
ลาํดบั รายการ เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน ไมไ่ด้รับรายงาน

(จํานวน) (จํานวน) บรรลุ ไมบ่รรลุ n/a

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : จดัการศกึษาทีได้มาตรฐานสากลโดยปรับทกุหลกัสตูรให้มีเนือหาสอดคล้อง 1 จํานวนองค์ความรู้ใหมเ่กียวกบัมาตรฐานการศกึษาระดบัสากล 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้ 

กบัความต้องการของประเทศและสอดรับกบัความสาํคญัทีทวีมากขนึของเอเชียและประชาคม ASEAN

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 2 : ขยายบทบาทความเป็นผู้ นําความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบตา่งๆ 1 จํานวนรายการฐานข้อมลูเครือขา่ยความร่วมมือทางวิชาการใน ASEAN และเอเชีย ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 n/a n/a

อยา่งใกล้ชิดมากยิงขนึกบัมหาวิทยาลยัชนันําใน  ASEAN และเอเชีย  จากทีมีอยู่

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์ 2 จํานวนความร่วมมือทางวิชาการทีมีการดําเนินกิจกรรมอยา่งตอ่เนือง 5 ความร่วมมือ n/a n/a

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3  : สร้างงานวิจยัทีได้มาตรฐานสากลและแก้ไขปัญหาของสงัคมด้วยการเพิม 1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลยีนเรียนรู้เพือสง่เสริมการวิจยัในระดบัสากล 4 5 

งบประมาณวิจยั งบสนบัสนนุการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชนันําระดบันานาชาติ การสร้างเครือขา่ยพีเลยีง 2 จํานวนผลงานวิจยั/สงิประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดบันานาชาต ิ 355 n/a n/a

และกลุม่นกัวิจยัคณุภาพสงู ตลอดจนการผลกัดนัให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ  ในระดบั ASEAN หรือเอเชีย 3 จํานวนผลงานวิจยัทีนําไปใช้ประโยชน์  312 n/a n/a

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 : พลกิฟืนบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอยา่งสร้างสรรค์ให้สงัคม 1 จํานวนเรืองการเผยแพร่หรือนําเสนอประเด็นชีนําหรือแก้ปัญหาสงัคมแก่สอืมวลชน 4 4 

ผา่นสอืตา่งๆ โดยเฉพาะในปัญหาทีอยูใ่นบริบททีเป็นความเชียวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลยั 2 จํานวนฐานข้อมลูผู้ เชียวชาญทกุสาขาวิชา 3 3 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 3 จํานวนการติดตอ่ของประชาชนทวัไปและสอืมวลชนเพือขอข้อมลูความรู้หรือติดตอ่ผู้ เชียวชาญ 10 12 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 : ปลกูฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์และทํานบํุารุงสงัคม  ประชาธิปไตย  คณุธรรม 1 จํานวนคูม่ือทีเผยแพร่องค์ความรู้ทีกําหนดไว้ทงัหมดไมน้่อยกวา่ 3 เลม่ 3 1 

ศิลปวฒันธรรม ให้แก่ประชาชน และสงัคมผา่นกิจกรรมในหลกัสตูรกิจกรรมเสริมหลกัสตูร และ 2 จํานวนคณะทีมีสว่นร่วมในการจดัการองค์ความรู้ในเรืองทีกําหนดไมน้่อยกวา่ 16 คณะ 9 คณะ 

กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงัคม รวมถึงการให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมแก่สงัคมอยา่งสมําเสมอ ร้อยละ 80 ของทงัหมด

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษา 3 คา่เฉลยีของผลประเมินผู้ใช้บณัฑิตในองค์ประกอบทีเกียวข้อง 4.01 n/a n/a

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  6  : สร้างความเป็นเลศิในการบริหารภายใต้หลกัธรรมาภิบาลทีให้ความสาํคญั 1  จํานวนกิจกรรมสง่เสริมให้ประชาคมเรียนรู้หลกัธรรมาภิบาล  8  กิจกรรม 5  กิจกรรม 

กบัความโปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีสว่นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน

ผู้รับผิดชอบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทา่พระจนัทร์

ปี 2556 มีตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้ทีต้องดําเนินการ จํานวน 13 รายการ รวม = 5 3 5

สรุปผลดาํเนินงานตามตัวชีวัดความสาํเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ประเด็นยทุธศาสตร์ / ผู้ รับผิดชอบ
การบรรลเุป้าหมาย

ตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้   



แบบฟอร์มที - 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : จดัการศกึษาทีได้มาตรฐานสากลโดยปรับทกุหลกัสตูรให้มีเนือหาสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสอดรับกบัความสาํคญัทีทวีมากขนึของเอเชียและประชาคม ASEAN

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ลาํดับ รายการตัวชีวัดความสาํเร็จการจัดการความรู้   เป้าหมาย ผลการดาํเนินงาน

(1) (2) (3) (4)

1 จํานวนองค์ความรู้ใหมเ่กียวกบัมาตรฐานการศกึษาระดบัสากล 1 องค์ความรู้ 1 องค์ความรู้

2 จํานวนหลกัสตูรทีมีเนือหาเป็นมาตรฐานสากล - -

3 จํานวนนกัศกึษาทีศกึษาในหลกัสตูรพหวุิทยาการ - -

4 จํานวนหลกัสตูรทีเป็นพหวุิทยาการทีเพิมขนึในมหาวิทยาลยั - -

หมายเหตุ

องค์ความรู้ใหม ่คือ  Mooc (Massive open online course) และได้นําองค์ความรู้นีดําเนินการเป็นกิจกรรมตลอดปีงบประมาณ 2556

 

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

รายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชีวัดความสาํเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



แบบฟอร์มที - 2

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 กําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของการจดัการความรู้

และกลุม่เป้าหมายทีจะพฒันาความรู้

(ต.ค. 55 – ม.ค. 56) ฝ่ายวิชาการประชมุเพือกําหนดประเด็นความรู้ เป้าหมายของ

การจดัการความรู้และกลุม่เป้าหมายทีจะพฒันาความรู้

18 ก.พ.56 - หวัข้อทีจะจดัการความรู้ คือ 

Academic Transformation และ

 Massive  open online course

2 รวบรวมความรู้ทีระบใุนข้อ 1 จากแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ (มี.ค. – เม.ย. 56) ฝ่ายวิชาการรวบรวมความรู้ เรือง Academic Transformation 

และ Massive  open online course

มี.ค.-เม.ย.56 -

3 รวบรวมและแลกเปลยีนเรียนรู้ในกลุม่ผู้มีประสบการณ์

ตรงหรือผู้ เชียวชาญในประเด็นความรู้ทีกําหนดตามข้อ 1

(เม.ย. 56) จดัสมัมนาแลกเปลยีนเรียนรู้เรือง Academic  Transformation 

in Thailand 

     - ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นําเสนอ รูปแบบ Massive  

open online course

    -วิทยากรแลกเปลยีนการนํารูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ตา่ง ๆ ไปใช้ในหนว่ยงาน

29 เม.ย.56 1. วิทยากร ประกอบด้วย

1) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2) ผอ.สถาบนัคลงัสมอง 

3) คณบดีคณะทนัต

แพทยศาสตร์ มธ.

1. แนวทางการดําเนินงาน

Massive  open online course 

ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2. ผลการดําเนินงานและปัญหา

ทีพบในแตล่ะสถาบนั

ทีวิทยากรสงักดั

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 : จดัการศกึษาทีได้มาตรฐานสากลโดยปรับทกุหลกัสตูรให้มีเนือหาสอดคล้องกบัความต้องการของประเทศและสอดรับกบัความสาํคญัทีทวีมากขนึของเอเชียและประชาคม ASEAN

ลาํดับ
แผนการจัดกิจกรรม การดาํเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

หน้าที 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 1



กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดับ
แผนการจัดกิจกรรม การดาํเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

4) รองคณบดีฝ่ายพฒันา

การศกึษา ม.พระจอมเกล้า

ธนบรีุ

5) ผู้แทนคณบดีคณะเภสชั

ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

6) ผู้แทนคณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั

2.ผู้เข้าร่วมสัมมนา

ประกอบด้วย

1) คณาจารย์ หวัหน้างาน

การศกึษา คณะ/สาํนกั/

สถาบนัในมธ.

หน้าที 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 1



กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดับ
แผนการจัดกิจกรรม การดาํเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

2) คณาจารย์จาก

มหาวิทยาลยัภายนอก ได้แก่ 

ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.

ขอนแก่น ม.บรูพา ม.เชียงใหม่

 ม.นเรศวร ม.พระจอมเกล้า

พระนครเหนือ ม.กรุงเทพ ม.

วลยัลกัษณ์ ม.ราชภฎัวไลอลง

กรณ์ ม.ราชภฎัสรุาษฏร์ธานี 

ม.ราชภฎัสริุนทร์

4 ประมวลความรู้ทีได้จากการดําเนินการในข้อ 3 ทีเป็น

แนวปฏิบตัิทีดีและถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษรที

ครอบคลมุสาระสาํคญั กระชบั ชดัเจน และเข้าใจง่าย

และเผยแพร่ไปยงักลุม่เป้าหมายทีจะพฒันาความรู้

(พ.ค. 56) เผยแพร่องค์ความรู้ทีได้จากการสมัมนาผา่นทางเว็บไซด์กอง

บริการการศกึษา

พ.ค.56 - เพิมหวัข้อจดัการความรู้ เรือง 

Academic Transformation in 

Thailand ในเว็บไซด์กองบริการ

การศกึษา

5 ประมวลความรู้ทีได้จากการดําเนิน การในข้อ 2 และ 4 

ทีเป็นแนวปฏิบตัิทีดีและถ่ายทอดเป็นลายลกัษณ์อกัษร

(พ.ค. 56) จดัทําโครงการตลาดวิชาธรรมศาสตร์ โดยใช้องค์ความรู้ MOOC

 (Massive open online course)

พ.ค.56 1. เสนอหลกัการโครงการตลาด

วิชาธรรมศาสตร์ โดยใช้องค์

ความรู้ MOOC (Massive open 

online course) ตอ่ทีประชมุกบ

ม. 2. แตง่ตงัคณะกรรมการ

ดําเนินงานโครงการตลาดวิชา

ธรรมศาสตร์

คณาจารย์สมคัรเข้าร่วมโครงการ

ตลาดวิชาธรรมศาสตร์ โดยถ่าย

ทําวีดีทศัน์เนือหาการสอน

ประมาณ 10-15 นาที

หน้าที 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 1



กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/วิธีการสู่ความสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจัดกิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดับ
แผนการจัดกิจกรรม การดาํเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

6 จดัเก็บความรู้ทีได้จากการดําเนินการในข้อ 5 อยา่งเป็น

ระบบ และเผยแพร่ในรูปแบบตา่งๆ ทีสามารถเข้าถึง

โดยง่าย

(มิ.ย. 56) ไฟล์วีดีทศัน์จดัเก็บใน Server เพือเผยแพร่ผา่น platform ของ

สกอ.

