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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตวัชีว้ัด

56 57 58 59 60

1. ยทุธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจดัการความรู้

1.1 การจดัท าแผนปฏิบัติการจดัการความรู้ 1) โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการ 1) เพือ่จดัท าแผนปฏิบัติการ KM 1) ได้แผนปฏิบัติการ KM ที่ 1) มีแผนปฏิบัติการ KM ที่

    การจดัการความรู้     สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์     สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์

2) เพือ่เป็นแนวทางด าเนินการให้ 2) ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ 2) ร้อยละของผลการด าเนินการ

    สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์     การฯ ให้สอดคล้องกบัแผน     ตามแผนปฏิบัติการฯ 

    ยทุธศาสตร์ ร้อยละ 75     (ร้อยละ/ป)ี

1.2 การสร้างแรงจงูใจในการจดัการความรู้ 1) โครงการรางวัลการจดัการ 1) เพือ่กระตุ้นและสร้างแรง 1) จ านวนบุคลากรทีท่ า KM 1) จ านวนบุคลากรทีท่ า KM

    ความรู้ (KM Award)     จงูใจในการจดัการความรู้     เพิม่ขึ้นร้อยละ 10 / ปี     (ร้อยละ/ป)ี

2) เพือ่ส่งเสริมให้มีผลงานการ 2) จ านวนผลงาน KM ทีเ่ขา้ 2) จ านวนผลงาน KM ทีส่่ง

    จดัการความรู้เพิม่ขึ้น     ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า     เขา้ประกวด (เร่ือง/ป)ี

    ปีละ 5 เร่ือง

1.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่การ 1) โครงการพัฒนาระบบฐาน 1) เพือ่พัฒนาระบบฐานขอ้มูล 1) ระบบฐานขอ้มูล KM 1 ระบบ 1) จ านวนระบบฐานขอ้มูล KM

     จดัการความรู้     ขอ้มูลเพือ่สนับสนุนการ     และสนับสนุนการจดัการ     (ระบบ)

    จดัการความรู้     ความรู้

ปีงบประมาณ(พ.ศ.)

ระยะเวลาการด าเนินงาน

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ พ.ศ. 2556 - 2560 คณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ : การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ สูก่ารเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ : ส่งเสริม สนับสนุนและผลักดนัให้เกิดการจัดการความรู้อย่างมสี่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร งาน และองค์กร

ยุทธศาสตร์ : 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการจัดการความรู้
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2) เพือ่เพิม่ชอ่งทางในการจดัการ 2) ได้ระบบฐานขอ้มูล KM ที่ 2) มีระบบฐานขอ้มูล KM

    ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น     ทันสมัยและสอดคล้องกบั     ทีม่ีการพัฒนาปรับปรุงให้

    การใชง้านอยา่งต่อเนือ่ง     ทันสมัยและสอดคล้องกบั

    การใชง้าน

3) ผู้ใชร้ะบบฐานขอ้มูลมีความ 3) ร้อยละของความพึงพอใจ

    พึงพอใจร้อยละ 75     ของผู้ใชร้ะบบฐานขอ้มูล KM

    (ร้อยละ)

1.4 การส่ือสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1) โครงการเผยแพร่ประชา- 1) เพือ่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1) จ านวนส่ือทีเ่ผยแพร่ (คร้ัง/ป)ี

     ขา่วสาร KM ผ่านส่ือ     สัมพันธ์ผ่านส่ือ (ส่ิงพิมพ,์     ขา่วสาร KM ไปสู่สาธารณะ     ขา่วสาร KM ผ่านส่ือ

    อเิล็กทรอนิกส์)     12 คร้ัง / ปี

1.5 การติดตามและสรุปผลการด าเนินการ 1) โครงการติดตามและสรุป 1) เพือ่ติดตามและประเมินผล 1) รายงานการสรุปประเมินผล 1) มีรายงานการสรุปประเมินผล

     ตามแผนยทุธศาสตร์ KM     ประเมินผลแผนยทุธศาสตร์     แผน KM     และพัฒนาปรับปรุงแผน     และขอ้เสนอแนะพือ่การ

