : จัดการศึกษาทีได้ มาตรฐานสากลโดยปรับทุกหลักสูตรให้ มีเนือหาสอดคล้ องกับความต้ องการของประเทศและสอดรับกับความสําคัญทีทวีมากขึนของเอเชียและประชาคม ASEAN
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

18 ก.พ.56

-

หัวข้ อทีจะจัดการความรู้ คือ
Academic Transformation และ
Massive open online course

มี.ค.-เม.ย.56

-

29 เม.ย.56

1. วิทยากร ประกอบด้ วย
1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
2) ผอ.สถาบันคลังสมอง
3) คณบดีคณะทันต
แพทยศาสตร์ มธ.

1

กําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจัดการความรู้ (ต.ค. 55 – ม.ค. 56) ฝ่ ายวิชาการประชุมเพือกําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของ
และกลุม่ เป้าหมายทีจะพัฒนาความรู้
การจัดการความรู้และกลุม่ เป้าหมายทีจะพัฒนาความรู้

2

รวบรวมความรู้ทีระบุในข้ อ 1 จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ งๆ

3

รวบรวมและแลกเปลียนเรี ยนรู้ในกลุม่ ผู้มีประสบการณ์
ตรงหรื อผู้เชียวชาญในประเด็นความรู้ทีกําหนดตามข้ อ 1

(มี.ค. – เม.ย. 56) ฝ่ ายวิชาการรวบรวมความรู้ เรื อง Academic Transformation
และ Massive open online course
(เม.ย. 56)

จัดสัมมนาแลกเปลียนเรี ยนรู้เรื อง Academic Transformation
in Thailand
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ รูปแบบ Massive
open online course
-วิทยากรแลกเปลียนการนํารูปแบบการเรี ยนการสอนแบบ
ต่าง ๆ ไปใช้ ในหน่วยงาน

หน้ าที 1

1. แนวทางการดําเนินงาน
Massive open online course
ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ผลการดําเนินงานและปั ญหา
ทีพบในแต่ละสถาบัน
ทีวิทยากรสังกัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

4) รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
การศึกษา ม.พระจอมเกล้ า
ธนบุรี
5) ผู้แทนคณบดีคณะเภสัช
ศาสตร์ ม.สงขลานคริ นทร์
6) ผู้แทนคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
2.ผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
ประกอบด้ วย
1) คณาจารย์ หัวหน้ างาน
การศึกษา คณะ/สํานัก/
สถาบันในมธ.

หน้ าที 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2) คณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยภายนอก ได้ แก่
ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.
ขอนแก่น ม.บูรพา ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร ม.พระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ม.กรุงเทพ ม.
วลัยลักษณ์ ม.ราชภัฎวไลอลง
กรณ์ ม.ราชภัฎสุราษฏร์ ธานี
ม.ราชภัฎสุรินทร์
4

ประมวลความรู้ทีได้ จากการดําเนินการในข้ อ 3 ทีเป็ น
แนวปฏิบตั ิทีดีและถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที
ครอบคลุมสาระสําคัญ กระชับ ชัดเจน และเข้ าใจง่าย
และเผยแพร่ไปยังกลุม่ เป้าหมายทีจะพัฒนาความรู้

(พ.ค. 56)

เผยแพร่องค์ความรู้ทีได้ จากการสัมมนาผ่านทางเว็บไซด์กอง
บริ การการศึกษา

พ.ค.56

-

เพิมหัวข้ อจัดการความรู้ เรื อง
Academic Transformation in
Thailand ในเว็บไซด์กองบริ การ
การศึกษา

5

ประมวลความรู้ทีได้ จากการดําเนิน การในข้ อ 2 และ 4
ทีเป็ นแนวปฏิบตั ิทีดีและถ่ายทอดเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

(พ.ค. 56)

จัดทําโครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์ โดยใช้ องค์ความรู้ MOOC
(Massive open online course)

พ.ค.56

1. เสนอหลักการโครงการตลาด
วิชาธรรมศาสตร์ โดยใช้ องค์
ความรู้ MOOC (Massive open
online course) ต่อทีประชุมกบ
ม. 2. แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการตลาดวิชา
ธรรมศาสตร์

คณาจารย์สมัครเข้ าร่วมโครงการ
ตลาดวิชาธรรมศาสตร์ โดยถ่าย
ทําวีดีทศั น์เนือหาการสอน
ประมาณ 10-15 นาที

หน้ าที 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

6

จัดเก็บความรู้ทีได้ จากการดําเนินการในข้ อ 5 อย่างเป็ น
ระบบ และเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ทีสามารถเข้ าถึง
โดยง่าย

(มิ.ย. 56)

พ.ค.56

-

7

ติดตามผลการนําความรู้ในข้ อ 6 มาใช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง

8

นําผลการติดตามมาปรับความรู้ให้ มีความทันสมัยและ
เหมาะสมยิงขึน และเผยแพร่ให้ สามารถเข้ าถึงโดยง่าย

ไฟล์วีดีทศั น์จดั เก็บใน Server เพือเผยแพร่ผา่ น platform ของ
สกอ.

(ก.ค. – ส.ค. 56) คณาจารย์ถ่ายทําวีดีทศั น์เพือเตรี ยมเผยแพร่ผา่ น Platform ของ
สกอ.
(ก.ย. 56)

-

หน้ าที 4

ก.ค.56

-

องค์ความรู้เผยแพร่ผา่ นช่องทาง
ออนไลน์

-

มีเนือหาทีแล้ วเสร็ จพร้ อมเผยแพร่
จํานวน 8 หัวข้ อ และอยูร่ ะหว่าง
การถ่ายทําอีก 10 หัวข้ อ

-

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 1

แบบฟอร์ มที - 1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 : สร้ างงานวิจยั ทีได้ มาตรฐานสากล และแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการเพิมงบประมาณวิจยั งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชันนําระดับนานาชาติ
การสร้ างเครือข่ายพีเลียง และกลุม่ นักวิจยั คุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรือเอเชีย
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั
ลําดับ

รายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้

เป้าหมาย1

ผลการดําเนินงาน 2

(1)

(2)

(3)

(4)

4

5

1

จํานวนกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้เพือส่งเสริมการวิจยั ในระดับสากล

2

จํานวนผลงานวิจยั /สิงประดิษฐ์ /งานสร้ างสรรค์ทีได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

355

n/a

3

จํานวนผลงานวิจยั ทีนําไปใช้ ประโยชน์

312

n/a

หมายเหตุ 1ตัวค่าเป้าหมายโดยการกําหนดจากผลการดําเนินการในปี การศึกษา 2555 เพิมขึนในสัดส่วน 5 %
2

ได้ แก่ 1. เรือง "เทคนิคการเขียนข้ อเสนอโครงการวิจยั เพือเสนอขอทุนวิจยั " วันที 3 เม.ย. 56
2. เรือง "แนวทางปฏิบตั ิเพือความปลอดภัยทางชีวภาพ" วันที 29 พ.ค. 56
3. เรือง "เทคนิคการเขียนบทความวิจยั /บทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ " วันที 18 ก.ค. 56
4. เรือง "จริยธรรมการวิจยั ในคน" วันที 16 ส.ค. 56
5. เรือง "การแลกเปลียนประสบการณ์วิจยั และการกําหนดหัวข้ อวิจยั ในทศวรรษหน้ า 4 สาขาวิชา: สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ" วันที 11 ก.ย. 56

แบบฟอร์ มที - 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3 : สร้ างงานวิจยั ทีได้ มาตรฐานสากล และแก้ ไขปั ญหาของสังคมด้ วยการเพิมงบประมาณวิจยั งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชันนําระดับนานาชาติ การสร้ างเครื อข่ายพีเลียง
และกลุม่ นักวิจยั คุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้ เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดับ ASEAN หรื อเอเชีย
ชือผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการและวิจยั

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
1

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

การบ่งชีความรู้
1.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรื อง แผนการจัดการ

24-26 พ.ค. 56

ความรู้ ปี งบประมาณ 2555 – 2559
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ มธ
2

ครังที 1 9 ต.ค. 56

การสร้ างและแสวงหาความรู้
2.1 รวบรวมความรู้เกียวกับระเบียบวิธีวิจยั /
เทคนิคการวิจยั สมัยใหม่จากโครงการฝึ กอบรม

เม.ย. 56

โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั เพือเสนอขอทุนวิจยั "

เชิงปฏิบตั ิการ (นักวิจยั รุ่นใหม่)

1 วัน

1. แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์

มีนกั วิจยั รุ่นใหม่ทีผ่านการ

(3 เม.ย. 56)