พ.ค.56 - องค์ความรู้เผยแพร่ผา่นช่องทาง

ออนไลน์

7 ติดตามผลการนําความรู้ในข้อ 6 มาใช้ในการ

ปฏิบตัิงานจริง

(ก.ค. – ส.ค. 56) คณาจารย์ถ่ายทําวีดีทศัน์เพือเตรียมเผยแพร่ผา่น Platform ของ

 สกอ.

ก.ค.56

-

มีเนือหาทีแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่

จํานวน 8 หวัข้อ และอยูร่ะหวา่ง

การถ่ายทําอีก 10 หวัข้อ

8 นําผลการติดตามมาปรับความรู้ให้มีความทนัสมยัและ

เหมาะสมยิงขนึ และเผยแพร่ให้สามารถเข้าถึงโดยง่าย

(ก.ย. 56) - - - -

หน้าที 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 1



แบบฟอร์มที - 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 : สร้างงานวิจยัทีได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสงัคมด้วยการเพิมงบประมาณวิจยั  งบสนบัสนนุการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชนันําระดบันานาชาติ

การสร้างเครือข่ายพีเลยีง และกลุม่นกัวิจยัคณุภาพสงู ตลอดจนการผลกัดนัให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ ในระดบั ASEAN หรือเอเชีย

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั

ลาํดบั รายการตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้  เป้าหมาย
1

ผลการดําเนินงาน
 2

(1) (2) (3) (4)

1 จํานวนกิจกรรมแลกเปลยีนเรียนรู้เพือสง่เสริมการวิจยัในระดบัสากล 4 5

2 จํานวนผลงานวิจยั/สงิประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์ทีได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารระดบันานาชาติ 355 n/a

3 จํานวนผลงานวิจยัทีนําไปใช้ประโยชน์  312 n/a

หมายเหต ุ
1
ตวัค่าเป้าหมายโดยการกําหนดจากผลการดําเนินการในปีการศกึษา 2555 เพิมขนึในสดัสว่น 5 %

                
2
 ได้แก่  1. เรือง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยัเพือเสนอขอทนุวิจยั"  วนัที 3 เม.ย. 56

                                 2. เรือง "แนวทางปฏิบติัเพือความปลอดภัยทางชีวภาพ"  วนัที 29 พ.ค. 56

                                 3. เรือง "เทคนิคการเขียนบทความวิจยั/บทความวิชาการจากวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์"  วนัที 18 ก.ค. 56

                                 4. เรือง "จริยธรรมการวิจยัในคน" วนัที 16 ส.ค. 56

                                 5. เรือง "การแลกเปลยีนประสบการณ์วิจยัและการกําหนดหวัข้อวิจยัในทศวรรษหน้า 4 สาขาวิชา: สงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                                               และวิทยาศาสตร์สขุภาพ" วนัที 11 ก.ย. 56

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจดัการความรู้ตามแผนจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)



แบบฟอร์มที - 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 3 : สร้างงานวิจยัทีได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสงัคมด้วยการเพิมงบประมาณวิจยั  งบสนบัสนนุการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชนันําระดบันานาชาติ การสร้างเครือขา่ยพีเลยีง

และกลุม่นกัวิจยัคณุภาพสงู ตลอดจนการผลกัดนัให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ๆ  ในระดบั ASEAN หรือเอเชีย

ชือผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจยั

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 การบง่ชีความรู้

1.1 จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรือง แผนการจดัการ 24-26 พ.ค. 56

ความรู้ ปีงบประมาณ 2555 – 2559

1.2  จดัประชมุคณะกรรมการจดัการความรู้ มธ ครังที 1 9 ต.ค. 56

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 รวบรวมความรู้เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั /  เม.ย. 56 โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 1 วนั 1. แลกเปลยีนเรียนรู้ประสบการณ์ มีนกัวิจยัรุ่นใหมที่ผา่นการ

เทคนิคการวิจยัสมยัใหมจ่ากโครงการฝึกอบรม โครงการวิจยัเพือเสนอขอทนุวิจยั" (3 เม.ย. 56) ทางการวิจยัระหวา่งนกัวิจยัอาวโุส อบรมดงักลา่ว สง่ข้อเสนอ

เชิงปฏิบตัิการ (นกัวิจยัรุ่นใหม)่ และนกัวิจยัรุ่นใหม่ โครงการวิจยัเพือขอรับทนุ

2. ให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม สนบัสนนุนกัวิจยัรุ่นใหม่

ในลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบตัิการ ประจําปี 2556

โดยเน้นฝึกฝนให้ผู้วิจยัพฒันา จํานวน 24 โครงการ 

conceptual paper

เป็น full proposal ทีมีคณุภาพ

3. สง่เสริม และสนบัสนนุให้ผู้ผา่น

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

หน้าที 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

การอบรมยืน proposal หรือทีผา่นการ

ฝึกอบรมเสนอขอทนุจากมหาวิทยาลยั

2.2 รวบรวมรายชือผู้ ทีทรงคณุวฒุิทีมีความเชียวชาญ ก.ค. ของทกุปี รวบรวมรายชือผู้ทรงคณุวฒุิทีมีบทความวิจยั ก.ค. ของทกุปี 1. รวบรวมข้อมลูผู้ ทีมีบทความวิจยั รายชือผู้ทรงคณุวฒุิทีมี

ในการเขียนบทความวิจยัให้ได้รับการตีพิมพ์ใน ได้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติและนานาชาติ (อยูร่ะหวา่งการ ทีได้รับการตีพิมพ์ในระดบัชาติ/นานาชาติ บทความวิจยัได้รับการตีพิมพ์

ระดบัชาติและนานาชาติ รวบรวม) จากข้อมลูของการประกนัคณุภาพ ในระดบัชาติและนานาชาติ

การศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา ใน 4 สาขาวิชา

2. จดักลุม่ผู้ เชียวชาญโดยจําแนก

สาขาความเชียวชาญ ออกเป็น 4 กลุม่

ประกอบด้วย

2.1 สาขาสงัคมศาสตร์

2.2 สาขามนษุยศาสตร์

2.3 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.4 สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ

3. จดัทําฐานข้อมลูในรูป MS Excel 

 เพือให้ง่ายตอ่การค้นหาและนําไปใช้

ประโยชน์

4. เผยแพร่ฐานข้อมลูใน web site ฝ่ายวิจยั

2.3.1 สนบัสนนุให้เกิดเครือขา่ยทางวิชาการภายใน ปีงบประมาณ 1. การจดัตงัศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทางวิชาการ ปีงบประมาณ 1.1 จดัสรรงบประมาณ 1. มีศนูย์แหง่ความเป็นเลศิ

สาขาของคณะ/หนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัเพือ 2556-2559 2555-2559 สนบัสนนุการดําเนินงาน ทางวิชาการ จํานวน 5 ศนูย์

ให้เกิดความเข้มแข็งทางวิชาการของแตล่ะสาขาวิชา ของศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทางวิชาการ 2. ได้ผลงานวิจยัทีมีคณุภาพ

รวมทงัให้ความสาํคญักบัการบรูณาการด้านการวิจยั 1.2 ประกาศจดัตงัศนูย์แหง่ และสามารถตีพิมพ์

ระหวา่งสาขาวิชาตา่งๆ ความเป็นเลศิทางวิชาการทีมีความพร้อม (ผลงานจะสาํเร็จประมาณ

หน้าที 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ในการผลติผลงานทางการวิจยั ปลายปีงบประมาณ 2556)

1.3 มหาวิทยาลยัทําสญัญา

กบัศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทางวิชาการ

1.4 การรายงานผลการดําเนิน

ของศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทางวิชาการ

ตอ่คณะกรรมการบริหารงานวิจยั มธ.

1.5 ประชาสมัพนัธ์ผลงานที

เกิดจากการสร้างสรรค์ของ

ศนูย์ฯ ในรูปแบบตา่งๆ เช่น

การจดัแสดงนิทรรศการ

การเผยแพร่บน website

ของมหาวิทยาลยั และฝ่ายวิจยั

2. โครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 2.1 จดัสรรงบประมาณโครงการ 1. เกิดความร่วมมือเป็นเครือขา่ย

2555-2556 มหาวิทยาลยัวิจยัให้แตล่ะ cluster ภายในมหาวิทยาลยั เป็น

2.2 สนนัสนนุให้เกิด 6 cluster จํานวน 31 โครงการ

เครือขา่ยทางการวิจยัภาย 2. ผลงานวิจยัทีได้รับการตีพิมพ์

สาขาวิชา/หนว่ยงานระหวา่ง ในวารสารทางวิชาการระดบัชาติ/

อาจารย์ ของ มธ. นานาชาติ รวม 157 บทความ

2.3.2 สนบัสนนุให้เกิดภาคีความร่วมมือทางวิชาการ ปีงบประมาณ  1. โครงการมหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ ปีงบประมาณ 1. สร้างและสนบัสนนุให้ 1. ได้ผลผลติในรูปของผลงาน

/วิจยัระหวา่งมหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในพืนที 2556-2559 2555 - 2556 เกิดเครือขา่ยทางการวิจยั วิจยัภายใต้การดําเนินงานของ

ทีสบืเนืองมาจากโครงการ Cluster จํานวน 31 โครงการ

มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ และมีผลงานเชิงประจกัษ์

หน้าที 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ทีดําเนินการโดยสาํนกังาน ทีได้เผยแพร่ จํานวน 26 ชิน