    KM 2) เพือ่น าผลสรุปทีไ่ด้ไปพัฒนา     ปีละ 1 เล่ม     พัฒนาปรับปรุงแผน

    ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ     (เล่ม/ป)ี

    เพิม่ขึ้น

2.1 การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้ 1) โครงการจดัท าบันทึก 1) เพือ่ประมวลความรู้ทีม่ีอยู่มา 1) บันทึกขมุความรู้ปีละ 1 ฉบับ 1) จ านวนบันทึกขมุความรู้

    ขมุความรู้     จดัท าเป็นบันทึกขมุความรู้     (ฉบับ/ป)ี

2) เพือ่เผยแพร่บันทึกขมุความรู้ 2) จดัพิมพ์บันทึกขมุความรู้ 2) จ านวนพิมพ์บันทึกขมุความรู้

    ปีละ 200 เล่ม     (เล่ม/ป)ี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้
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2) โครงการจดัการความรู้ 1) เพือ่พัฒนาความรู้ด้านการ 1) จ านวนองค์ความรู้ด้านการ 1) จ านวนองค์ความรู้เกี่ยวกบั

    ด้านการจดัการความเส่ียง     จดัการความเส่ียง     จดัการความเส่ียง ปีละ     การจดัการความเส่ียง

    2 เร่ือง     (เร่ือง/ป)ี

2) เพือ่ให้น าความรู้การบริหาร 2) มีการน าความรู้ด้านการจดั 2) จ านวนความรู้ด้านการจดัการ

    จดัการความเส่ียงไปใชอ้ยา่ง     การความเส่ียงไปประยกุต์ใช้     ความเส่ียงทีไ่ปประยกุต์ใช้

    มีประสิทธิภาพ     ปีละ 2 เร่ือง     (เร่ือง/ป)ี

3) โครงการรวบรวมองค์ 1) เพือ่รวมรวมองค์ความรู้ 1) ได้ความรู้ส่ิงแวดล้อม 1) จ านวนองค์ความรู้ส่ิงแวดล้อม

    ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม     ด้านส่ิงแวดล้อม (ไทย     (ไทย อาเซียน โลก)     (เร่ือง/ป)ี

    (ระดับประเทศ อาเซียน     อาเซียน โลก)     ปีละ 3 เร่ือง

    โลก)

2) เพือ่เผยแพร่ความรู้ส่ิงแวดล้อม 2) ผู้ได้รับความรู้ส่ิงแวดล้อม 2) จ านวนผู้ได้รับความรู้

    ผ่านส่ือต่าง ๆ     ปีละ 1,000 คน     ส่ิงแวดล้อม (คน/ป)ี

4) โครงการสังเคราะห์ผลงาน 1) เพือ่สังเคราะห์ผลงานของ 1) หนังสือผลงานคณะฯ 1 เล่ม 1) จ านวนหนังสือผลงานคณะฯ

    4 ทศวรรษคณะส่ิงแวดล้อมฯ     คณะฯ ในรอบ 40 ปี     (เล่ม)

2) เพือ่เผยแพร่ผลงานคณะฯ 2) ผู้รับทราบผลงานคณะฯ 2) จ านวนผู้รับทราบผลงาน

    ต่อสาธารณะ     1,000 คน     คณะฯ (คน)

2.2 การจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งมี 1) โครงการเสวนาแลกเปล่ียน 1) เพือ่เป็นเวทีแลกเปล่ียน 1) เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ปีละ 1) จ านวนคร้ังของการจดัเวที

     ส่วนร่วม     เรียนรู้ KM     เรียนรู้แกบุ่คลากรคณะ     3 คร้ัง     แลกเปล่ียน (คร้ัง/ป)ี

2) เพือ่ประมวลความรู้ทีได้จาก 2) ผู้เขา้ร่วมแลกเปล่ียนปีละ 2) จ านวนผู้เขา้ร่วมเวทีแลก

    การเสวนา     100 คน     เปล่ียน (คน/ป)ี
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2.3 การบูรณาการ การจดัการความรู้ในทุก 1) โครงการบูรณาการจดัการ 1) เพือ่บูรณาการจดัการความรู้ 1) รายงานการสรุปผลการ 1) จ านวนแนวทางปฏิบัติทีดี่