ทางการวิจยั ระหว่างนักวิจยั อาวุโส

อบรมดังกล่าว ส่งข้ อเสนอ

และนักวิจยั รุ่นใหม่

โครงการวิจยั เพือขอรับทุน

2. ให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม

สนับสนุนนักวิจยั รุ่นใหม่

ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

ประจําปี 2556

โดยเน้ นฝึ กฝนให้ ผ้ วู ิจยั พัฒนา

จํานวน 24 โครงการ

conceptual paper
เป็ น full proposal ทีมีคณ
ุ ภาพ
3. ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ ผ้ ผู า่ น
หน้ าที 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

การอบรมยืน proposal หรื อทีผ่านการ
ฝึ กอบรมเสนอขอทุนจากมหาวิทยาลัย
2.2 รวบรวมรายชือผู้ทีทรงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญ

ก.ค. ของทุกปี

ในการเขียนบทความวิจยั ให้ ได้ รับการตีพิมพ์ใน

รวบรวมรายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีมีบทความวิจยั

ก.ค. ของทุกปี 1. รวบรวมข้ อมูลผู้ทีมีบทความวิจยั

รายชือผู้ทรงคุณวุฒิทีมี

ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ

(อยูร่ ะหว่างการ ทีได้ รับการตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติ

บทความวิจยั ได้ รับการตีพิมพ์

ระดับชาติและนานาชาติ

รวบรวม)

จากข้ อมูลของการประกันคุณภาพ

ในระดับชาติและนานาชาติ

การศึกษาในแต่ละปี การศึกษา

ใน 4 สาขาวิชา

2. จัดกลุม่ ผู้เชียวชาญโดยจําแนก
สาขาความเชียวชาญ ออกเป็ น 4 กลุม่
ประกอบด้ วย
2.1 สาขาสังคมศาสตร์
2.2 สาขามนุษยศาสตร์
2.3 สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.4 สาขาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
3. จัดทําฐานข้ อมูลในรูป MS Excel
เพือให้ ง่ายต่อการค้ นหาและนําไปใช้
ประโยชน์
4. เผยแพร่ฐานข้ อมูลใน web site ฝ่ ายวิจยั
2.3.1 สนับสนุนให้ เกิดเครื อข่ายทางวิชาการภายใน
สาขาของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพือ

ปี งบประมาณ
2556-2559

1. การจัดตังศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ

ปี งบประมาณ 1.1 จัดสรรงบประมาณ
2555-2559 สนับสนุนการดําเนินงาน

1. มีศนู ย์แห่งความเป็ นเลิศ
ทางวิชาการ จํานวน 5 ศูนย์

ให้ เกิดความเข้ มแข็งทางวิชาการของแต่ละสาขาวิชา

ของศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ

2. ได้ ผลงานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพ

รวมทังให้ ความสําคัญกับการบูรณาการด้ านการวิจยั

1.2 ประกาศจัดตังศูนย์แห่ง

และสามารถตีพิมพ์

ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ

ความเป็ นเลิศทางวิชาการทีมีความพร้ อม

(ผลงานจะสําเร็ จประมาณ

หน้ าที 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ในการผลิตผลงานทางการวิจยั

ปลายปี งบประมาณ 2556)

1.3 มหาวิทยาลัยทําสัญญา
กับศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ
1.4 การรายงานผลการดําเนิน
ของศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ
ต่อคณะกรรมการบริ หารงานวิจยั มธ.
1.5 ประชาสัมพันธ์ผลงานที
เกิดจากการสร้ างสรรค์ของ
ศูนย์ฯ ในรูปแบบต่างๆ เช่น
การจัดแสดงนิทรรศการ
การเผยแพร่บน website
ของมหาวิทยาลัย และฝ่ ายวิจยั
2. โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ

2.3.2 สนับสนุนให้ เกิดภาคีความร่วมมือทางวิชาการ

ปี งบประมาณ

/วิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในพืนที

2556-2559

1. โครงการมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ

หน้ าที 3

ปี งบประมาณ 2.1 จัดสรรงบประมาณโครงการ

1. เกิดความร่วมมือเป็ นเครื อข่าย

2555-2556

มหาวิทยาลัยวิจยั ให้ แต่ละ cluster

ภายในมหาวิทยาลัย เป็ น

2.2 สนันสนุนให้ เกิด

6 cluster จํานวน 31 โครงการ

เครื อข่ายทางการวิจยั ภาย

2. ผลงานวิจยั ทีได้ รับการตีพิมพ์

สาขาวิชา/หน่วยงานระหว่าง

ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ/

อาจารย์ ของ มธ.

นานาชาติ รวม 157 บทความ

ปี งบประมาณ 1. สร้ างและสนับสนุนให้
2555 - 2556 เกิดเครื อข่ายทางการวิจยั

1. ได้ ผลผลิตในรูปของผลงาน

ทีสืบเนืองมาจากโครงการ

Cluster จํานวน 31 โครงการ

มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ

และมีผลงานเชิงประจักษ์

วิจยั ภายใต้ การดําเนินงานของ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ทีดําเนินการโดยสํานักงาน

ทีได้ เผยแพร่ จํานวน 26 ชิน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ แก่

2. มีบทความวิจยั ทีได้ รับการ

1.1 สร้ างเครื อข่ายภายในมหาวิทยาลัย

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

6 cluster ของ มธ. ดังนี
- สังคม เศรษฐกิจและบริ หารจัดการ

ระดับชาติ/นานาชาติ รวม
157 บทความ

- แพทย์แผนไทย เกษตร และอาหาร
- ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสุข
- การแพทย์คลีนิก
- พลังงานทางเลือก
- วิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่
1.2 สร้ างเครื อข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย
ทัง 9 แห่ง ทีได้ รับการคัดเลือกในโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ดังนี
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ม. ธรรรมศาสตร์
- ม. เกษตรศาสตร์
- ม. มหิดล
- ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
- ม. เทคโนโลยีสรุ นารี
- ม. เชียงใหม่
- ม. ขอนแก่น
- ม.สงขลานคริ นทร์
หน้ าที 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดกิจกรรม
ด้ านการวิจยั ร่วมกันของเครื อข่ายใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การนําเสนอผลงานใน
ทีประชุมมหาวิทยาลัยวิชาการ เป็ นต้ น
2. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการ
ดําเนินการวิจยั

ปี งบประมาณ 1. จัดเวทีประชาสัมพันธ์
2556

ทุนต่างๆ จากหน่วยงาน

โครงการพัฒนานักวิจยั และ

ภายนอกทีมีการสนับสนุน

งานวิจยั เพืออุตสาหกรรม

ทุนวิจยั ในลักษณะการร่วม

(พวอ.) ของสํานักงานกองทุน

ทุนวิจยั ระหว่าง มธ. กับ

สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

หน่วยงานภายนอก

1 ครัง (วันที 27 มิ.ย. 56) โดย

2. ส่งเสริ มและสนับสนุน

ภายหลังการจัดโครงการมีผ้ ทู ี

ให้ เกิดความร่วมมือทาง

เข้ าร่วมส่งข้ อเสนอโครงการ

การวิจยั ระหว่าง มธ. กับ

วิจยั เสนอขอทุนดังกล่าว

หน่วยงานภายนอก

จํานวน 4 ราย

ในรูปแบบต่างๆ เช่น

2. ปี 2556 มธ. ได้ จดั สรร

การร่วมทุนวิจยั เป็ นต้ น

งบประมาณเพือร่วมทุนวิจยั

3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุน

กับ สกว. จํานวน 12 ทุน

ทุนวิจยั ระหว่างสถาบันวิจยั

วงเงิน 1,073,666 บาท แบ่งเป็ น

หลักของมหาวิทยาลัยกับ

3.1 ทุนพัฒนาศักยภาพ

หน่วยงานภายนอกจํานวน

อาจารย์รุ่นใหม่ จํานวน 6 ทุน

2 ทุน ทุนละ 1,000,000 บาท ได้ แก่

วงเงิน 480,000 บาท

1. สถาบันไทยคดีศกึ ษา
หน้ าที 5

1. จัดประชาสัมพันธ์ทนุ

3.2 ทุนพัฒนาศักยภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2. สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

นักวิจยั รุ่นใหม่ จํานวน 4 ทุน
วงเงิน 320,000 บาท
3.3 ทุนเมธีวิจยั สกว. จํานวน
2 ทุน วงเงิน 273,666 บาท
3. ผลการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนทุนวิจยั ระหว่างสถาบัน
วิจยั หลักของมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก 2 โครงการ
ได้ แก่
1. อภิปรายความผ่านพระราชกรณียกิจและแนวพระราชดําริ ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั กับ
ประโยชน์สขุ ของคนไทย
2. บทบาทของจีนต่อการเปลียน
แปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมในอนุภมู ิภาคลุม่ แม่นํา
โขงและผลกระทบต่อไทย :
กรณีศกึ ษาสหภาพพม่า สปป.ลาว
และเวียดนาม

2.3.3 รวบรวมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

ปี งบประมาณ

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

2556-2559

ข้ อมูลจากสํานักงานวิเทศสัมพันธ์

เพือต่อยอดความร่วมมือด้ านการวิจยั
หน้ าที 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ปี งบประมาณ
2556