คณะกรรมการอดุมศกึษา (สกอ.) ได้แก่ 2. มีบทความวิจยัทีได้รับการ

  1.1 สร้างเครือขา่ยภายในมหาวิทยาลยั ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

6 cluster ของ มธ. ดงันี ระดบัชาต/ินานาชาติ รวม

   - สงัคม เศรษฐกิจและบริหารจดัการ 157 บทความ

   - แพทย์แผนไทย เกษตร และอาหาร

   - ชีวเวชศาสตร์ และสาธารณสขุ

   - การแพทย์คลนิีก

   - พลงังานทางเลอืก

   - วิศวกรรมและเทคโนโลยีใหม่

  1.2 สร้างเครือขา่ยระหวา่งมหาวิทยาลยั

ทงั 9 แหง่ ทีได้รับการคดัเลอืกในโครงการ

มหาวิทยาลยัวิจยัแหง่ชาติ ดงันี

   - จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

   - ม. ธรรรมศาสตร์

   - ม. เกษตรศาสตร์

   - ม. มหิดล

   - ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ

   - ม. เทคโนโลยีสรุนารี

   - ม. เชียงใหม่

   - ม. ขอนแก่น

   - ม.สงขลานครินทร์

หน้าที 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

2. สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดกิจกรรม

ด้านการวิจยัร่วมกนัของเครือขา่ยใน

รูปแบบตา่งๆ เช่น การนําเสนอผลงานใน

ทีประชมุมหาวิทยาลยัวิชาการ เป็นต้น

2. ความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายนอก ในการ ปีงบประมาณ 1. จดัเวทีประชาสมัพนัธ์ 1. จดัประชาสมัพนัธ์ทนุ

ดําเนินการวิจยั 2556 ทนุตา่งๆ จากหนว่ยงาน โครงการพฒันานกัวิจยัและ

ภายนอกทีมีการสนบัสนนุ งานวิจยัเพืออตุสาหกรรม

ทนุวิจยัในลกัษณะการร่วม (พวอ.) ของสาํนกังานกองทนุ

ทนุวิจยัระหวา่ง มธ. กบั สนบัสนนุการวิจยั (สกว.) 

หนว่ยงานภายนอก 1 ครัง (วนัที 27 มิ.ย. 56) โดย

2. สง่เสริมและสนบัสนนุ ภายหลงัการจดัโครงการมีผู้ ที

ให้เกิดความร่วมมือทาง เข้าร่วมสง่ข้อเสนอโครงการ

การวิจยัระหวา่ง มธ. กบั วิจยัเสนอขอทนุดงักลา่ว

หนว่ยงานภายนอก จํานวน 4 ราย

ในรูปแบบตา่งๆ เช่น 2. ปี 2556 มธ. ได้จดัสรร

การร่วมทนุวิจยั เป็นต้น งบประมาณเพือร่วมทนุวิจยั

3. จดัสรรงบประมาณสนบัสนนุ กบั สกว. จํานวน 12 ทนุ 

ทนุวิจยัระหวา่งสถาบนัวิจยั วงเงิน 1,073,666 บาท แบง่เป็น

หลกัของมหาวิทยาลยักบั    3.1 ทนุพฒันาศกัยภาพ

หนว่ยงานภายนอกจํานวน อาจารย์รุ่นใหม ่จํานวน 6 ทนุ

2 ทนุ ทนุละ 1,000,000 บาท ได้แก่ วงเงิน 480,000 บาท

1. สถาบนัไทยคดีศกึษา    3.2 ทนุพฒันาศกัยภาพ

หน้าที 5 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

2. สถาบนัเอเชียตะวนัออกศกึษา นกัวิจยัรุ่นใหม ่จํานวน 4 ทนุ

วงเงิน 320,000 บาท

   3.3 ทนุเมธีวิจยั สกว. จํานวน

2 ทนุ วงเงิน 273,666 บาท

3. ผลการจดัสรรงบประมาณ

สนบัสนนุทนุวิจยัระหวา่งสถาบนั

วิจยัหลกัของมหาวิทยาลยักบั

หนว่ยงานภายนอก 2 โครงการ

ได้แก่ 

1. อภิปรายความผา่นพระราช-

กรณียกิจและแนวพระราชดําริใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วักบั

ประโยชน์สขุของคนไทย

2. บทบาทของจีนตอ่การเปลยีน

แปลงทางเศรษฐกิจ สงัคม 

วฒันธรรมในอนภุมูิภาคลุม่แมนํ่า

โขงและผลกระทบตอ่ไทย : 

กรณีศกึษาสหภาพพมา่ สปป.ลาว

และเวียดนาม

2.3.3 รวบรวมความร่วมมือทางวิชาการระหวา่ง ปีงบประมาณ ข้อมลูจากสาํนกังานวิเทศสมัพนัธ์

มหาวิทยาลยัและมหาวิทยาลยัในตา่งประเทศ 2556-2559

เพือตอ่ยอดความร่วมมือด้านการวิจยั
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

2.4 รวบรวมรายชือฐานข้อมลูทีมหาวิทยาลยัมีอยู ่ ปีงบประมาณ รวบรวมรายชือฐานข้อมลูสนบัสนนุด้านการวิจยั ปีงบประมาณ 1. รวบรวมฐานข้อมลู 1. ได้มีการรวบรวมฐานข้อมลู

และแจ้งรายชือฐานข้อมลูทีต้องการเพิมเติม 2556 จากหนว่ยงานตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั 2556 การวิจยัประเภทตา่งๆ ได้แก่ วารสารทางวิชาการทงัสนิ

(อยูร่ะหวา่ง   1.1 ผู้ เชียวชาญการวิจยัด้านตา่งๆ 35 ฉบบั

การรวบรวม)   1.1 ผู้ เชียวชาญการวิจยัด้านตา่งๆ 2. อยูร่ะหวา่งรวบรวมฐาน

  1.2 แหลง่ทนุวิจยั ข้อมลูผู้ เชียวชาญและแหลง่

  1.3 ฐานข้อมลูวารสารทางวิชาการ ทนุวิจยั

  1.4 ฐานข้อมลูบคุลากรทีไป 3. อยูร่ะหวา่งรวบรวมฐาน

เพิมพนูความรู้ในตา่งประเทศ ข้อมลูบคุลากรทีไปเพิมพนูความรู้

2. ประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ฐานข้อมลู ในตา่งประเทศ

ตา่งๆ เพือให้เกิดการใช้ประโยชน์และ

สามารถนําไปสนบัสนนุการดําเนินการ

วิจยัของบคุลากรวิจยัของมหาวิทยาลยั

3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 รวบรวม/จดักลุม่ความรู้ตา่งๆ ให้เป็นหมวดหมู่ เริม ก.ย. 57 ดําเนินการหลงัการรวบรวมรายชือฐานข้อมลู รวบรวม/จดักลุม่ความรู้สาขาวิชาการตา่งๆ 

ให้เป็นหมวดหมู ่เพือง่ายตอ่การค้นหา

4 การประมวลและกลนักรองความรู้

4.1 เสนอคณะอนกุรรมการจดัการความรู้ด้านการวิจยั เริม ธ.ค. 57 ยงัไมไ่ด้ดําเนินการ จดัตงัคณะอนกุรรมการจดัการความรู้

เป็นผู้ประมวลและกลนักรองความรู้ ด้านการวิจยัเป็นผู้ประมวลความรู้และ

กลนักรองความรู้  

4.2 คณะกรรมการจดัการความรู้ มธ.พิจารณา ปีงบประมาณ

ความรู้ทีได้จาก 4.1 เพือกําหนดองค์ความรู้/กิจกรรม 2556  

การแลกเปลยีนเรียนรู้
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

5 การเข้าถึงความรู้

5.1 นําองค์ความรู้ด้านการวิจยัเผยแพร่ในเว็บไซต์ ปีงบประมาณ 1. ประมวลและรวบรวมความรู้ทีต้องการ ปีงบประมาณ 1. รวบรวมความรู้จาก อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ของมหาวิทยาลยั 2556-2559 เผยแพร่ ทาง website 2556-2559 การวิจยั ประกอบด้วย

(อยูร่ะหวา่ง    - ผลงานวิจยัในรูปแบบ Digital file 

ดําเนินการ)    - คูม่ือและแนวทางปฏิบตัิ

ทีเกียวข้องกบัการวิจยั เช่น

จรรยาบรรณนกัวิจยั 

การดําเนินด้านความปลอดภยัทางชีวภาพ

การดําเนินงานจริยธรรม

การวิจยัในคน/สตัว์ เป็นต้น

   - สรุปองค์ความรู้ทีได้

จากการจดัการความรู้ใน

รูปแบบของการฝึกอบรม

5.2 ประชาสมัพนัธ์ให้บคุลากรทราบถึงช่องทาง ปีงบประมาณ 1. เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบตา่งๆ ปีงบประมาณ 1. เผยแพร่องค์ความรู้ใน อยูร่ะหวา่งดําเนินการ

ของการเผยแพร่องค์ความรู้และวิธีการเข้าถึงความรู้ 2556-2559 2556-2559 รูปแบบตา่งๆ  ได้แก่

ด้านการวิจยั (อยูร่ะหวา่ง    1.1 web site และ facebook ฝ่ายวิจยั

ดําเนินการ)    1.2 ประชาสมัพนัธ์และเชิญชวนให้

ประชาคมวิจยั มธ. เข้าถึงองค์ความรู้ตา่งๆ

ผา่นทาง e-mail list 

ของประชาคมวิจยั มธ. เป็นต้น

6 การแบง่ปันแลกเปลยีนความรู้

6.1 จดักิจกรรมสนบัสนนุและสง่เสริมการแลกเปลยีน
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

เรียนรู้ด้านการวิจยั เช่น โครงการฝึกอบรม 

การสมัมนา/เสวนาทางการวิจยั

6.1.1 การเขียน  Proposal ให้ทนุวิจยั เม.ย. – พ.ค.  56 1. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนข้อเสนอ 3 เม.ย. 56 1.1 แลกเปลยีนเรียนรู้ประสบการณ์ 1. มีนกัวิจยัรุ่นใหมที่ผา่นการ