     พันธกจิไปสู่วิสัยทัศน์     ความรู้ในทุกพันธกจิไปสู่     ในทุกพันธกจิไปสู่วิสัยทัศน์     บูรณาการจดัการความรู้     (เร่ือง/ป)ี

    วิสัยทัศน์     ในทุกพันธกจิไปสู่วิสัยทัศน์

    ปีละ 1 เร่ือง

2) เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการ 2) มีการน ารายงานฯไปประยกุต์ 2) ร้อยละของรายงานฯ ทีม่ีผู้

    ท างานของคณะให้ดีและ     ใชใ้นการท างานร้อยละ 50     น าไปประยกุต์ใชใ้นการ

    เพิม่มากขึ้น     ท างาน (ร้อยละ/ป)ี

2.4 การส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียนสรุป 1) โครงการส่งเสริมการถอด 1) เพือ่ให้ได้บทเรียนจากการ 1) รายงานสรุปบทเรียนการ 1) จ านวนรายงานสรุปบทเรียน

     การท างาน (AAR)     บทเรียนสรุปการท างาน     ท างาน     ท างาน ปีละ 3 เร่ือง     (เร่ือง/ป)ี

    (AAR) 2) เพือ่น าบทเรียนทีไ่ด้ไปพัฒนา 2) ผู้เขา้ร่วมสรุปบทเรียนปีละ 2) จ านวนผู้เขา้ร่วมสรุปบทเรียน

    งานให้มีประสิทธิภาพต่อไป     100 คน     (คน/ป)ี

3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ 1) โครงการอบรมเชงิปฏิบัติ 1) เพือ่เพิม่พูนความรู้ด้าน 1) ผู้เขา้อบรมเชงิปฏิบัติการปีละ 1) จ านวนผู้เขา้อบรม (คน/ป)ี

     จดัการความรู้     การ ด้านเคร่ืองมือและ     เคร่ืองมือและทักษะการ     30 คน

    ทักษะในการจดัการความรู้     จดัการความรู้

    (KM Tools and Skills)

2) เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้จากการ 2) ผู้เขา้อบรมน าความรู้ไป 2) ร้อยละของผู้เขา้อบรมทีน่ า

    อบรมไปประยกุต์ใชใ้นการ     ประยกุต์ใช ้ร้อยละ 50     ความรู้ไปใชง้าน (ร้อยละ/ป)ี

    ท างาน

3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรดา้นการจดัการความรู้
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2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ 1) เพือ่พัฒนาศักยภาพ 1) ผู้เขา้ร่วมโครงการปีละ 30 คน 1) จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ

    สนับสนุนกระบวนการ KM     ผู้สนับสนุนกระบวนการ     (คน/ป)ี

    (KM Facilitator)     KM Facilitator

2) เพือ่ให้ผู้เขา้ร่วมโครงการน าไป 2) ผู้เขา้ร่วมโครงการน าความรู้ 2) ร้อยละของผู้เขา้ร่วมทีน่ าไป

    ประยกุต์ใชใ้นการท างาน KM     ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใชร้้อยละ 50     ความรู้ทีไ่ด้ไปประยกุต์ใช้

    (ร้อยละ/ป)ี

3.2 การส่งเสริมรวมกลุ่ม "ชมุชนนักปฏิบัติ" 1) โครงการพัฒนาชมุชน 1) เพือ่ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม 1) กลุ่ม CoPs ปีละ 2 กลุ่ม 1) จ านวนกลุ่ม CoPs (กลุ่ม/ป)ี

     (Community of Practice; CoPs)     นักปฏิบัติ (Community     เป็น CoPs

    of Practice; CoPs)

2) เพือ่ส่งเสริมให้เกดิความรู้ทีไ่ด้ 2) ได้ความรู้จากกลุ่ม CoPs 2) จ านวนความรู้ทีไ่ด้ (เร่ือง/ป)ี

    จากกลุ่ม CoPs     ปีละ 2 เร่ือง