รวบรวมรายชือฐานข้ อมูลสนับสนุนด้ านการวิจยั
จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

(1)

2.4 รวบรวมรายชือฐานข้ อมูลทีมหาวิทยาลัยมีอยู่
และแจ้ งรายชือฐานข้ อมูลทีต้ องการเพิมเติม

ปี งบประมาณ 1. รวบรวมฐานข้ อมูล
2556
การวิจยั ประเภทต่างๆ ได้ แก่

1. ได้ มีการรวบรวมฐานข้ อมูล

(อยูร่ ะหว่าง

1.1 ผู้เชียวชาญการวิจยั ด้ านต่างๆ

35 ฉบับ

การรวบรวม)

1.1 ผู้เชียวชาญการวิจยั ด้ านต่างๆ

2. อยูร่ ะหว่างรวบรวมฐาน

1.2 แหล่งทุนวิจยั

ข้ อมูลผู้เชียวชาญและแหล่ง

1.3 ฐานข้ อมูลวารสารทางวิชาการ

ทุนวิจยั

1.4 ฐานข้ อมูลบุคลากรทีไป

3. อยูร่ ะหว่างรวบรวมฐาน

วารสารทางวิชาการทังสิน

เพิมพูนความรู้ในต่างประเทศ

ข้ อมูลบุคลากรทีไปเพิมพูนความรู้

2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ฐานข้ อมูล

ในต่างประเทศ

ต่างๆ เพือให้ เกิดการใช้ ประโยชน์และ
สามารถนําไปสนับสนุนการดําเนินการ
วิจยั ของบุคลากรวิจยั ของมหาวิทยาลัย
3

การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
3.1 รวบรวม/จัดกลุม่ ความรู้ตา่ งๆ ให้ เป็ นหมวดหมู่

เริ ม ก.ย. 57

ดําเนินการหลังการรวบรวมรายชือฐานข้ อมูล

รวบรวม/จัดกลุม่ ความรู้สาขาวิชาการต่างๆ
ให้ เป็ นหมวดหมู่ เพือง่ายต่อการค้ นหา

4

การประมวลและกลันกรองความรู้
4.1 เสนอคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจยั

เริ ม ธ.ค. 57

จัดตังคณะอนุกรรมการจัดการความรู้

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

เป็ นผู้ประมวลและกลันกรองความรู้

ด้ านการวิจยั เป็ นผู้ประมวลความรู้และ
กลันกรองความรู้

4.2 คณะกรรมการจัดการความรู้ มธ.พิจารณา
ความรู้ทีได้ จาก 4.1 เพือกําหนดองค์ความรู้/กิจกรรม

ปี งบประมาณ
2556

การแลกเปลียนเรี ยนรู้
หน้ าที 7

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
5

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

การเข้ าถึงความรู้
5.1 นําองค์ความรู้ด้านการวิจยั เผยแพร่ในเว็บไซต์

ปี งบประมาณ

1. ประมวลและรวบรวมความรู้ทีต้ องการ

ปี งบประมาณ 1. รวบรวมความรู้จาก

ของมหาวิทยาลัย

2556-2559

เผยแพร่ ทาง website

2556-2559

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

การวิจยั ประกอบด้ วย

(อยูร่ ะหว่าง

- ผลงานวิจยั ในรูปแบบ Digital file

ดําเนินการ)

- คูม่ ือและแนวทางปฏิบตั ิ
ทีเกียวข้ องกับการวิจยั เช่น
จรรยาบรรณนักวิจยั
การดําเนินด้ านความปลอดภัยทางชีวภาพ
การดําเนินงานจริ ยธรรม
การวิจยั ในคน/สัตว์ เป็ นต้ น
- สรุปองค์ความรู้ทีได้
จากการจัดการความรู้ใน
รูปแบบของการฝึ กอบรม

5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ ลากรทราบถึงช่องทาง

ปี งบประมาณ

ของการเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการเข้ าถึงความรู้

2556-2559

1. เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ

ปี งบประมาณ 1. เผยแพร่องค์ความรู้ใน
2556-2559

ด้ านการวิจยั

อยูร่ ะหว่างดําเนินการ

รูปแบบต่างๆ ได้ แก่

(อยูร่ ะหว่าง

1.1 web site และ facebook ฝ่ ายวิจยั

ดําเนินการ)

1.2 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้
ประชาคมวิจยั มธ. เข้ าถึงองค์ความรู้ตา่ งๆ
ผ่านทาง e-mail list
ของประชาคมวิจยั มธ. เป็ นต้ น

6

การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้
6.1 จัดกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริ มการแลกเปลียน
หน้ าที 8

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

เรี ยนรู้ด้านการวิจยั เช่น โครงการฝึ กอบรม
การสัมมนา/เสวนาทางการวิจยั
6.1.1 การเขียน Proposal ให้ ทนุ วิจยั

เม.ย. – พ.ค. 56 1. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้ อเสนอ

3 เม.ย. 56

1.1 แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์

1. มีนกั วิจยั รุ่นใหม่ทีผ่านการ

โครงการวิจยั เพือเสนอขอทุนวิจยั " แก่อาจารย์/

ทางการวิจยั ระหว่างนักวิจยั อาวุโส

อบรมดังกล่าว ส่งข้ อเสนอ

นักวิจยั ของ มธ.

และนักวิจยั รุ่นใหม่

โครงการวิจยั เพือขอรับทุน

1.2 ให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมใ

สนับสนุนนักวิจยั รุ่นใหม่

ในลักษณะการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ

จํานวน 24 โครงการ

โดยเน้ นฝึ กฝนให้ ผ้ วู ิจยั
พัฒนา conceptual paper
เป็ น full proposal ทีมีคณ
ุ ภาพ
1.3 ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ ผ้ ผู า่ น
การอบรมยืน proposal หรื อทีผ่านการ
ฝึ กอบรมเสนอขอทุนจากมหาวิทยาลัย
2. โครงการแลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์

2.1 แลกเปลียนเรี ยนรู้ประสบการณ์

2. มีผ้ เู ข้ าร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้

ด้ านการวิจยั ทีมีประสบการณ์ชาวต่างชาติ

ทางการวิจยั ระหว่างนักวิจยั กับนักวิจยั

จํานวน 53 ท่าน

(visiting profersor)

ผู้มีประสบการณ์ชาวต่างชาติ

3. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนบทความ

9 พ.ค. 56

18 ก.ค. 56

3.1 แลกเปลียนเรี ยนรู้

3. มีผ้ เู ข้ าร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้

วิจยั /บทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์

ประสบการณ์ในการเขียน

ประมาณ 200 ท่าน

และสารนิพนธ์"

บทความวิจยั /บทความวิชาการ
ระหว่างอาจารย์/นักวิจยั กับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3.2 ให้ ความรู้แก่ผ้ เู ข้ ารับการอบรม
หน้ าที 9

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

ในเรื องเทคนิคและวิธีการในการเขียน
บทความวิจยั /บทความวิชาการ
3.3 ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ นกั ศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเขียน
บทความวิจยั /บทความวิชาการ
ให้ ได้ รับการตีพิมพ์เผยแพร่
4. โครงการ "การแลกเปลียนประสบการณ์วิจยั

11 ก.ย. 56

4.1 เป็ นการเสริ มสร้ างบรรกาศ

3. มีผ้ เู ข้ าร่วมแลกเปลียนเรี ยนรู้

และการกําหนดหัวข้ อวิจยั ในทศวรรษหน้ า

พบปะแลกเปลียนองค์ความรู้ระหว่าง

ประมาณ 70 ท่าน

4 สาขาวิชา ฯ "

สาขาวิชาอันนําไปสูก่ ารสร้ างเครื อข่าย
และการทํางานร่วมกัน
4.2 ให้ อาจารย์/นักวิจยั มีมมุ มองทีกว้ างขึน
ในการผลิตผลงานวิจยั ทีสามารถรองรับ
การเปลียนแปลงทีเกิดขึน
4.3 ทราบแนวโน้ มการกําหนดหัวข้ อวิจยั
ในทศตวรรษหน้ าพร้ อมต่อการแข่งขัน
ในการเป็ นส่วนหนึงของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6.1.2 หลักการเขียนตําราเพือขอกําหนด

พ.ค.-56

ตําแหน่งทางวิชาการ

ยกเลิกการจัดกิจกรรม เนืองจากโครงการมี
ภาระงานคล้ ายคลึงกับโครงการของกองบริ การ
วิชาการ

6.2 จัดให้ มีระบบพีเลียงทางด้ านการวิจยั ในการวิจยั
ระดับอาจารย์ และการวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา

พ.ค.-56

นํารูปแบบของระบบพีเลียงทางการวิจยั มาเป็ น
ส่วนหนึงของกิจกรรม/ทุนสนับสนุนการวิจยั
หน้ าที 10