โครงการวิจยัเพือเสนอขอทนุวิจยั" แก่อาจารย์/ ทางการวิจยัระหวา่งนกัวิจยัอาวโุส อบรมดงักลา่ว สง่ข้อเสนอ

นกัวิจยั ของ มธ. และนกัวิจยัรุ่นใหม่ โครงการวิจยัเพือขอรับทนุ

1.2  ให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรมใ สนบัสนนุนกัวิจยัรุ่นใหม่

ในลกัษณะการอบรมเชิงปฏิบตัิการ จํานวน 24 โครงการ 

โดยเน้นฝึกฝนให้ผู้วิจยั

พฒันา conceptual paper

เป็น full proposal ทีมีคณุภาพ

1.3 สง่เสริม และสนบัสนนุให้ผู้ผา่น

การอบรมยืน proposal หรือทีผา่นการ

ฝึกอบรมเสนอขอทนุจากมหาวิทยาลยั

2. โครงการแลกเปลยีนเรียนรู้ประสบการณ์ 9 พ.ค. 56 2.1 แลกเปลยีนเรียนรู้ประสบการณ์ 2. มีผู้ เข้าร่วมแลกเปลยีนเรียนรู้

ด้านการวิจยัทีมีประสบการณ์ชาวตา่งชาติ ทางการวิจยัระหวา่งนกัวิจยักบันกัวิจยั จํานวน 53 ทา่น

(visiting profersor) ผู้มีประสบการณ์ชาวตา่งชาติ

3. โครงการอบรม "เทคนิคการเขียนบทความ 18 ก.ค. 56 3.1 แลกเปลยีนเรียนรู้ 3. มีผู้ เข้าร่วมแลกเปลยีนเรียนรู้

วิจยั/บทความวิชาการ จากวิทยานิพนธ์ ประสบการณ์ในการเขียน ประมาณ 200 ทา่น

และสารนิพนธ์" บทความวิจยั/บทความวิชาการ

ระหวา่งอาจารย์/นกัวิจยักบั

นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา

3.2 ให้ความรู้แก่ผู้ เข้ารับการอบรม
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ในเรืองเทคนิคและวิธีการในการเขียน

บทความวิจยั/บทความวิชาการ

3.3 สง่เสริม และสนบัสนนุให้นกัศกึษา

ระดบับณัฑิตศกึษาสามารถเขียน

บทความวิจยั/บทความวิชาการ

ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

4. โครงการ "การแลกเปลยีนประสบการณ์วิจยั 11 ก.ย. 56 4.1 เป็นการเสริมสร้างบรรกาศ 3. มีผู้ เข้าร่วมแลกเปลยีนเรียนรู้

และการกําหนดหวัข้อวิจยัในทศวรรษหน้า พบปะแลกเปลยีนองค์ความรู้ระหวา่ง ประมาณ 70 ทา่น

4 สาขาวิชา ฯ " สาขาวิชาอนันําไปสูก่ารสร้างเครือขา่ย

และการทํางานร่วมกนั

4.2 ให้อาจารย์/นกัวิจยัมีมมุมองทีกว้างขนึ

ในการผลติผลงานวิจยัทีสามารถรองรับ

การเปลยีนแปลงทีเกิดขนึ

4.3 ทราบแนวโน้มการกําหนดหวัข้อวิจยั

ในทศตวรรษหน้าพร้อมตอ่การแขง่ขนั

ในการเป็นสว่นหนงึของประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

6.1.2 หลกัการเขียนตําราเพือขอกําหนด พ.ค.-56 ยกเลกิการจดักิจกรรม เนืองจากโครงการมี

ตําแหนง่ทางวิชาการ ภาระงานคล้ายคลงึกบัโครงการของกองบริการ

วิชาการ

6.2 จดัให้มีระบบพีเลยีงทางด้านการวิจยัในการวิจยั พ.ค.-56 นํารูปแบบของระบบพีเลยีงทางการวิจยัมาเป็น ปีการศกึษา ให้การสนบัสนนุทนุวิจยั ปี 2556 สนบัสนนุทนุวิจยัใน

ระดบัอาจารย์ และการวิจยัระดบับณัฑิตศกึษา สว่นหนงึของกิจกรรม/ทนุสนบัสนนุการวิจยั แก่อาจารย์และนกัศกึษา รูปแบบระบบพีเลยีงทางการวิจยั
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

โดยการกําหนดคณุสมบตัิให้อาจารย์ทีมี ดงันี ดงันี

ประสบการณ์ทางการวิจยัสงูทํางานวิจยัร่วมกบั    1. ทนุนกัวิจยัรุ่นใหม่    1. ทนุนกัวิจยัรุ่นใหม ่จํานวน

อาจารย์/นกัศกึษาทีขอทนุ เพือเป็นการสง่เสริมให้    2. ทนุผู้ช่วยวิจยัโครงการ 22 ทนุ

อาจารย์ และนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มี ปริญญาเอก    2. ทนุผู้ช่วยวิจยัโครงการ

ความเชียวชาญทางด้านการวิจยัเพิมมากขนึ ปริญญาเอก จํานวน 5 ทนุ

7 การเรียนรู้

7.1 สนบัสนนุทนุวิจยัแก่บคุลากรทกุระดบั ปีงบประมาณ สนบัสนนุทนุวิจยัแก่บคุลากรทางการวิจยัของ ปีงบประมาณ กําหนดการสนบัสนนุทนุ จดัสรรทนุวิจยัให้แก่บคุลากร

2556-2559 มหาวิทยาลยั ในทกุระดบัความเชียวชาญ วิจยัให้แก่บคุลากรทางการ ทางการวิจยัในปี 2556 ดงันี

เพือให้ได้ผลงานวิจยัทีมีคณุภาพสามารถนํามา วิจยัทงัในระดบัอาจารย์   1. สาํหรับบณัฑิตศกึษา

ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกําหนดเป็นแผนงาน และนกัศกึษาระดบับณัฑิต    - ทนุวิจยัทวัไประดบับณัฑิต

ประจําปีของฝ่ายวิจยั ศกึษา ให้หลากหลายรูปแบบ ดงันี ศกึษา จํานวน 64 ทนุ

  1. สาํหรับบณัฑิตศกึษา    - ทนุผู้ช่วยวิจยัโครงการ

   - ทนุวิจยัทวัไประดบับณัฑิตศกึษา ปริญญาเอก จํานวน 5 ทนุ

   - ทนุผู้ช่วยวิจยัโครงการปริญญาเอก    - ทนุผู้ช่วยสอน จํานวน 20 ทนุ

   - ทนุผู้ช่วยวิจยัโครงการปริญญาเอก    - ทนุอดุหนนุการทํา

   - ทนุผู้ช่วยสอน วิทยานิพนธ์จากกองทนุ

   - ทนุอดุหนนุการทําวิทยานิพนธ์จ นรนิติ เศรษฐบตุร จํานวน 4 ทนุ

จากกองทนุนรนิติ เศรษฐบตุร    2. สาํหรับอาจารย์

   2. สาํหรับอาจารย์    2.1 นกัวิจยัรุ่นใหม่

   2.1 นกัวิจยัรุ่นใหม่     - ทนุนกัวิจยัรุ่นใหม ่จํานวน

    - ทนุนกัวิจยัรุ่นใหม่ 22 ทนุ

   2.2 นกัวิจยัรุ่นกลาง    2.2 นกัวิจยัรุ่นกลาง
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

    - ทนุวิจยัทวัไป     - ทนุวิจยัทวัไป จํานวน 104 ทนุ 

    - ทนุวิจยัสถาบนั     - ทนุวิจยัสงิประดิษฐ์  จํานวน

    - ทนุวิจยัสงิประดิษฐ์ 2 ทนุ

   2.3 นกัวิจยัรุ่นใหญ่    2.3 นกัวิจยัรุ่นใหญ่

     - ทนุวิจยังบคลงั      - ทนุวิจยังบคลงั จํานวน 35 ทนุ

     - ศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทางวิชาการ      - ศนูย์แหง่ความเป็นเลศิทาง 

วิชาการ 5 ทนุ

7.2 สนบัสนนุทนุตีพิมพ์ผลงานวิจยั/วิชาการ ปีงบประมาณ สนบัสนนุทนุวิจยัแก่บคุลากรทางการวิจยัของ ปีงบประมาณ กําหนดการสนบัสนนุทนุวิจยัให้แก่ จํานวนของผู้ รับทนุในประเภท

และงานสร้างสรรค์แก่นกัวิจยัทกุระดบั 2556-2559 มหาวิทยาลยั ในทกุระดบัความเชียวชาญ บคุลากรทางการวิจยัทงัในระดบัอาจารย์ ตา่งๆ ทีได้รับการสนบัสนนุ 

เพือให้ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจยั/วิชาการทีมีคณุภาพ และนกัศกึษาระดบับณัฑิต และผลงานหรือชินงาน 

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้จริง โดยกําหนด ศกึษา ให้หลากหลายรูปแบบ ดงันี ภายหลงัสนิสดุโครงการ 

เป็นแผนงานประจําปีของฝ่ายวิจยั   1. สาํหรับบณัฑิตศกึษา

   - ทนุสง่เสริมการจดัทํา

บทความจากวิทยานิพนธ์

  2. สาํหรับอาจารย์

  2.1 ทนุสนบัสนนุการตีพิมพ์

ผลงานวิจยั/ผลงานวิชาการ

  2.2 ทนุสนบัสนนุการจด

สทิธิบตัรและอนสุทิธิบตัร

  2.3 ทนุรางวลัเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์

  2.4 ทนุสนบัสนนุการเขียน

ตํารา/สอืการเรียนการสอน
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

7.3 มีการจดัประชมุวิชาการด้านการวิจยัร่วมกนั ปีงบประมาณ สนบัสนนุให้เกิดกิจกรรมด้านการสง่เสริม ปีงบประมาณ 1. กําหนดแผนการจดั อยูใ่นระหวา่งเตรียมการจดังาน

ระหวา่งหนว่ยงานในมหาวิทยาลยัและระหวา่ง 2556-2559 บรรยากาศทางการวิจยัร่วมกนั ทงัในรูปแบบของ 2556-2557 ประชมุวิชาการ ทงัในระดบั (สาํหรับงานประชมุวิชาการบณัฑิต

