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แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ. 2556 - 2560 คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิสัยทัศน์ : การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ สูก่ ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พันธกิจ : ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร งาน และองค์กร
ยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
1.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้

1) โครงการจัดทาแผนปฏิบัติการ 1) เพือ่ จัดทาแผนปฏิบัติการ KM 1) ได้แผนปฏิบัติการ KM ที่
การจัดการความรู้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
2) เพือ่ เป็นแนวทางดาเนินการให้ 2) ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

1.2 การสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้

1) โครงการรางวัลการจัดการ
ความรู้ (KM Award)

1) เพือ่ กระตุ้นและสร้างแรง
จูงใจในการจัดการความรู้
2) เพือ่ ส่งเสริมให้มีผลงานการ
จัดการความรู้เพิม่ ขึ้น

1) มีแผนปฏิบัติการ KM ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
2) ร้อยละของผลการดาเนินการ

การฯ ให้สอดคล้องกับแผน

ตามแผนปฏิบัติการฯ

ยุทธศาสตร์ ร้อยละ 75

(ร้อยละ/ปี)

1) จานวนบุคลากรทีท่ า KM
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 / ปี
2) จานวนผลงาน KM ทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า

1) จานวนบุคลากรทีท่ า KM
(ร้อยละ/ปี)
2) จานวนผลงาน KM ทีส่ ง่
เข้าประกวด (เรื่อง/ปี)

ปีละ 5 เรื่อง
1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การ
จัดการความรู้

1) โครงการพัฒนาระบบฐาน

1) เพือ่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล

ข้อมูลเพือ่ สนับสนุนการ

และสนับสนุนการจัดการ

จัดการความรู้

ความรู้

1) ระบบฐานข้อมูล KM 1 ระบบ 1) จานวนระบบฐานข้อมูล KM
(ระบบ)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ(พ.ศ.)
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

2) เพือ่ เพิม่ ช่องทางในการจัดการ 2) ได้ระบบฐานข้อมูล KM ที่
ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น

ตัวชีว้ ัด
2) มีระบบฐานข้อมูล KM

ทันสมัยและสอดคล้องกับ

ทีม่ ีการพัฒนาปรับปรุงให้

การใช้งานอย่างต่อเนือ่ ง

ทันสมัยและสอดคล้องกับ
การใช้งาน

3) ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลมีความ
พึงพอใจร้อยละ 75

3) ร้อยละของความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล KM
(ร้อยละ)

1.4 การสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร KM ผ่านสื่อ

1) โครงการเผยแพร่ประชา-

1) เพือ่ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

สัมพันธ์ผา่ นสื่อ (สิ่งพิมพ์,

ข่าวสาร KM ไปสู่สาธารณะ

อิเล็กทรอนิกส์)
1.5 การติดตามและสรุปผลการดาเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ KM

1) โครงการติดตามและสรุป
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
KM

1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1) จานวนสื่อทีเ่ ผยแพร่ (ครั้ง/ปี)

ข่าวสาร KM ผ่านสื่อ
12 ครั้ง / ปี

1) เพือ่ ติดตามและประเมินผล
แผน KM
2) เพือ่ นาผลสรุปทีไ่ ด้ไปพัฒนา

1) รายงานการสรุปประเมินผล

1) มีรายงานการสรุปประเมินผล

และพัฒนาปรับปรุงแผน

และข้อเสนอแนะพือ่ การ

ปีละ 1 เล่ม

พัฒนาปรับปรุงแผน

ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ

(เล่ม/ปี)

เพิม่ ขึ้น

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
2.1 การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้

1) โครงการจัดทาบันทึก
ขุมความรู้

1) เพือ่ ประมวลความรู้ทมี่ ีอยู่มา

1) บันทึกขุมความรู้ปีละ 1 ฉบับ 1) จานวนบันทึกขุมความรู้

จัดทาเป็นบันทึกขุมความรู้
2) เพือ่ เผยแพร่บันทึกขุมความรู้

(ฉบับ/ปี)
2) จัดพิมพ์บันทึกขุมความรู้
ปีละ 200 เล่ม

2) จานวนพิมพ์บันทึกขุมความรู้
(เล่ม/ปี)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ
2) โครงการจัดการความรู้
ด้านการจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาความรู้ด้านการ
จัดการความเสี่ยง
2) เพือ่ ให้นาความรู้การบริหาร

3) โครงการรวบรวมองค์

เป้าหมาย

ตัวชีว้ ัด

1) จานวนองค์ความรู้ด้านการ

1) จานวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ

จัดการความเสี่ยง ปีละ

การจัดการความเสี่ยง

2 เรื่อง

(เรื่อง/ปี)

2) มีการนาความรู้ด้านการจัด

2) จานวนความรู้ด้านการจัดการ

จัดการความเสี่ยงไปใช้อย่าง

การความเสี่ยงไปประยุกต์ใช้

ความเสี่ยงทีไ่ ปประยุกต์ใช้

มีประสิทธิภาพ

ปีละ 2 เรื่อง

(เรื่อง/ปี)

1) เพือ่ รวมรวมองค์ความรู้

1) ได้ความรู้สิ่งแวดล้อม

ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านสิ่งแวดล้อม (ไทย

(ไทย อาเซียน โลก)

(ระดับประเทศ อาเซียน

อาเซียน โลก)

ปีละ 3 เรื่อง

1) จานวนองค์ความรู้สิ่งแวดล้อม
(เรื่อง/ปี)