ปี การศึกษา

ให้ การสนับสนุนทุนวิจยั

ปี 2556 สนับสนุนทุนวิจยั ใน

แก่อาจารย์และนักศึกษา

รูปแบบระบบพีเลียงทางการวิจยั
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

โดยการกําหนดคุณสมบัติให้ อาจารย์ทีมี

ดังนี

ประสบการณ์ทางการวิจยั สูงทํางานวิจยั ร่วมกับ

1. ทุนนักวิจยั รุ่นใหม่

อาจารย์/นักศึกษาทีขอทุน เพือเป็ นการส่งเสริ มให้

2. ทุนผู้ช่วยวิจยั โครงการ

อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มี

ปริ ญญาเอก

ความเชียวชาญทางด้ านการวิจยั เพิมมากขึน
7

ดังนี
1. ทุนนักวิจยั รุ่นใหม่ จํานวน
22 ทุน
2. ทุนผู้ช่วยวิจยั โครงการ
ปริ ญญาเอก จํานวน 5 ทุน

การเรี ยนรู้
7.1 สนับสนุนทุนวิจยั แก่บคุ ลากรทุกระดับ

ปี งบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจยั แก่บคุ ลากรทางการวิจยั ของ

2556-2559

มหาวิทยาลัย ในทุกระดับความเชียวชาญ

วิจยั ให้ แก่บคุ ลากรทางการ

เพือให้ ได้ ผลงานวิจยั ทีมีคณ
ุ ภาพสามารถนํามา

วิจยั ทังในระดับอาจารย์

1. สําหรับบัณฑิตศึกษา

ใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง โดยกําหนดเป็ นแผนงาน

และนักศึกษาระดับบัณฑิต

- ทุนวิจยั ทัวไประดับบัณฑิต

ประจําปี ของฝ่ ายวิจยั

ศึกษา ให้ หลากหลายรูปแบบ ดังนี

ปี งบประมาณ กําหนดการสนับสนุนทุน

1. สําหรับบัณฑิตศึกษา
- ทุนวิจยั ทัวไประดับบัณฑิตศึกษา

ทางการวิจยั ในปี 2556 ดังนี

ศึกษา จํานวน 64 ทุน
- ทุนผู้ช่วยวิจยั โครงการ
ปริ ญญาเอก จํานวน 5 ทุน

- ทุนผู้ช่วยวิจยั โครงการปริ ญญาเอก

- ทุนผู้ช่วยสอน จํานวน 20 ทุน

- ทุนผู้ช่วยวิจยั โครงการปริ ญญาเอก

- ทุนอุดหนุนการทํา

- ทุนผู้ช่วยสอน

วิทยานิพนธ์จากกองทุน

- ทุนอุดหนุนการทําวิทยานิพนธ์จ

นรนิติ เศรษฐบุตร จํานวน 4 ทุน

จากกองทุนนรนิติ เศรษฐบุตร

2. สําหรับอาจารย์

2. สําหรับอาจารย์

2.1 นักวิจยั รุ่นใหม่

2.1 นักวิจยั รุ่นใหม่

- ทุนนักวิจยั รุ่นใหม่ จํานวน

- ทุนนักวิจยั รุ่นใหม่
2.2 นักวิจยั รุ่นกลาง
หน้ าที 11

จัดสรรทุนวิจยั ให้ แก่บคุ ลากร

22 ทุน
2.2 นักวิจยั รุ่นกลาง
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- ทุนวิจยั ทัวไป

- ทุนวิจยั ทัวไป จํานวน 104 ทุน

- ทุนวิจยั สถาบัน

- ทุนวิจยั สิงประดิษฐ์ จํานวน

- ทุนวิจยั สิงประดิษฐ์
2.3 นักวิจยั รุ่นใหญ่
- ทุนวิจยั งบคลัง
- ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการ

2 ทุน
2.3 นักวิจยั รุ่นใหญ่
- ทุนวิจยั งบคลัง จํานวน 35 ทุน
- ศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ 5 ทุน

7.2 สนับสนุนทุนตีพิมพ์ผลงานวิจยั /วิชาการ

ปี งบประมาณ

สนับสนุนทุนวิจยั แก่บคุ ลากรทางการวิจยั ของ

และงานสร้ างสรรค์แก่นกั วิจยั ทุกระดับ

2556-2559

มหาวิทยาลัย ในทุกระดับความเชียวชาญ

บุคลากรทางการวิจยั ทังในระดับอาจารย์

ต่างๆ ทีได้ รับการสนับสนุน

เพือให้ ได้ ตีพิมพ์ผลงานวิจยั /วิชาการทีมีคณ
ุ ภาพ

และนักศึกษาระดับบัณฑิต

และผลงานหรื อชินงาน

สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ จริ ง โดยกําหนด

ศึกษา ให้ หลากหลายรูปแบบ ดังนี

ภายหลังสินสุดโครงการ

เป็ นแผนงานประจําปี ของฝ่ ายวิจยั

ปี งบประมาณ กําหนดการสนับสนุนทุนวิจยั ให้ แก่

จํานวนของผู้รับทุนในประเภท

1. สําหรับบัณฑิตศึกษา
- ทุนส่งเสริ มการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์
2. สําหรับอาจารย์
2.1 ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
ผลงานวิจยั /ผลงานวิชาการ
2.2 ทุนสนับสนุนการจด
สิทธิบตั รและอนุสทิ ธิบตั ร
2.3 ทุนรางวัลเผยแพร่ผลงานสร้ างสรรค์
2.4 ทุนสนับสนุนการเขียน
ตํารา/สือการเรี ยนการสอน

หน้ าที 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

7.3 มีการจัดประชุมวิชาการด้ านการวิจยั ร่วมกัน

ปี งบประมาณ

สนับสนุนให้ เกิดกิจกรรมด้ านการส่งเสริ ม

ปี งบประมาณ 1. กําหนดแผนการจัด

ระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและระหว่าง

2556-2559

บรรยากาศทางการวิจยั ร่วมกัน ทังในรูปแบบของ

2556-2557

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก

การประชุมวิชาการและการสัมมนาเผยแพร่การ
วิจยั ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก

อยูใ่ นระหว่างเตรี ยมการจัดงาน

ประชุมวิชาการ ทังในระดับ

(สําหรับงานประชุมวิชาการบัณฑิต

ชาติและนานาชาติ ดังนี

ศึกษา (GS-NETT 2012) ได้

1.1 ประชุมวิชาการบัณฑิต

ดําเนินการจัดเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้

ศึกษา (GS-NETT 2012 วันที 18 ธ.ค. 55) full paper 94 บทความ )
1.2 ประชุมวิชาการร่วม 4 สถาบัน
1.3 ประชุมวิชาการนานาชาติ
ร่วมกับ APPRA
2. เข้ าร่วมกับเครื อข่ายระบบการวิจยั
ของประเทศในการจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
และเผยแพร่การวิจยั
Thailand Research Expo จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
ในวันที 23 - 27 ส.ค. 56

7.4 จัดให้ มีผ้ ดู แู ล/แนะนําการใช้ ระบบฐานข้ อมูล

ปี งบประมาณ
2556-2559

1. สํารวจฐานข้ อมูลด้ านการวิจยั จากหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
2. กําหนดผู้รับผิดชอบเพือดูแลและแนะนําการใช้
ระบบฐานข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการวิจยั

ปี งบประมาณ 1. สํารวจและรวบรวมฐาน
2556-2559 ข้ อมูลทีเกียวข้ องกับการวิจยั
ภายในมหาวิทยาลัย ได้ แก่
- ฐานข้ อมูลวารสารทางวิชาการ
(ดําเนินการโดย สํานักหอสมุด)
- ฐานข้ อมูลผลงานทางวิชาการ
ของ มธ. D-Space (ดําเนินการโดย

1. จัดตังงานวารสารทางวิชาการ
และระบบข้ อมูลการวิจยั เพือ
ดําเนินงานรวบรวมและดูแลระบบ
ฐานข้ อมูลการวิจยั ของสํานักงาน
2. อยูร่ ะหว่างการสํารวจและ
รวบรวมฐานข้ อมูลทีเกียวข้ อง
กับการวิจยั

สํานักหอสมุด)
หน้ าที 13

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

- ฐานข้ อมมูลบริ หารงานวิจยั
(อยูร่ ะหว่างดําเนินการโดย TU - RAC)
2. สนับสนุนให้ ผ้ ดู แู ลระบบ
ทีรับผิดชอบตามข้ อ 1 มีความรู้
เรื องการใช้ งานระบบอย่างเชียวชาญ
โดยการส่งเข้ ารับการอบรม
จากหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง
3. กําหนดแผน และกิจกรรม
การแนะนําการใช้ ระบบฐานข้ อมูล
โดยมีผ้ ดู แู ลระบบตามข้ อ 2 เป็ นผู้แนะนํา
7.5 สังเคราะห์การวิจยั ให้ ง่ายต่อความเข้ าใจ