มหาวิทยาลยักบัหนว่ยงานภายนอก การประชมุวิชาการและการสมัมนาเผยแพร่การ ชาติและนานาชาติ ดงันี ศกึษา (GS-NETT 2012) ได้

วิจยั ระหวา่งมหาวิทยาลยักบั   1.1 ประชมุวิชาการบณัฑิต ดําเนินการจดัเรียบร้อยแล้ว ได้

หนว่ยงานภายนอก ศกึษา (GS-NETT 2012 วนัที 18 ธ.ค. 55) full paper 94 บทความ )

  1.2 ประชมุวิชาการร่วม 4 สถาบนั

  1.3 ประชมุวิชาการนานาชาติ

ร่วมกบั APPRA

2. เข้าร่วมกบัเครือขา่ยระบบการวิจยั

ของประเทศในการจดักิจกรรมสง่เสริม

และเผยแพร่การวิจยั

Thailand Research Expo จดัโดย

สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ

ในวนัที 23 - 27 ส.ค. 56

7.4 จดัให้มีผู้ดแูล/แนะนําการใช้ระบบฐานข้อมลู ปีงบประมาณ 1. สาํรวจฐานข้อมลูด้านการวิจยัจากหนว่ยงาน ปีงบประมาณ 1. สาํรวจและรวบรวมฐาน 1. จดัตงังานวารสารทางวิชาการ

2556-2559 ตา่งๆ ภายในมหาวิทยาลยั 2556-2559 ข้อมลูทีเกียวข้องกบัการวิจยั และระบบข้อมลูการวิจยั เพือ

2. กําหนดผู้ รับผิดชอบเพือดแูลและแนะนําการใช้ ภายในมหาวิทยาลยั ได้แก่ ดําเนินงานรวบรวมและดแูลระบบ

ระบบฐานข้อมลูทีเกียวข้องกบัการวิจยั    - ฐานข้อมลูวารสารทางวิชาการ ฐานข้อมลูการวิจยัของสาํนกังาน

(ดําเนินการโดย สาํนกัหอสมดุ) 2. อยูร่ะหวา่งการสาํรวจและ

   - ฐานข้อมลูผลงานทางวิชาการ รวบรวมฐานข้อมลูทีเกียวข้อง

ของ มธ. D-Space (ดําเนินการโดย กบัการวิจยั

สาํนกัหอสมดุ)
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

   - ฐานข้อมมลูบริหารงานวิจยั

(อยูร่ะหวา่งดําเนินการโดย TU - RAC)

2. สนบัสนนุให้ผู้ดแูลระบบ

ทีรับผิดชอบตามข้อ 1 มีความรู้

เรืองการใช้งานระบบอยา่งเชียวชาญ

โดยการสง่เข้ารับการอบรม

จากหนว่ยงานตา่งๆ ทีเกียวข้อง

3. กําหนดแผน และกิจกรรม

การแนะนําการใช้ระบบฐานข้อมลู

โดยมีผู้ดแูลระบบตามข้อ 2 เป็นผู้แนะนํา

7.5 สงัเคราะห์การวิจยัให้ง่ายตอ่ความเข้าใจ ปีงบประมาณ สง่เสริมและสนบัสนนุให้เกิดการสงัเคราะห์ ปีงบประมาณ 1. สนบัสนนุงบประมาณให้ 1. ฝ่ายวิจยัมีการสงัเคราะห์ และ

และเพิมช่องทางในรูปแบบตา่งๆ เพือสง่เสริม 2556-2559 องค์ความรู้จากงานวิจยัในรูปแบบตา่งๆ เช่น 2556-2559 กบั TU-RAC เพือใช้ในการ เผยแพร่ทาง web site ของ

ให้เกิดการตอ่ยอดผลวิจยัทีมุง่ไปสูก่ารใช้ประโยชน์ การสนบัสนนุงบประมาณดําเนินการแก่หนว่ย สงัเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจยั ฝ่ายวิจยัแล้ว จํานวน 6 ผลงาน

ในเชิงพาณิชย์ งานทีเกียวข้อง รวมทงัเพิมช่องทางการเผยแพร่ 2. ฝ่ายวิจยัคดัเลอืกผลงานวิจยัที

ทีเอือตอ่การนําผลการสงัเคราะห์งานวิจยั สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านตา่งๆ

ดงักลา่วไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม มาสงัเคราะห์ เพือให้ง่ายตอ่

ความเข้าใจของบคุคลทวัไป

และเผยแพร่ในหลากหลาย

ช่องทาง เช่น  website และ

facebook ของฝ่ายวิจยั เป็นต้น

หน้าที 14 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 3



แบบฟอร์มที - 1

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ลาํดบั รายการตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4)

1 จํานวนเรืองการเผยแพร่หรือนําเสนอประเด็นชีนําหรือแก้ปัญหาสงัคมแก่สอืมวลชน 4 4

2 จํานวนฐานข้อมลูผู้ เชียวชาญทกุสาขาวิชา 3 3

3 จํานวนการติดตอ่ของประชาชนทวัไปและสอืมวลชนเพือขอข้อมลูความรู้หรือติดตอ่ผู้ เชียวชาญ 10 12

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 : พลกิฟืนบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอยา่งสร้างสรรค์ให้สงัคมผา่นสอืตา่งๆ โดยเฉพาะในปัญหาทีอยูใ่นบริบททีเป็นความเชียวชาญ

ทางวิชาการของมหาวิทยาลยั

รายงานผลการดาํเนินงานตามตัวชีวัดความสาํเร็จการจัดการความรู้ตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)



แบบฟอร์มที - 2

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสมัพนัธ์

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 การบง่ชีความรู้

1.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต

- การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้ม (ม.ค.- มี.ค. 56) จดัประชมุกบับริษัททีปรึกษาประชาสมัพนัธ์ และ             ม.ค.56 จดัประชมุระดมสมองวิเคราะห์ พบวา่ความรู้ทีสงัคมสนใจในปี

ปัญหาในอนาคต พบปะสอืมวลชนเพือร่วมพดูคยุ วิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้ม 2556 คือ ประเด็นเกียวกบัการ

สถานการณ์/ปัญหาสงัคมทีกําลงัเป็นทีสนใจ ในอนาคต และเดินทางพบสอื เตรียมพร้อมเข้าสู ่AEC  ด้าน

ในวงกว้าง หนงัสอืพิมพ์ โทรทศัน์ วิทย ุ เพือ งานวิจยัตา่งๆ ทีแก้ไขปัญหาสงัคม

พดูคยุเกียวกบัประเด็นปัญหาสงัคม  และด้านการเมืองการปกครอง

และแนวโน้มในอนาคตทีนา่สนใจ

1.2  ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ

- ขอความร่วมมือจากผู้บริหารหนว่ยงานตา่งๆ (ม.ค.- มี.ค. 56) ประสานแจ้งขอข้อมลูทงัแบบทางการและ      ก.พ-มี.ค 57 จดัทําวาระการประชมุแจ้งผา่น คณะ/สาํนกั/สถาบนั/หนว่ยงาน

ผา่นทีประชมุ กบม. และการทําหนงัสอืขอความร่วมมือ ไมเ่ป็นทางการ และติดตามผลการสง่ข้อมลู การประชมุ กบม. และบนัทกึขอ ตา่งๆทยอยสง่รายชือผู้ เชียวชาญ

ในการรวบรวมข้อมลูรายชือผู้ เชียวชาญ ความร่วมมือสง่คณะ/ สาํนกั/ กลบัมาให้ ตงัแต ่15 มี.ค.56

สถาบนั/หนว่ยงานตา่งๆ และ

โทรศพัท์ประสานติดตามแบบ

ไมเ่ป็นทางการเป็นระยะ

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 4 : พลกิฟืนบทบาทในการชีนําและนําเสนอทางออกอยา่งสร้างสรรค์ให้สงัคมผา่นสอืตา่งๆ โดยเฉพาะในปัญหาทีอยูใ่นบริบททีเป็นความเชียวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลยั

หน้าที 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

1.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนในด้าน (ม.ค.- มี.ค. 56) พบปะ/ สอบถามสอืมวลชนเพือร่วมพดูคยุ (ม.ค.- มี.ค. 56) พบปะ และติดตอ่สอืหนงัสอืพิมพ์ 1.การเตรียมพร้อมเข้าสู ่AEC

การบริการวิชาการ วิเคราะห์ สถานการณ์/ปัญหาสงัคมทีกําลงัเป็น  โทรทศัน์ วิทย ุทางโทรศพัท์เพือพดู 2.ผลงานวิจยั(ทีสอดคล้องกบัปัญ

ทีสนใจของสงัคม คยุ สอบถามความต้องการด้าน หาสงัคม สขุภาพ และสงิแวดล้อม)

วิชาการ และองค์ความรู้จาก 3. ด้านการเมืองการปกครอง

ผู้ เชียวชาญ มธ. ทกุเดือน

- สาํรวจ/ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (ก.พ.- เม.ย. 56)  ประชมุกบับ.ทีปรึกษาด้านประชาสมัพนัธ์เกียว (ก.พ.- เม.ย. 56) จดัประชมุรายเดือน เพือ ประเด็นทีสงัคมและสอืมวลชนสนใจ

ด้านการบริการวิชาการ การแก้ปัญหา และชีนําสงัคม ประเด็นปัญหาทีสงัคม และสอืมวลชนต้องการ วิเคราะห์ความสนใจของสงัคม 1. การเตรียมพร้อมเข้าสู ่AEC  

ความชีนําแนวทางการแก้ปัญหาจากนกัวิชาการ มธ. และสอืมวลชน 2. ด้านการวิจยัทีตอบปัญหา

สงัคม สขุภาพ และสงิแวดล้อม

3. ด้านการเมืองการปกครอง

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์ (เม.ย.- พ.ค. 56)  สาํรวจ และรวบรวมข้อมลูจากสอืตา่งๆ (เม.ย.- พ.ค. 56) 1) สาํรวจข้อมลูจาก Clipping ขา่ว

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต ทงัหนงัสอืพิมพ์ โทรทศัน์  และสอืออนไลน์ สอืหนงัสอืพิมพ์ สอืออนไลน์