โลก)
2) เพือ่ เผยแพร่ความรู้สิ่งแวดล้อม 2) ผู้ได้รับความรู้สิ่งแวดล้อม
ผ่านสื่อต่าง ๆ
4) โครงการสังเคราะห์ผลงาน
4 ทศวรรษคณะสิ่งแวดล้อมฯ

1) เพือ่ สังเคราะห์ผลงานของ

ต่อสาธารณะ
ส่วนร่วม

1) โครงการเสวนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ KM

1) หนังสือผลงานคณะฯ 1 เล่ม

คณะฯ ในรอบ 40 ปี
2) เพือ่ เผยแพร่ผลงานคณะฯ

2.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมี

ปีละ 1,000 คน

1) เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่บุคลากรคณะ
2) เพือ่ ประมวลความรู้ทีได้จาก
การเสวนา

2) จานวนผู้ได้รับความรู้
สิ่งแวดล้อม (คน/ปี)
1) จานวนหนังสือผลงานคณะฯ
(เล่ม)

2) ผู้รับทราบผลงานคณะฯ
1,000 คน
1) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีละ
3 ครั้ง
2) ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนปีละ
100 คน

2) จานวนผู้รับทราบผลงาน
คณะฯ (คน)
1) จานวนครั้งของการจัดเวที
แลกเปลี่ยน (ครั้ง/ปี)
2) จานวนผู้เข้าร่วมเวทีแลก
เปลี่ยน (คน/ปี)
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ปีงบประมาณ(พ.ศ.)
56 57 58 59 60

4

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
2.3 การบูรณาการ การจัดการความรู้ในทุก
พันธกิจไปสู่วิสยั ทัศน์

โครงการ

วัตถุประสงค์

1) โครงการบูรณาการจัดการ

1) เพือ่ บูรณาการจัดการความรู้

ความรู้ในทุกพันธกิจไปสู่

ในทุกพันธกิจไปสู่วิสยั ทัศน์

วิสยั ทัศน์

เป้าหมาย
1) รายงานการสรุปผลการ
บูรณาการจัดการความรู้

ตัวชีว้ ัด
1) จานวนแนวทางปฏิบัติทดี่ ี
(เรื่อง/ปี)

ในทุกพันธกิจไปสู่วิสยั ทัศน์
ปีละ 1 เรื่อง
2) เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทางานของคณะให้ดีและ

2) มีการนารายงานฯไปประยุกต์ 2) ร้อยละของรายงานฯ ทีม่ ีผู้
ใช้ในการทางานร้อยละ 50

เพิม่ มากขึ้น
2.4 การส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียนสรุป
การทางาน (AAR)

1) โครงการส่งเสริมการถอด
บทเรียนสรุปการทางาน
(AAR)

1) เพือ่ ให้ได้บทเรียนจากการ
ทางาน
2) เพือ่ นาบทเรียนทีไ่ ด้ไปพัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพต่อไป

นาไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางาน (ร้อยละ/ปี)

1) รายงานสรุปบทเรียนการ
ทางาน ปีละ 3 เรื่อง
2) ผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียนปีละ
100 คน

1) จานวนรายงานสรุปบทเรียน
(เรื่อง/ปี)
2) จานวนผู้เข้าร่วมสรุปบทเรียน
(คน/ปี)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการความรู้
3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
จัดการความรู้

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

1) เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ด้าน

การ ด้านเครื่องมือและ

เครื่องมือและทักษะการ

ทักษะในการจัดการความรู้

จัดการความรู้

1) ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการปีละ 1) จานวนผู้เข้าอบรม (คน/ปี)
30 คน

(KM Tools and Skills)
2) เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้จากการ

2) ผู้เข้าอบรมนาความรู้ไป

อบรมไปประยุกต์ใช้ในการ

ประยุกต์ใช้ ร้อยละ 50

ทางาน

2) ร้อยละของผู้เข้าอบรมทีน่ า
ความรู้ไปใช้งาน (ร้อยละ/ปี)

ระยะเวลาการดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

โครงการ
2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้

วัตถุประสงค์
1) เพือ่ พัฒนาศักยภาพ

สนับสนุนกระบวนการ KM

ผู้สนับสนุนกระบวนการ

(KM Facilitator)

KM Facilitator

เป้าหมาย

1) ผู้เข้าร่วมโครงการปีละ 30 คน 1) จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
(คน/ปี)

2) เพือ่ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการนาไป 2) ผู้เข้าร่วมโครงการนาความรู้
ประยุกต์ใช้ในการทางาน KM

ตัวชีว้ ัด

ทีไ่ ด้ไปประยุกต์ใช้ร้อยละ 50

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วมทีน่ าไป
ความรู้ทไี่ ด้ไปประยุกต์ใช้
(ร้อยละ/ปี)

3.2 การส่งเสริมรวมกลุ่ม "ชุมชนนักปฏิบัติ"
(Community of Practice; CoPs)

1) โครงการพัฒนาชุมชน
นักปฏิบัติ (Community

1) เพือ่ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม

1) กลุ่ม CoPs ปีละ 2 กลุ่ม

1) จานวนกลุ่ม CoPs (กลุ่ม/ปี)

2) ได้ความรู้จากกลุ่ม CoPs

2) จานวนความรู้ทไี่ ด้ (เรื่อง/ปี)

เป็น CoPs

of Practice; CoPs)
2) เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดความรู้ทไี่ ด้
จากกลุ่ม CoPs

ปีละ 2 เรื่อง
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