ปี งบประมาณ

ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ เกิดการสังเคราะห์

ปี งบประมาณ 1. สนับสนุนงบประมาณให้

1. ฝ่ ายวิจยั มีการสังเคราะห์ และ

และเพิมช่องทางในรูปแบบต่างๆ เพือส่งเสริ ม

2556-2559

องค์ความรู้จากงานวิจยั ในรูปแบบต่างๆ เช่น

2556-2559

กับ TU-RAC เพือใช้ ในการ

เผยแพร่ทาง web site ของ
ฝ่ ายวิจยั แล้ ว จํานวน 6 ผลงาน

ให้ เกิดการต่อยอดผลวิจยั ทีมุง่ ไปสูก่ ารใช้ ประโยชน์

การสนับสนุนงบประมาณดําเนินการแก่หน่วย

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั

ในเชิงพาณิชย์

งานทีเกียวข้ อง รวมทังเพิมช่องทางการเผยแพร่

2. ฝ่ ายวิจยั คัดเลือกผลงานวิจยั ที

ทีเอือต่อการนําผลการสังเคราะห์งานวิจยั

สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในด้ านต่างๆ

ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเหมาะสม

มาสังเคราะห์ เพือให้ ง่ายต่อ
ความเข้ าใจของบุคคลทัวไป
และเผยแพร่ในหลากหลาย
ช่องทาง เช่น website และ
facebook ของฝ่ ายวิจยั เป็ นต้ น

หน้ าที 14

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 3

แบบฟอร์ มที - 1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 : พลิกฟื นบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คมผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะในปั ญหาทีอยูใ่ นบริ บททีเป็ นความเชียวชาญ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
ลําดับ

รายการตัวชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

(1)

(2)

(3)

(4)

1

จํานวนเรื องการเผยแพร่หรื อนําเสนอประเด็นชีนําหรื อแก้ ปัญหาสังคมแก่สอมวลชน
ื

4

4

2

จํานวนฐานข้ อมูลผู้เชียวชาญทุกสาขาวิชา

3

3

3

จํานวนการติดต่อของประชาชนทัวไปและสือมวลชนเพือขอข้ อมูลความรู้หรื อติดต่อผู้เชียวชาญ

10

12

แบบฟอร์ มที - 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4 : พลิกฟื นบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอย่างสร้ างสรรค์ให้ สงั คมผ่านสือต่างๆ โดยเฉพาะในปั ญหาทีอยูใ่ นบริ บททีเป็ นความเชียวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
1

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

การบ่งชีความรู้
1.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต
- การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ ม

(ม.ค.- มี.ค. 56)

ปั ญหาในอนาคต

จัดประชุมกับบริ ษัททีปรึกษาประชาสัมพันธ์ และ

ม.ค.56

จัดประชุมระดมสมองวิเคราะห์

พบว่าความรู้ทีสังคมสนใจในปี

พบปะสือมวลชนเพือร่วมพูดคุย วิเคราะห์

สถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ ม

2556 คือ ประเด็นเกียวกับการ

สถานการณ์/ปั ญหาสังคมทีกําลังเป็ นทีสนใจ

ในอนาคต และเดินทางพบสือ

เตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ AEC ด้ าน

ในวงกว้ าง

หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ เพือ

งานวิจยั ต่างๆ ทีแก้ ไขปั ญหาสังคม

พูดคุยเกียวกับประเด็นปั ญหาสังคม และด้ านการเมืองการปกครอง
และแนวโน้ มในอนาคตทีน่าสนใจ
1.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ
- ขอความร่วมมือจากผู้บริ หารหน่วยงานต่างๆ
ผ่านทีประชุม กบม. และการทําหนังสือขอความร่วมมือ

(ม.ค.- มี.ค. 56)

ประสานแจ้ งขอข้ อมูลทังแบบทางการและ
ไม่เป็ นทางการ และติดตามผลการส่งข้ อมูล

ในการรวบรวมข้ อมูลรายชือผู้เชียวชาญ

ก.พ-มี.ค 57

จัดทําวาระการประชุมแจ้ งผ่าน

คณะ/สํานัก/สถาบัน/หน่วยงาน

การประชุม กบม. และบันทึกขอ

ต่างๆทยอยส่งรายชือผู้เชียวชาญ

ความร่วมมือส่งคณะ/ สํานัก/

กลับมาให้ ตังแต่ 15 มี.ค.56

สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ และ
โทรศัพท์ประสานติดตามแบบ
ไม่เป็ นทางการเป็ นระยะ
หน้ าที 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

1.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนในด้ าน

(ม.ค.- มี.ค. 56)

การบริ การวิชาการ

พบปะ/ สอบถามสือมวลชนเพือร่วมพูดคุย

(ม.ค.- มี.ค. 56) พบปะ และติดต่อสือหนังสือพิมพ์

1.การเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ AEC

วิเคราะห์ สถานการณ์/ปั ญหาสังคมทีกําลังเป็ น

โทรทัศน์ วิทยุ ทางโทรศัพท์เพือพูด 2.ผลงานวิจยั (ทีสอดคล้ องกับปั ญ

ทีสนใจของสังคม

คุย สอบถามความต้ องการด้ าน

หาสังคม สุขภาพ และสิงแวดล้ อม)

วิชาการ และองค์ความรู้จาก

3. ด้ านการเมืองการปกครอง

ผู้เชียวชาญ มธ. ทุกเดือน
- สํารวจ/ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(ก.พ.- เม.ย. 56)

ด้ านการบริ การวิชาการ การแก้ ปัญหา และชีนําสังคม

ประชุมกับบ.ทีปรึกษาด้ านประชาสัมพันธ์เกียว

(ก.พ.- เม.ย. 56) จัดประชุมรายเดือน เพือ

ประเด็นทีสังคมและสือมวลชนสนใจ

ประเด็นปั ญหาทีสังคม และสือมวลชนต้ องการ

วิเคราะห์ความสนใจของสังคม

1. การเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ AEC

ความชีนําแนวทางการแก้ ปัญหาจากนักวิชาการ มธ.

และสือมวลชน

2. ด้ านการวิจยั ทีตอบปั ญหา
สังคม สุขภาพ และสิงแวดล้ อม
3. ด้ านการเมืองการปกครอง

2

การสร้ างและแสวงหาความรู้
2.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

(เม.ย.- พ.ค. 56)

สํารวจ และรวบรวมข้ อมูลจากสือต่างๆ

(เม.ย.- พ.ค. 56) 1) สํารวจข้ อมูลจาก Clipping ข่าว

ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต

ทังหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสือออนไลน์

สือหนังสือพิมพ์ สือออนไลน์

- การรวบรวมข้ อมูลเพือนําวิเคราะห์สถานการณ์

ทีเป็ นประเด็นทีกระทบต่อสังคมในวงกว้ าง

และลิงค์ขา่ วจากสือโทรทัศน์รายวัน

ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคตจาก

2) จัดประชุมเพือวิเคราะห์

ความเห็นผู้เชียวชาญ เอกสาร หนังสือ ตํารา เว็บไซต์

สถานการณ์รายเดือน

2.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ

(เม.ย.- พ.ค. 56) แจ้ งขอรายชือผู้เชียวชาญอย่างเป็ นทางการไป
ยังคณะ/สํานัก/หน่วยงาน ภายในมธ.

(เม.ย.- พ.ค. 56) 1) จัดทําบันทึกแจ้ งหน่วยงาน

รายชือทีรวบรวม แบ่งเป็ นความ

ต่างๆ และติดตามการส่งข้ อมูล

เชียวชาญ 3 ด้ าน คือ ด้ านสังคม

- รวบรวมรายชือผู้เชียวชาญ นักวิจยั ทีมีความรู้เพือ

ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม

ศาสตร์ ด้ านวิทยาศาสตร์ และ

การบริ การวิชาการแก่สงั คม

2556

เทคโนโลยี และด้ านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

- จัดสัมมนาเพือรวบรวมความรู้ทีฝั งลึกจากผู้เชียวชาญ

วางแผนจัดสัมมนาร่วมกับสมาคมนักข่าว

เนืองจากนายกสมาคมนักข่าวฯ

หรื อผู้ปฏิบตั ิทีมีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจยั

เศรษฐกิจ และผู้เชียวชาญด้ านเศรษฐกิจ มธ.