- การรวบรวมข้อมลูเพือนําวิเคราะห์สถานการณ์ ทีเป็นประเด็นทีกระทบตอ่สงัคมในวงกว้าง และลงิค์ขา่วจากสอืโทรทศัน์รายวนั

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคตจาก 2) จดัประชมุเพือวิเคราะห์

ความเห็นผู้ เชียวชาญ เอกสาร หนงัสอื ตํารา  เว็บไซต์ สถานการณ์รายเดือน

2.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (เม.ย.- พ.ค. 56) แจ้งขอรายชือผู้ เชียวชาญอยา่งเป็นทางการไป (เม.ย.- พ.ค. 56) 1) จดัทําบนัทกึแจ้งหนว่ยงาน รายชือทีรวบรวม แบง่เป็นความ

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  ยงัคณะ/สาํนกั/หนว่ยงาน ภายในมธ. ตา่งๆ และติดตามการสง่ข้อมลู เชียวชาญ 3 ด้าน คือ ด้านสงัคม

- รวบรวมรายชือผู้ เชียวชาญ นกัวิจยัทีมีความรู้เพือ ในเดือนเมษายน และพฤษภาคม ศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ

การบริการวิชาการแก่สงัคม 2556 เทคโนโลยี และด้านวิทยาศาสตร์

สขุภาพ 

- จดัสมัมนาเพือรวบรวมความรู้ทีฝังลกึจากผู้ เชียวชาญ วางแผนจดัสมัมนาร่วมกบัสมาคมนกัขา่ว เนืองจากนายกสมาคมนกัขา่วฯ

หรือผู้ปฏิบตัิทีมีประสบการณ์ด้านวิชาการและวิจยั เศรษฐกิจ และผู้ เชียวชาญด้านเศรษฐกิจ มธ. และทางผู้ เชียวชาญ มธ.ยงั

เพือแก้ปัญหาและชีนําสงัคม กําหนดเวลาทีสะดวกตรงกนัไมไ่ด้ 

หน้าที 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

และภาระงานด้านการประชา

สมัพนัธ์การก้าวสูปี่ที 80 มี

จํานวนมาก จึงเลอืนไป

2.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (พ.ค.-ก.ค. 56) พบปะ/ สอบถามสอืมวลชนเพือร่วมพดูคยุ (พ.ค.-ก.ค. 56) พบปะ และติดตอ่สอืหนงัสอืพิมพ์ ประเด็นทีสงัคมและสอืมวลชนสนใจ

ด้านการบริการวิชาการ วิเคราะห์ สถานการณ์/ปัญหาสงัคมทีกําลงัเป็น  โทรทศัน์ วิทย ุทางโทรศพัท์เพือพดู 1.การเตรียมพร้อมเข้าสู ่AEC  

- สาํรวจความต้องการของสงัคมและสอืมวลชน ทีสนใจของสงัคม คยุ สอบถามความต้องการด้าน 2.ด้านการวิจยัทีตอบปัญหา

ในด้านการบริการวิชาการ การวิจยั วิชาการ และองค์ความรู้จาก สงัคม สขุภาพ และสงิแวดล้อม

ผู้ เชียวชาญ มธ. ทกุเดือน 3. ด้านการเมืองการปกครอง

3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์ (มิ.ย.- ส.ค. 56) นําฐานข้อมลูสถานการณ์ปัจจบุนั และแนวโน้ม (มิ.ย.- ส.ค. 56) จดัประชมุระดมสมองระหวา่ง จดัหมวดหมูแ่บง่เป็น 3 ด้าน 

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต ปัญหาในอนาคตทีรวบรวมได้ มาวิเคราะห์ งานสอืสารและสร้างภาพลกัษณ์ สอดคล้องกบัประเภทฐานข้อมลู

- จดัหมวดหมูส่ถานการณ์ปัจจบุนัและแนวโน้ม เพือแยกหมวดหมูใ่ห้ชดัเจน องค์กร และบริษัททีปรึกษาด้าน ผู้ เชียวชาญ คือ 1) ด้านสงัคม

ปัญหาในอนาคต ประชาสมัพนัธ์ เพือร่วมกนั 2) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ

วิเคราะห์และจดัหมวดหมู่ 3) ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ

3.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (มิ.ย.- ส.ค. 56) จดัทําแฟ้มข้อมลู "ฐานข้อมลูผู้ เชียวชาญ มธ." (มิ.ย.- ส.ค. 56) จดัทําแฟ้มฐานข้อมลูทงัรูปแบบ ได้จดัทําแฟ้มฐานข้อมลูในรูปแบบ

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  โดยแบง่เป็น 3ด้าน แฟ้มเอกสาร และรูปแบบไฟล์ เอกสาร 2 แฟ้ม เพือใช้ในการ

- จดัหมวดหมูร่ายชือผู้ เชียวชาญ นกัวิจยัทีมีความรู้ โดยแบง่ฐานข้อมลูผู้ เชียวชาญ ให้ข้อมลูทีสาํนกังานทีทา่พระ

เพือการบริการวิชาการแก่สงัคม ของคณะ/หนว่ยงาน เป็น 3 ด้าน จนัทร์ และศนูย์รังสติ และ 

3.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (ส.ค.- ต.ค. 56) ข้างต้น Upload ข้อมลูรูปแบไฟล์ลงใน

ด้านการบริการวิชาการ Dropbox เพือสะดวกใช้งาน

แบบออนไลน์

4 การประมวลและกลนักรองความรู้

4.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์ (ก.ย.- พ.ย. 56) จดัประชมุกลุม่ยอ่ย พร้อมสมัภาษณ์ในประเด็น ดําเนินการเป็น จดัประชมุกลุม่ยอ่ย และสมั มธ.มีบทบาทด้านการชีนําสงัคม

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต ปัญหาทีสงัคมให้ความสนใจ ระหวา่งผู้ เชียว ระยะ ตงัแต ่กพ. ภาษณ์ อยา่งเป็นทางการ 4 ครัง ด้านวิทยาศาสตร์ และการแก้

หน้าที 3 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

- จดัประชมุผู้ เชียวชาญเพือพิจารณากลนักรองข้อมลู ชาญ กบัสอืมวลชน ตามสถานการณ์ ในเดือนกมุภาพนัธ์ มีนาคม ปัญหาด้านวิกฤติสงิแวดล้อม

องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้เป็นคูม่ือ ปัจจบุนัขณะนนัๆ กรกฎาคม และสงิหาคม ด้าน ตอ่สาธารณชน มากยิงขนึ 

วิทยาศาสตร์ และสงิแวดล้อม ผา่นสอืหนงัสอืพิมพ์/ โทรทศัน์

4.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (ก.ย.- พ.ย. 56) กําลงัดําเนินการ (ม.ค.-ก.พ 57)

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  

- จดัประชมุผู้ เชียวชาญเพือพิจารณากลนักรองข้อมลู

องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้เป็นคูม่ือ

4.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (พ.ย. 56- ม.ค. 57) กําลงัดําเนินการ

ด้านการบริการวิชาการ

- จดัประชมุผู้ เชียวชาญเพือพิจารณากลนักรองข้อมลู

องค์ความรู้ทีรวบรวมไว้เป็นคูม่ือ

5 การเข้าถึงความรู้

5.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต

- นําข้อมลู องค์ความรู้เผยแพร่ผา่นระบบอินทราเนต

ของ มธ. และเผยแพร่ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

5.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (ธ.ค. 56 – มี.ค. 57)

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  

- นําข้อมลู องค์ความรู้เผยแพร่ผา่นระบบอินทราเนต

ของ มธ. และเผยแพร่ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

5.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (ก.พ.- พ.ค. 57)

ด้านการบริการวิชาการ

- นําข้อมลู องค์ความรู้เผยแพร่ผา่นระบบอินทราเนต

ของ มธ. และเผยแพร่ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต

หน้าที 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

6 การแบง่ปันแลกเปลยีนความรู้

6.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์ (เม.ย.- ก.ย. 57)

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต

- จดัอบรม สมัมนา เพือแลกเปลยีนเรียนรู้และ

ติดตามผลการใช้งานคูม่ือ

- จดัตงัชมุชนนกัปฏิบตัิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.

เพือแลกเปลยีนเรียนรู้ พร้อมเปิดช่องทางในการ

เข้าถึงและแลกเปลยีนข้อมลูความรู้

6.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (มิ.ย. – ก.ย. 57)

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  

- จดัอบรม สมัมนา เพือแลกเปลยีนเรียนรู้และ

ติดตามผลการใช้งานคูม่ือ

- จดัตงัชมุชนนกัปฏิบตัิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.

เพือแลกเปลยีนเรียนรู้ พร้อมเปิดช่องทางในการ

เข้าถึงและแลกเปลยีนข้อมลูความรู้

6.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (มิ.ย. – ก.ย. 57)

ด้านการบริการวิชาการ

- จดัอบรม สมัมนา เพือแลกเปลยีนเรียนรู้และ

ติดตามผลการใช้งานคูม่ือ

- จดัตงัชมุชนนกัปฏิบตัิในเว็บไซต์ KM ของ มธ.