และทางผู้เชียวชาญ มธ.ยัง

เพือแก้ ปัญหาและชีนําสังคม

กําหนดเวลาทีสะดวกตรงกันไม่ได้
หน้ าที 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

และภาระงานด้ านการประชา
สัมพันธ์การก้ าวสูป่ ี ที 80 มี
จํานวนมาก จึงเลือนไป
2.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(พ.ค.-ก.ค. 56)

พบปะ/ สอบถามสือมวลชนเพือร่วมพูดคุย

ประเด็นทีสังคมและสือมวลชนสนใจ

ด้ านการบริ การวิชาการ

วิเคราะห์ สถานการณ์/ปั ญหาสังคมทีกําลังเป็ น

โทรทัศน์ วิทยุ ทางโทรศัพท์เพือพูด 1.การเตรี ยมพร้ อมเข้ าสู่ AEC

- สํารวจความต้ องการของสังคมและสือมวลชน

ทีสนใจของสังคม

คุย สอบถามความต้ องการด้ าน

2.ด้ านการวิจยั ทีตอบปั ญหา

วิชาการ และองค์ความรู้จาก

สังคม สุขภาพ และสิงแวดล้ อม

ผู้เชียวชาญ มธ. ทุกเดือน

3. ด้ านการเมืองการปกครอง

ในด้ านการบริ การวิชาการ การวิจยั
3

(พ.ค.-ก.ค. 56) พบปะ และติดต่อสือหนังสือพิมพ์

การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
3.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

(มิ.ย.- ส.ค. 56)

นําฐานข้ อมูลสถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ ม

(มิ.ย.- ส.ค. 56) จัดประชุมระดมสมองระหว่าง

จัดหมวดหมูแ่ บ่งเป็ น 3 ด้ าน

ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต

ปั ญหาในอนาคตทีรวบรวมได้ มาวิเคราะห์

งานสือสารและสร้ างภาพลักษณ์

สอดคล้ องกับประเภทฐานข้ อมูล

- จัดหมวดหมูส่ ถานการณ์ปัจจุบนั และแนวโน้ ม

เพือแยกหมวดหมูใ่ ห้ ชดั เจน

องค์กร และบริ ษัททีปรึกษาด้ าน

ผู้เชียวชาญ คือ 1) ด้ านสังคม

ประชาสัมพันธ์ เพือร่วมกัน

2) ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนฯ

วิเคราะห์และจัดหมวดหมู่

3) ด้ านวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ

ปั ญหาในอนาคต
3.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน

(มิ.ย.- ส.ค. 56)

ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ

จัดทําแฟ้ มข้ อมูล "ฐานข้ อมูลผู้เชียวชาญ มธ."

ได้ จดั ทําแฟ้ มฐานข้ อมูลในรูปแบบ

แฟ้ มเอกสาร และรูปแบบไฟล์

เอกสาร 2 แฟ้ ม เพือใช้ ในการ

- จัดหมวดหมูร่ ายชือผู้เชียวชาญ นักวิจยั ทีมีความรู้

โดยแบ่งฐานข้ อมูลผู้เชียวชาญ

ให้ ข้อมูลทีสํานักงานทีท่าพระ

เพือการบริ การวิชาการแก่สงั คม

ของคณะ/หน่วยงาน เป็ น 3 ด้ าน

จันทร์ และศูนย์รังสิต และ

ข้ างต้ น

Upload ข้ อมูลรูปแบไฟล์ลงใน

3.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

โดยแบ่งเป็ น 3ด้ าน

(มิ.ย.- ส.ค. 56) จัดทําแฟ้ มฐานข้ อมูลทังรูปแบบ

(ส.ค.- ต.ค. 56)

ด้ านการบริ การวิชาการ

Dropbox เพือสะดวกใช้ งาน
แบบออนไลน์

4

การประมวลและกลันกรองความรู้
4.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต

(ก.ย.- พ.ย. 56)

จัดประชุมกลุม่ ย่อย พร้ อมสัมภาษณ์ในประเด็น
ปั ญหาทีสังคมให้ ความสนใจ ระหว่างผู้เชียว
หน้ าที 3

ดําเนินการเป็ น จัดประชุมกลุม่ ย่อย และสัม
ระยะ ตังแต่ กพ. ภาษณ์ อย่างเป็ นทางการ 4 ครัง

มธ.มีบทบาทด้ านการชีนําสังคม
ด้ านวิทยาศาสตร์ และการแก้
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

- จัดประชุมผู้เชียวชาญเพือพิจารณากลันกรองข้ อมูล

ชาญ กับสือมวลชน

องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้ เป็ นคูม่ ือ

ตามสถานการณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม

ปั ญหาด้ านวิกฤติสงแวดล้
ิ
อม

ปั จจุบนั ขณะนันๆ กรกฎาคม และสิงหาคม ด้ าน

ต่อสาธารณชน มากยิงขึน

วิทยาศาสตร์ และสิงแวดล้ อม
4.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน

(ก.ย.- พ.ย. 56)

กําลังดําเนินการ

ผ่านสือหนังสือพิมพ์/ โทรทัศน์

(ม.ค.-ก.พ 57)

ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ
- จัดประชุมผู้เชียวชาญเพือพิจารณากลันกรองข้ อมูล
องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้ เป็ นคูม่ ือ
4.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(พ.ย. 56- ม.ค. 57) กําลังดําเนินการ

ด้ านการบริ การวิชาการ
- จัดประชุมผู้เชียวชาญเพือพิจารณากลันกรองข้ อมูล
องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้ เป็ นคูม่ ือ
5

การเข้ าถึงความรู้
5.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์
ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต
- นําข้ อมูล องค์ความรู้เผยแพร่ผา่ นระบบอินทราเนต
ของ มธ. และเผยแพร่ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
5.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน

(ธ.ค. 56 – มี.ค. 57)

ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ
- นําข้ อมูล องค์ความรู้เผยแพร่ผา่ นระบบอินทราเนต
ของ มธ. และเผยแพร่ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
5.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(ก.พ.- พ.ค. 57)

ด้ านการบริ การวิชาการ
- นําข้ อมูล องค์ความรู้เผยแพร่ผา่ นระบบอินทราเนต
ของ มธ. และเผยแพร่ผา่ นเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
หน้ าที 4

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
6

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้
6.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

(เม.ย.- ก.ย. 57)

ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต
- จัดอบรม สัมมนา เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้และ
ติดตามผลการใช้ งานคูม่ ือ
- จัดตังชุมชนนักปฏิบตั ิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ พร้ อมเปิ ดช่องทางในการ
เข้ าถึงและแลกเปลียนข้ อมูลความรู้
6.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน

(มิ.ย. – ก.ย. 57)

ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ
- จัดอบรม สัมมนา เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้และ
ติดตามผลการใช้ งานคูม่ ือ
- จัดตังชุมชนนักปฏิบตั ิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ พร้ อมเปิ ดช่องทางในการ
เข้ าถึงและแลกเปลียนข้ อมูลความรู้
6.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(มิ.ย. – ก.ย. 57)

ด้ านการบริ การวิชาการ
- จัดอบรม สัมมนา เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้และ
ติดตามผลการใช้ งานคูม่ ือ
- จัดตังชุมชนนักปฏิบตั ิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.
เพือแลกเปลียนเรี ยนรู้ พร้ อมเปิ ดช่องทางในการ
เข้ าถึงและแลกเปลียนข้ อมูลความรู้
7

การเรี ยนรู้
7.1 ประเด็นชีนําแก่สงั คมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

(ก.ย. 57)
หน้ าที 5

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็ จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

ปั จจุบนั และแนวโน้ มปั ญหาในอนาคต
-จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการจัดการความรู้และนําปั ญหา อุปสรรคและ
ข้ อบกพร่องทีพบเป็ นประเด็นจัดการความรู้ตอ่ ไป
7.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหน่วยงาน

(ก.ย. 57)

ของมหาวิทยาลัยในด้ านต่างๆ
-จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการจัดการความรู้และนําปั ญหา อุปสรรคและ
ข้ อบกพร่องทีพบเป็ นประเด็นจัดการความรู้ตอ่ ไป
7.3 ความต้ องการของสังคมและสือมวลชนใน

(ก.ย. 57)

ด้ านการบริ การวิชาการ
-จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการจัดการความรู้และนําปั ญหา อุปสรรคและ
ข้ อบกพร่องทีพบเป็ นประเด็นจัดการความรู้ตอ่ ไป

หน้ าที 6

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 4

แบบฟอร์ มที - 1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5 : ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงั คมรวมถึงการให้ บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สงั คมอย่างสมําเสมอ
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ลําดับ

รายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

(1)

(2)

(3)

(4)

3

1

16 คณะ

9 คณะ

4.01

N/A

1

จํานวนคู่มือทีเผยแพร่องค์ความรู้ทีกําหนดไว้ ทงหมดไม่
ั
น้อยกว่า 3 เล่ม

2

จํานวนคณะทีมีสว่ นร่วมในการจัดการองค์ความรู้ในเรืองทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของทังหมด

3

ค่าเฉลียของผลประเมินผู้ใช้ บณ
ั ฑิตในองค์ประกอบทีเกียวข้ อง

แบบฟอร์ มที - 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5 : ปลูกฝั งจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานุบํารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้ แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมในหลักสูตร
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงั คมรวมถึงการให้ บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สงั คมอย่างสมําเสมอ
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา
ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
1 การบ่งชีความรู้

1.1 การประชุมระดมสมองในกลุม่ ผู้รับผิดชอบ
เพือกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็ นสําหรับ

(ต.ค. – พ.ย.
ของทุกปี )

ปี งบประมาณนัน

1.1 การประชุมระดมสมองในกลุม่ ผู้รับผิดชอบ

16 พ.ย 56

เพือกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็ นสําหรับ

ประชุม ปรึกษาหารือใน
คณะทํางานด้ าน KM

ปี งบประมาณนัน

ได้ กําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็ นสําหรับ
ปี งบประมาณ 2557 ได้ แก่ การจัดการศูนย์พกั
พิงผู้ประสบภัยพิบตั ิ

2 การสร้ างและแสวงหาความรู้
2.1 การรวบรวมความรู้ทีชัดแจ้ งจากเอกสาร
หนังสือ ตํารา และจากอินเตอร์ เนต

(ธ.ค. – ม.ค.
ของทุกปี )

2.1 การรวบรวมความรู้ทีชัดแจ้ งจากเอกสาร
หนังสือ ตํารา และจากอินเตอร์ เนต

ธ.ค. 56 - ก.พ. 56 สัมภาษณ์ ค้ นหาเอกสาร สืบค้ น
ทางอินเทอร์ เน็ต

ได้ รับเอกสาร หลักฐานข้ อมูลดิบในการประเมิน
การจัดการศูนย์พกั พิงฯ

3 การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
3.1 จัดหมวดหมู่เอกสารและข้ อมูลความรู้ทีรวบรวม
ได้ จากข้ อ 2

(ก.พ. – เม.ย. 3.1 จัดหมวดหมู่เอกสารและข้ อมูลความรู้ที
ของทุกปี )

รวบรวมได้ จากข้ อ 2

หน้ าที 1

ก.พ.-พ.ค.56

จัดการวิเคราะห์รวบรวม อย่างเป็ น ทําให้ เกิดความเข้ าใจและมองเห็นจุดบกพร่องที
ระบบเพือสังเคราะห์องค์ความรู้
สามารถนําไปปรับปรุงได้ มีมมุ มองใหม่เป็ น
จากประสบการณ์และข้ อมูลดิบ
แบบอย่างแก่ผ้ อู ืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ก.ค.-56

พิจารณาผลการรวบรวมองค์ความรู้
และมอบหมายให้ นําไปจัดทําเป็ น
คู่มือ เฉพาะส่วนทีสามารถนําไป
ประยุกต์ต่อได้ ในอนาคต ได้ แก่การ
จัดการภาพรวม การเตรียมการ
และข้ อควรระวัง

(1)

4 การประมวลและกลันกรองความรู้
4.1 การประชุมผู้เชียวชาญเพือพิจารณากลันกรอง
ข้ อมูลองค์ความรู้ทีรวบรวมไว้ เพือจัดทําเป็ นคู่มือ

(เม.ย. – พ.ค. 4.1 การประชุมผู้เชียวชาญเพือพิจารณากลันกรอง
ของทุกปี )

ข้ อมูลองค์ความรู้ทีรวบรวมไว้ เพือจัดทําเป็ นคู่มือ

5.1 นําข้ อมูลองค์ความรู้ / คู่มือไปเผยแพร่ผ่าน

(มิ.ย. – ส.ค.

5.1 นําข้ อมูลองค์ความรู้ / คู่มือไปเผยแพร่ผ่าน

ระบบอินเตอร์ เนต และงานประชุมวิชาการต่างๆ

ของทุกปี )

ระบบอินเตอร์ เนต และงานประชุมวิชาการต่างๆ

ได้ รับหัวข้ อในการจัดการรวบรวมเป็ นคู่มือ
เรือง การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิง
ชัวคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ปี 2554

5 การเข้ าถึงความรู้
เรือง การบริหารจัดการอาสาสมัครทีช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ในภาวะวิกฤตในศูนย์พกั พิง
ชัวคราว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ปี 2554

6 การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้
6.1 จัดการเสวนาเพือแลกเปลียนเรียนรู้ และ
ติดตามผลการใช้ งานคู่มือ
6.2 จัดตังชุมชนนักปฏิบตั ิในเวปไซต์ KM ของ มธ.
และ facebook เพือแลกเปลียนเรียนรู้

(ส.ค. – ก.ย.
ของทุกปี )
(มิ.ย. – ก.ย.
ของทุกปี )

6.1 จัดการเสวนาเพือแลกเปลียนเรียนรู้ และ

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

ติดตามผลการใช้ งานคู่มือ
6.2 จัดตังชุมชนนักปฏิบตั ิในเวปไซต์ KM ของ มธ.
และ facebook เพือแลกเปลียนเรียนรู้

7 การเรียนรู้
7.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือวิเคราะห์ผลการ

(ก.ย. ของทุกปี ) 7.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเพือวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินการจัดการความรู้ และนําปั ญหาอุปสรรคและ

ดําเนินการจัดการความรู้ และนําปั ญหาอุปสรรคและ

ข้ อบกพร่องทีพบไปเป็ นประเด็นการจัดการความรู้ต่อไป

ข้ อบกพร่องทีพบไปเป็ นประเด็นการจัดการความรู้ต่อไป

หน้ าที 2

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 5

แบบฟอร์ มที - 1
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็ จการจัดการความรู้ ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6 : สร้ างความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาลทีให้ ความสําคัญกับความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
ลําดับ

รายการตัวชีวัดความสําเร็จการจัดการความรู้

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงาน

(1)

(2)

(3)

(4)

8 กิจกรรม

5 กิจกรรม

1

จํานวนกิจกรรมส่งเสริมให้ ประชาคมเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล

แบบฟอร์ มที - 2
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที 6 : สร้ างความเป็ นเลิศในการบริหารภายใต้ หลักธรรมาภิบาลทีให้ ความสําคัญกับความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีสว่ นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน
ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจันทร์
ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม
กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)
1

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

การบ่งชีความรู้

(พ.ย. 55)

จัดสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ เรือง แผนจัดการความรู้

24 - 26

จัดโดย สํานักงานส่งเสริม

ได้ กําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็ น 5 ประเด็น

ปี งบประมาณ 2555 - 2559

พ.ค.-55

มาตรฐานและประกัน

คือ หลักธรรมาภิบาล กฏระเบียบในการ
ทํางาน หลักและตัวอย่างประสบการณ์
รูปแบบการสร้ างการมีสว่ นร่วมในองค์กร
และ(ความรู้เกี ยวกับการทําแผน ซึง
ต่อมาคณะกรรมการจัดการความรู้ของ
มธ. พิ จารณาให้ตดั ออก)

2

การสร้ างและแสวงหาความรู้
2.1 เชิญวิทยากรทีมีความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาล

(พ.ย. 55 –

เชิญศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร

บรรยายเรือง “หลักการและตัวอย่างประสบการณ์

ก.พ. 56)

เป็ น guru ให้ ความรู้เรือง ประสบการณ์และ

09.00 -

ตัวอย่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

12.00 น. ธรรมาภิบาล และหลัก

การบริหารแบบมีสว่ นร่วมตามหลักธรรมาภิบาล”

และการมีสว่ นร่วมในองค์กรภาครัฐ

หน้ าที 1

21-ธ.ค.-55 1. ณ ห้ องสถาพร กวิตานนท์
2. รูปแบบ : บรรยายหลัก

1. มีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรม จํานวน 108 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจ อยู่ใน
ระดับ มาก

การมีสว่ นร่วมในองค์กร

2.สรุป และบันทึกคําบรรยาย

อภิปราย แลกเปลียน

การอภิปราย เป็ นเอกสาร

ประสบการณ์ ระหว่าง

เผยแพร่ทาง website
ประเด็นยุทธศาสตร็ที 6

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ผู้เข้ าร่วมกิจกรรม

3. เป็ นการจัดการความรู้

(1)

ใน 3 ประเด็น พร้ อมกัน
2.2 เชิญวิทยากรบรรยาย/จัดทําคู่มือ/สัมภาษณ์

(พ.ย. 55 – ก.พ. 56)

เชิญ นายพิชยั ชุณหวชิร ประธานกรรมการ

2.3 เชิญผู้มีประสบการณ์บรรยาย/ดูงาน/สัมภาษณ์

(พ.ย. 55 – ก.พ. 56)

บมจ.บางจากปิ โตเลียม เป็ นวิทยากรบรรยาย

2.4 ประชุมสัมมนา

(พ.ย. 55 – ก.พ. 56)

2.5 เชิญวิทยากรบรรยาย/จัดทําคู่มือ/สัมภาษณ์

(พ.ย. 55 – ก.พ. 56)

เรือง ประสบการณ์และตัวอย่างการบริหาร

22-มี.ค.-56 1. ณ ห้ องประชุมบุญชู
09.00 -

โรจนเสถียร

1. ผู้ร่วมสัมมนา จํานวน 84 คน
ผลการประเมินความพึงพอใจ

12.00 น. มธ.ท่าพระจันทร์

อยู่ในระดับ มากทีสุด

ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีสว่ นร่วมใน

2. รูปแบบ: สัมมนา บรรยาย

2.สรุป และบันทึกคําบรรยาย การอภิปราย

องค์กร ครังที 2 (ภาคเอกชน)

พร้ อมทังอภิปราย

เป็ นเอกสารเผยแพร่ทาง website

แลกเปลียนความรู้ระหว่าง

3. รวบรวมความรู้ทีได้ รับจากการจัด

วิทยากร และผู้ร่วมสัมมนา

กิจกรรมทังสองครังเป็ นเอกสาร และ
นําออกเผยแพร่ แก่ทกุ หน่วยงานใน มธ.