เพือแลกเปลยีนเรียนรู้ พร้อมเปิดช่องทางในการ

เข้าถึงและแลกเปลยีนข้อมลูความรู้

7 การเรียนรู้

7.1 ประเด็นชีนําแก่สงัคมเพือวิเคราะห์สถานการณ์ (ก.ย. 57)

หน้าที 5 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั
แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ปัจจบุนัและแนวโน้มปัญหาในอนาคต

-จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพือวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินการจดัการความรู้และนําปัญหา อปุสรรคและ

ข้อบกพร่องทีพบเป็นประเด็นจดัการความรู้ตอ่ไป

7.2 ความเชียวชาญของคณาจารย์และหนว่ยงาน (ก.ย. 57)

ของมหาวิทยาลยัในด้านตา่งๆ  

-จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพือวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินการจดัการความรู้และนําปัญหา อปุสรรคและ

ข้อบกพร่องทีพบเป็นประเด็นจดัการความรู้ตอ่ไป

7.3 ความต้องการของสงัคมและสอืมวลชนใน (ก.ย. 57)

ด้านการบริการวิชาการ

-จดัสมัมนาเชิงปฏิบตัิการเพือวิเคราะห์ผลการ

ดําเนินการจดัการความรู้และนําปัญหา อปุสรรคและ

ข้อบกพร่องทีพบเป็นประเด็นจดัการความรู้ตอ่ไป

หน้าที 6 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 4



แบบฟอร์มที - 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 : ปลกูฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานบุํารุงสงัคม  ประชาธิปไตย  คณุธรรม ศิลปวฒันธรรม ให้แก่ประชาชน และสงัคมผ่านกิจกรรมในหลกัสตูร

 กิจกรรมเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงัคมรวมถงึการให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมแก่สงัคมอย่างสมําเสมอ

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษา

ลาํดบั รายการตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4)

1 จํานวนคู่มือทีเผยแพร่องค์ความรู้ทีกําหนดไว้ทงัหมดไม่น้อยกว่า 3 เลม่ 3 1

2 จํานวนคณะทีมีสว่นร่วมในการจดัการองค์ความรู้ในเรืองทีกําหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของทงัหมด 16 คณะ 9 คณะ

3 ค่าเฉลยีของผลประเมินผู้ใช้บณัฑิตในองค์ประกอบทีเกียวข้อง 4.01 N/A

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจดัการความรู้ตามแผนจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556



แบบฟอร์มที - 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที 5 : ปลกูฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และทํานบุํารุงสงัคม  ประชาธิปไตย  คณุธรรม ศิลปวฒันธรรม ให้แก่ประชาชน และสงัคมผ่านกิจกรรมในหลกัสตูร

 กิจกรรมเสริมหลกัสตูร และกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สงัคมรวมถงึการให้บริการสขุภาพแบบองค์รวมแก่สงัคมอย่างสมําเสมอ

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนกัศกึษา

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 การบ่งชีความรู้

1.1 การประชมุระดมสมองในกลุม่ผู้ รับผิดชอบ (ต.ค. – พ.ย. 1.1 การประชมุระดมสมองในกลุม่ผู้ รับผิดชอบ 16 พ.ย 56

เพือกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็นสาํหรับ ของทกุปี) เพือกําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็นสาํหรับ

ปีงบประมาณนนั ปีงบประมาณนนั

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 การรวบรวมความรู้ทีชดัแจ้งจากเอกสาร (ธ.ค. – ม.ค. 2.1 การรวบรวมความรู้ทีชดัแจ้งจากเอกสาร ธ.ค. 56 - ก.พ. 56

หนงัสอื ตํารา และจากอินเตอร์เนต ของทกุปี) หนงัสอื ตํารา และจากอินเตอร์เนต

3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 จดัหมวดหมู่เอกสารและข้อมลูความรู้ทีรวบรวม (ก.พ. – เม.ย. 3.1 จดัหมวดหมู่เอกสารและข้อมลูความรู้ที ก.พ.-พ.ค.56

ได้จากข้อ 2 ของทกุปี) รวบรวมได้จากข้อ 2

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ประชมุ ปรึกษาหารือใน

คณะทํางานด้าน KM

ได้กําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็นสาํหรับ

ปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ การจดัการศนูย์พกั

พิงผู้ประสบภัยพิบติั

สมัภาษณ์ ค้นหาเอกสาร สบืค้น

ทางอินเทอร์เน็ต

ได้รับเอกสาร หลกัฐานข้อมลูดิบในการประเมิน

การจดัการศนูย์พกัพิงฯ

จดัการวิเคราะห์รวบรวม อย่างเป็น

ระบบเพือสงัเคราะห์องค์ความรู้

จากประสบการณ์และข้อมลูดิบ

ทําให้เกิดความเข้าใจและมองเห็นจดุบกพร่องที

สามารถนําไปปรับปรุงได้ มีมมุมองใหม่เป็น

แบบอย่างแก่ผู้อืน

หน้าที 1 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 5



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

4 การประมวลและกลนักรองความรู้

4.1 การประชมุผู้ เชียวชาญเพือพิจารณากลนักรอง (เม.ย. – พ.ค. 4.1 การประชมุผู้ เชียวชาญเพือพิจารณากลนักรอง ก.ค.-56 ได้รับหวัข้อในการจดัการรวบรวมเป็นคู่มือ

ข้อมลูองค์ความรู้ทีรวบรวมไว้เพือจดัทําเป็นคู่มือ  ของทกุปี) ข้อมลูองค์ความรู้ทีรวบรวมไว้เพือจดัทําเป็นคู่มือ เรือง การบริหารจดัการอาสาสมคัรทีช่วยเหลอืผู้

ประสบอทุกภัย ในภาวะวิกฤตในศนูย์พกัพิง

ชวัคราว มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รังสติ) 

ปี 2554

5 การเข้าถงึความรู้

5.1 นําข้อมลูองค์ความรู้ / คู่มือไปเผยแพร่ผ่าน (มิ.ย. – ส.ค. 5.1 นําข้อมลูองค์ความรู้ / คู่มือไปเผยแพร่ผ่าน

ระบบอินเตอร์เนต และงานประชมุวิชาการต่างๆ ของทกุปี) ระบบอินเตอร์เนต และงานประชมุวิชาการต่างๆ

6 การแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้

6.1 จดัการเสวนาเพือแลกเปลยีนเรียนรู้ และ (ส.ค. – ก.ย. 6.1 จดัการเสวนาเพือแลกเปลยีนเรียนรู้ และ ยงัไม่ได้ดําเนินการ

ติดตามผลการใช้งานคู่มือ  ของทกุปี) ติดตามผลการใช้งานคู่มือ

6.2 จดัตงัชมุชนนกัปฏิบติัในเวปไซต์ KM ของ มธ. (มิ.ย. – ก.ย. 6.2 จดัตงัชมุชนนกัปฏิบติัในเวปไซต์ KM ของ มธ.

และ facebook เพือแลกเปลยีนเรียนรู้  ของทกุปี) และ facebook เพือแลกเปลยีนเรียนรู้

7 การเรียนรู้

7.1 จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพือวิเคราะห์ผลการ (ก.ย. ของทกุปี) 7.1 จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการเพือวิเคราะห์ผลการ ยงัไม่ได้ดําเนินการ

ดําเนินการจดัการความรู้ และนําปัญหาอปุสรรคและ ดําเนินการจดัการความรู้ และนําปัญหาอปุสรรคและ

ข้อบกพร่องทีพบไปเป็นประเด็นการจดัการความรู้ต่อไป ข้อบกพร่องทีพบไปเป็นประเด็นการจดัการความรู้ต่อไป

เรือง การบริหารจดัการอาสาสมคัรทีช่วยเหลอืผู้

ประสบอทุกภัย ในภาวะวิกฤตในศนูย์พกัพิง

ชวัคราว มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ศนูย์รังสติ) 

ปี 2554

พิจารณาผลการรวบรวมองค์ความรู้

และมอบหมายให้นําไปจดัทําเป็น

คู่มือ เฉพาะสว่นทีสามารถนําไป

ประยกุต์ต่อได้ในอนาคต ได้แก่การ

จดัการภาพรวม การเตรียมการ 

และข้อควรระวงั

หน้าที 2 ประเด็นยทุธศาสตร์ที 5



แบบฟอร์มที - 1

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจนัทร์

ลาํดบั รายการตวัชีวดัความสาํเร็จการจดัการความรู้  เป้าหมาย ผลการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4)

1  จํานวนกิจกรรมสง่เสริมให้ประชาคมเรียนรู้หลกัธรรมาภิบาล  8  กิจกรรม 5  กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชีวัดความสําเร็จการจดัการความรู้ตามแผนจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  6  : สร้างความเป็นเลศิในการบริหารภายใต้หลกัธรรมาภิบาลทีให้ความสาํคญักบัความโปร่งใส และ Accountability รวมถงึการมีสว่นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน



แบบฟอร์มที - 2

ผู้รับผิดชอบประเด็นยุทธศาสตร์ : ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ท่าพระจนัทร์

กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 การบ่งชีความรู้ (พ.ย. 55) จดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ เรือง แผนจดัการความรู้ 24 - 26 จดัโดย สาํนกังานสง่เสริม ได้กําหนดองค์ความรู้ทีจําเป็น 5 ประเด็น

ปีงบประมาณ 2555 - 2559 พ.ค.-55 มาตรฐานและประกนั คือ หลกัธรรมาภิบาล กฏระเบียบในการ

ทํางาน  หลกัและตวัอย่างประสบการณ์

รูปแบบการสร้างการมีสว่นร่วมในองค์กร

 และ(ความรู้เกียวกบัการทําแผน ซึง

ต่อมาคณะกรรมการจดัการความรู้ของ 

มธ. พิจารณาให้ตดัออก)

2 การสร้างและแสวงหาความรู้

2.1 เชิญวิทยากรทีมีความรู้ด้านหลกัธรรมาภิบาล  (พ.ย. 55 –  เชิญศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบตุร 21-ธ.ค.-55 1. ณ ห้องสถาพร กวิตานนท์ 1. มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม จํานวน 108 คน

บรรยายเรือง “หลกัการและตวัอย่างประสบการณ์ ก.พ. 56) เป็น guru ให้ความรู้เรือง ประสบการณ์และ 09.00 - 2. รูปแบบ : บรรยายหลกั  ผลการประเมินความพงึพอใจ อยู่ใน

การบริหารแบบมีสว่นร่วมตามหลกัธรรมาภิบาล” ตวัอย่างการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 12.00 น. ธรรมาภิบาล และหลกั ระดบั มาก

และการมีสว่นร่วมในองค์กรภาครัฐ การมีสว่นร่วมในองค์กร 2.สรุป และบนัทกึคําบรรยาย

อภิปราย แลกเปลยีน การอภิปราย เป็นเอกสาร

ประสบการณ์ ระหว่าง เผยแพร่ทาง website

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนจดัการความรู้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รอบระยะเวลา 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 2556)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  6  : สร้างความเป็นเลศิในการบริหารภายใต้หลกัธรรมาภิบาลทีให้ความสาํคญักบัความโปร่งใส และ Accountability รวมถงึการมีสว่นร่วมของประชาคมศิษย์เก่าและประชาชน