***ขณะนีอยู่ในระหว่างดําเนินการ โดยร่วมกับ
สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม จัดกิจกรรม

3

ก.ค. - ก.ย. - ประสานงานขอความร่วม
56

จะจัดให้ มีกิจกรรมขึนในวันที 16 ต.ค. 56

มือกับสํานักเสริมฯ

โดยเชิญ อาจารย์ กล้ านรงค์ จันทิก

แลกเปลียนเรียนรู้ ครังที 3 เรือง "การบริหารงาน

- เชิญวิทยากร

เป็ นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ตามหลักธรรมาภิบาลสําหรับผู้บริหาร"

- จัดทําโครงการและขออนุมตั ิ

การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
3.1 ตังคณะทํางาน

(ก.พ. 55 –
มี.ค. 56)

3.2 กําหนดกรอบ

มติทีประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ครังที 4/2556 เห็นชอบ
"ไม่ ต้องแต่ งตังคณะทํางาน"

10-พ.ค.-56

–

ไม่มีการแต่งตังคณะทํางาน
ให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
รวบรวมความรู้เกียวกับหลักธรรมาภิบาล

(ก.พ. 55 –

ตามมติของทีประชุมคณะกรรมการฯ ให้

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

มี.ค. 56)

ฝ่ ายเลขารวบความรู้ จากการจัดกิจกรรมฯ

และหลักการจัดให้ มีสว่ นร่วม และนํา

จากทีประชุมสภา มธ. จากการบรรยายพิเศษ

ความรู้ทีรวบรวมเสนอคณะ

หน้ าที 2

ประเด็นยุทธศาสตร็ที 6

ลําดับ
(1)

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้ อง สรุป เรียบเรียง

กรรมการจัดการความรู้พิจารณา

เสนอทีประชุมคณะกรรมการ เพือคัดเลือกความรู้

ก่อนนําออกเผยแพร่ /ดําเนินการใดๆ ต่อไป
และขณะนีอยู่ในระหว่างการรวบรวม
ความรู้จากบุคลผู้แสดงความคิดเห็น
เกียวกับธรรมาภิบาลได้ สว่ นหนึงแล้ ว

3.3 จัดทําฐานข้ อมูล (ตามรายการองค์ความรู้ทีจําเป็ น)

(ก.พ. 55 – มี.ค. 56) ค้ นคว้ าและรวบรวมข้ อมูลทีเกียวข้ องกับบองค์
ความรู้ทีกําหนด พร้ อมทังจัดเก็บด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็ นเอกสาร ( paper sheet )

ดําเนินการ ฝ่ ายเลขานุการคณะ

1. ได้ บนั ทึกความรู้ทีได้ รับจาก

เป็ นประจํา กรรมการฯ เป็ นผู้รวบรวม

วิทยากร (guru) ทัง 2 ท่านทีมาให้

นําเสนอคณะกรรมการฯ

ความรู้ในการจัดกิจกรรม

คัดเลือก กลันกรองข้ อมูล

2. ได้ รวบรวมรายงานการประชุม

เพือให้ ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ จัดเก็บ /

ทีมีการให้ แนวทางในการบริหาร

เผยแพร่ ต่อไป

งานของมหาวิทยาลัย
3. รวบรวมความรู้จากการ
ประชุมทางวิชาการเกียวกับการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ทีหน่วยงานใน มธ. จัดขึน
4. รวบรวมบทสัมภาษณ์เกียวกับ
แนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพือให้ คณะกรรมการฯ คัดเลือก
และบูรณาการความรู้ ความคิด

หน้ าที 3

ประเด็นยุทธศาสตร็ที 6

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

และจัดทําเป็ นคู่มือ นําออก
เผยแพร่ เพือแลกเปลียนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย และนําไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานต่อไป
4

5

การประมวลและกลันกรองความรู้
4.1 ตังคณะทํางาน

(มี.ค. 56)

4.2 กําหนดกรอบ

(มี.ค. 56)

ไม่มีการแต่ตงคณะทํ
ั
างาน

–

–

–

บรรจุเป็ นวาระในการประชุมคณะกรรมการฯ

ประมาณ 2 คณะกรรมการฯ ร่วมกัน

ได้ กลันกรองความรู้ทีได้ รับจาก

เพือพิจารณา

เดือนครัง พิจารณาประมวลและ

การจัดกิจกรรมทัง 2 ครัง และคัด

กลันกรอง เพือให้ ฝ่ายเลขาฯ

ส่วนสําคัญ (hilight) จากข้ อคิด

ดําเนิการต่อไป

ของวิทยากร ออกเผยแพร่

คณะกรรมการฯพิจารณา

ส่วนสําคัญจากข้ อคิด

นําส่วนสําคัญจากข้ อคิด

ของวิทยากรทัง 2 ท่านได้ รับการ

ของ มธ เพือให้ ประชาคมธรรมศาสตร์ เข้ าถึง

ของวิทยากรทัง 2 ท่าน

เผยแพร่ทาง website K.M.

องค์ความรู้ได้ โดยง่าย และรวดเร็ว

เผยแพร่ทาง website KM.

ของ มธ.

การเข้ าถึงความรู้
5.1 เผยแพร่องค์ความรู้ทีผ่านการประมวล และ

(มี.ค. 56)

กลันกรองเรียบร้ อยแล้ วทางระบบ Intranet .

เผยแพร่ความรู้ทีได้ รับจากการจัดกิจกรรมทัง 2
ครังทาง website KM. ของมหาวิทยาลัย

มิ.ย.-56

ของ มธ.
5.2 จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพือถ่ายทอดคู่มือ

(มี.ค. 56)

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

ยังไม่มีผล

การบริหารงานทีได้ จดั ทําขึน และผ่านการประมวล
กลันกรองเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ผ้ บู ริหารและผู้ทีมีหน้ าที
เกียวข้ องได้ เรียนรู้ และนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ อง
6

การแบ่งปั นแลกเปลียนความรู้
หน้ าที 4

ประเด็นยุทธศาสตร็ที 6

ลําดับ

แผนการจัดกิจกรรม

การดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่ วามสําเร็จ

ระยะเวลา

รายละเอียดของกิจกรรม

ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

6.1 จัดตังเครือข่ายการบริหารงานตามหลัก

(มี.ค. 56)

ธรรมาภิบาล ในเรืองทีกําหนดทุกเรือง เพือจะได้

ออกประกาศ มธ. เรือง การจัดตังเครือข่าย
การจัดการความรู้ตามยุทธศาสตร์ ที 6 มธ.

ส.ค.-56

เชิญผู้บริหารหน่วยงานและ

อยู่ในระหว่างดําเนินการ

บุคลากรจากทุกหน่วยงาน

ปรึกษา หารือ แลกเปลียนความคิด และ

รวมทัง อ.มธ. สภานักศึกษา

ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย

และนักศึกษาจากชุมนุม
ชมรม ต่างๆเข้ าร่วมด้ วย

6.2 จัดสัมมนาเพือให้ มีการแลกเปลียนเรียนรู้

(มี.ค. 56)

ยังไม่ได้ ดําเนินการ

ประสบการณ์บริหารงานตามแนวทาง / คู่มือทีได้ เผยแพร่ไป
6.3 การทําประชาพิจารณ์
7

(มี.ค. 56)

การเรียนรู้
7.1 การนําความรู้ทีได้ รับไปปรับใช้ ในการทํางาน
และแลกเปลียนซึงกันและกัน

(มี.ค. 56)

นําความรู้ทีรับจากการจัดกิจกรรมทัง 2 ครัง
ไปปรับใช้ ในการปฏิบตั ิหน้ าที

เป็ นประจํา ผู้บริหาร มธ. และผู้เข้ าร่วม
กิจกรรมทุกคน นําความรู้

การบริหารงานของ มธ. และของ
ทุกหน่วยงานใน มธ. เป็ นตาม

ทีได้ รับไปปรับใช้ ในการทํางาน หลักธรรมาภิบาล และมีสว่ นร่วม

หน้ าที 5

ประเด็นยุทธศาสตร็ที 6