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

หน้าที 1 ประเด็นยทุธศาสตร็ที 6



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม 3. เป็นการจดัการความรู้ 

ใน 3 ประเด็น พร้อมกนั

2.2 เชิญวิทยากรบรรยาย/จดัทําคู่มือ/สมัภาษณ์ (พ.ย. 55 –  ก.พ. 56)     เชิญ นายพิชยั  ชณุหวชิร ประธานกรรมการ 22-มี.ค.-56 1. ณ ห้องประชมุบญุชู 1. ผู้ ร่วมสมัมนา จํานวน 84 คน

2.3 เชิญผู้ มีประสบการณ์บรรยาย/ดงูาน/สมัภาษณ์ (พ.ย. 55 –  ก.พ. 56)     บมจ.บางจากปิโตเลยีม เป็นวิทยากรบรรยาย 09.00 -  โรจนเสถียร ผลการประเมินความพงึพอใจ

2.4 ประชมุสมัมนา (พ.ย. 55 –  ก.พ. 56)     เรือง ประสบการณ์และตวัอย่างการบริหาร 12.00 น. มธ.ท่าพระจนัทร์ อยู่ในระดบั มากทีสุด

2.5 เชิญวิทยากรบรรยาย/จดัทําคู่มือ/สมัภาษณ์ (พ.ย. 55 –  ก.พ. 56)    ตามหลกัธรรมาภิบาลและการมีสว่นร่วมใน 2. รูปแบบ: สมัมนา บรรยาย 2.สรุป และบนัทกึคําบรรยาย การอภิปราย

   องค์กร ครังที 2 (ภาคเอกชน) พร้อมทงัอภิปราย เป็นเอกสารเผยแพร่ทาง website

แลกเปลยีนความรู้ระหว่าง 3. รวบรวมความรู้ทีได้รับจากการจดั

วิทยากร และผู้ ร่วมสมัมนา กิจกรรมทงัสองครังเป็นเอกสาร และ

นําออกเผยแพร่ แก่ทกุหน่วยงานใน มธ.

***ขณะนีอยู่ในระหว่างดําเนินการ โดยร่วมกบั ก.ค. - ก.ย.  - ประสานงานขอความร่วม จะจดัให้มีกิจกรรมขนึในวนัที 16 ต.ค. 56

สาํนกัเสริมศกึษาและบริการสงัคม จดักิจกรรม 56 มือกบัสาํนกัเสริมฯ โดยเชิญ อาจารย์ กล้านรงค์ จนัทิก

แลกเปลยีนเรียนรู้ ครังที 3 เรือง "การบริหารงาน  - เชิญวิทยากร เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

ตามหลกัธรรมาภิบาลสาํหรับผู้บริหาร"  - จดัทําโครงการและขออนมุติั

3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ

3.1 ตงัคณะทํางาน (ก.พ. 55 –     มติทีประชมุคณะกรรมการจดัการความรู้ 10-พ.ค.-56                – ไม่มีการแต่งตงัคณะทํางาน

มี.ค. 56)     ครังที 4/2556 เห็นชอบ ให้ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการ

     "ไม่ต้องแต่งตังคณะทํางาน" รวบรวมความรู้เกียวกบัหลกัธรรมาภิบาล

3.2 กําหนดกรอบ (ก.พ. 55 – ตามมติของทีประชมุคณะกรรมการฯ ให้ การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล 

มี.ค. 56) ฝ่ายเลขารวบความรู้ จากการจดักิจกรรมฯ และหลกัการจดัให้มีสว่นร่วม และนํา

จากทีประชมุสภา มธ. จากการบรรยายพิเศษ ความรู้ทีรวบรวมเสนอคณะ

หน้าที 2 ประเด็นยทุธศาสตร็ที 6



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

ของหน่วยงานต่างๆ ทีเกียวข้อง สรุป เรียบเรียง กรรมการจดัการความรู้พิจารณา

เสนอทีประชมุคณะกรรมการ เพือคดัเลอืกความรู้ ก่อนนําออกเผยแพร่ /ดําเนินการใดๆ ต่อไป 

และขณะนีอยู่ในระหว่างการรวบรวม

ความรู้จากบคุลผู้แสดงความคิดเห็น

เกียวกบัธรรมาภิบาลได้สว่นหนงึแล้ว

3.3 จดัทําฐานข้อมลู (ตามรายการองค์ความรู้ทีจําเป็น) (ก.พ. 55 – มี.ค. 56) ค้นคว้าและรวบรวมข้อมลูทีเกียวข้องกบับองค์ ดําเนินการ ฝ่ายเลขานกุารคณะ 1. ได้บนัทกึความรู้ทีได้รับจาก

ความรู้ทีกําหนด พร้อมทงัจดัเก็บด้วยระบบ เป็นประจํา กรรมการฯ เป็นผู้รวบรวม วิทยากร (guru) ทงั 2 ท่านทีมาให้

อิเลก็ทรอนิกส์ และเป็นเอกสาร ( paper sheet ) นําเสนอคณะกรรมการฯ ความรู้ในการจดักิจกรรม

คดัเลอืก กลนักรองข้อมลู 2. ได้รวบรวมรายงานการประชมุ

เพือให้ฝ่ายเลขานกุาร คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั

คณะกรรมการฯ จดัเก็บ / ทีมีการให้แนวทางในการบริหาร

เผยแพร่ ต่อไป งานของมหาวิทยาลยั

3. รวบรวมความรู้จากการ

ประชมุทางวิชาการเกียวกบัการ

บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล

ทีหน่วยงานใน มธ. จดัขนึ

4. รวบรวมบทสมัภาษณ์เกียวกบั

แนวคิดของผู้ทรงคณุวฒุิ 

และผู้บริหารมหาวิทยาลยั

เพือให้คณะกรรมการฯ คดัเลอืก

และบรูณาการความรู้ ความคิด

หน้าที 3 ประเด็นยทุธศาสตร็ที 6



กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

และจดัทําเป็นคู่มือ นําออก

เผยแพร่ เพือแลกเปลยีนเรียนรู้

ระหว่างเครือข่าย และนําไปใช้

ในการปฏิบติังานต่อไป

4 การประมวลและกลนักรองความรู้

4.1 ตงัคณะทํางาน (มี.ค. 56) ไม่มีการแต่ตงัคณะทํางาน        –                 –                    –

4.2 กําหนดกรอบ (มี.ค. 56)    บรรจเุป็นวาระในการประชมุคณะกรรมการฯ ประมาณ 2 คณะกรรมการฯ ร่วมกนั ได้กลนักรองความรู้ทีได้รับจาก

   เพือพิจารณา เดือนครัง พิจารณาประมวลและ การจดักิจกรรมทงั 2 ครัง และคดั

กลนักรอง เพือให้ฝ่ายเลขาฯ  สว่นสาํคญั (hilight) จากข้อคิด

ดําเนิการต่อไป ของวิทยากร ออกเผยแพร่

5 การเข้าถงึความรู้

5.1 เผยแพร่องค์ความรู้ทีผ่านการประมวล และ (มี.ค. 56) เผยแพร่ความรู้ทีได้รับจากการจดักิจกรรมทงั 2 มิ.ย.-56 คณะกรรมการฯพิจารณา สว่นสาํคญัจากข้อคิด

กลนักรองเรียบร้อยแล้วทางระบบ Intranet . ครังทาง website KM. ของมหาวิทยาลยั นําสว่นสาํคญัจากข้อคิด ของวิทยากรทงั 2 ท่านได้รับการ

ของ มธ เพือให้ประชาคมธรรมศาสตร์เข้าถงึ ของวิทยากรทงั 2 ท่าน เผยแพร่ทาง website K.M.

องค์ความรู้ได้โดยง่าย และรวดเร็ว เผยแพร่ทาง website KM. ของ มธ.

ของ มธ.

5.2 จดัประชมุเชิงปฏิบติัการ เพือถ่ายทอดคู่มือ (มี.ค. 56) ยงัไม่ได้ดําเนินการ ยงัไม่ได้ดําเนินการ ยงัไม่มีผล

การบริหารงานทีได้จดัทําขนึ และผ่านการประมวล 

กลนักรองเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารและผู้ทีมีหน้าที

เกียวข้องได้เรียนรู้ และนําไปปฏิบติัได้อย่างถกูต้อง

6 การแบ่งปันแลกเปลยีนความรู้
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กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา กิจกรรมหลกั/กิจกรรมรอง/วิธีการสูค่วามสาํเร็จ ระยะเวลา รายละเอียดของกิจกรรม ผลทีเกิดจากการจดักิจกรรม

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ลาํดบั แผนการจดักิจกรรม การดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม

6.1 จดัตงัเครือข่ายการบริหารงานตามหลกั (มี.ค. 56) ออกประกาศ มธ. เรือง การจดัตงัเครือข่าย ส.ค.-56 เชิญผู้บริหารหน่วยงานและ อยู่ในระหว่างดําเนินการ

ธรรมาภิบาล ในเรืองทีกําหนดทกุเรือง เพือจะได้ การจดัการความรู้ตามยทุธศาสตร์ที 6 มธ. บคุลากรจากทกุหน่วยงาน

ปรึกษา หารือ แลกเปลยีนความคิด และ รวมทงั อ.มธ. สภานกัศกึษา

ประสบการณ์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย และนกัศกึษาจากชมุนมุ

ชมรม ต่างๆเข้าร่วมด้วย

6.2 จดัสมัมนาเพือให้มีการแลกเปลยีนเรียนรู้ (มี.ค. 56) ยงัไม่ได้ดําเนินการ

ประสบการณ์บริหารงานตามแนวทาง / คู่มือทีได้เผยแพร่ไป

6.3 การทําประชาพิจารณ์ (มี.ค. 56)

7 การเรียนรู้

7.1 การนําความรู้ทีได้รับไปปรับใช้ในการทํางาน (มี.ค. 56) นําความรู้ทีรับจากการจดักิจกรรมทงั 2 ครัง เป็นประจํา ผู้บริหาร มธ. และผู้ เข้าร่วม การบริหารงานของ มธ. และของ

และแลกเปลยีนซงึกนัและกนั ไปปรับใช้ในการปฏิบติัหน้าที กิจกรรมทกุคน นําความรู้ ทกุหน่วยงานใน มธ. เป็นตาม

ทีได้รับไปปรับใช้ในการทํางาน หลกัธรรมาภิบาล และมีสว่นร่วม
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