รายงานผลการดาเนินการ ตามแผนการจัดการความรู้ แผนที่ 3 ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2553
ด้ านการบริการวิชาการแก่ สังคม และสุ ขภาพทีต่ รงกับความต้ องการของประชาชน
ผู้รายงาน นางดวงใจ ศุภสารัมภ์

รายงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553

สังกัด กองการเจ้ าหน้ าที่

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 3: การบริการวิชาการสั งคม และสุ ขภาพทีต่ รงความต้ องการของประชาชน
เป้าหมาย KM (Desired State) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดการความรู้ ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้ านการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชน ซึ่งได้ นาความรู้ ทสี่ นับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมไปใช้ ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ 20

ลาดับ กิจกรรม
1

การบ่ งชี้
ความรู้

วิธีการสู่ ความสาเร็จ
1.1) การประชุมเพือ่ ระดมความ
คิดเห็นเพือ่ บ่ งชี้ความรู้ ด้านการ
บริการวิชาการแก่ สังคม

ระยะ
เวลา
มิ.ย. 53

1.2) การสารวจหาช่ องว่ างระหว่ าง ก.ค. – ส.ค. 53
ความรู้ ทตี่ ้ องใช้ กบั ความรู้ ทมี่ อี ยู่ใน
กลุ่มบุคลากรทีม่ หี น้ าทีร่ ับผิดชอบ
ด้ านการจัดฝึ กอบรมเพือ่ บริการ
ทางวิชาการแก่ สังคม

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

รายงานผลสรุป ร้ อยละ 100
การระดมสมอง ภายในเดือน
มิ.ย. 53
รายงานผลการ ร้ อยละ 100
สารวจหาช่ อง ภายในเดือน
ว่ างระหว่ าง
ส.ค. 2553
ความรู้ ทตี่ ้ องใช้
กับความรู้ ทมี่ อี ยู่
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มีการประชุมผู้
บริหารและผู้ เกีย่ ว
ข้ อง 2 ครั้ง ระดม
สมองได้ ครบถ้ วน

เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ์ ประมาณ
-

-

โปรแกรม 1,000บาท
คอมพิวเตอร์ ที่
ใช้ ในการ
สารวจ

ผู้รับ
ผิดชอบ
ฝ่ ายวางแผน
พัฒนาและ
เทคโนโลยี

สถานะ
ดาเนินการแล้ ว
ร้ อยละ 100

คณะกรรมการ อยู่ระหว่ าง
จัดการความรู้ ดาเนินการ
เพือ่ การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู่
ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

การสร้ าง
2.1) การรวบรวม ความรู้ ที่ ก.ค.– ส.ค. จานวนเอกสารด้ าน ไม่ น้อยกว่ า 10
และแสวงหา ชัดแจ้ งจากเอกสาร หนังสือ
53
การบริหารโครงการ รายการ
ความรู้
ตารา และจากอินเตอร์ เนต
2.2) การสารวจเพือ่ รวบ ก.ค. – ส.ค.
รวมรายชื่อผู้รู้ หรือผู้
53
ปฏิบัตทิ มี่ คี วามเชี่ยวชาญ
จากภายในและนอก
องค์ การ

- จานวนรายชื่อ ไม่ น้อยกว่ า 10
ผู้เชี่ยวชาญและ
รายการ
แหล่ งความรู้ ท้งั ใน
และนอกองค์กร

2.3) จัดสัมมนาเพือ่
ส.ค. – ก.ย. เอกสารรวบรวม
รวบรวมความรู้ ทฝี่ ังลึกจาก
53
ข้ อมูลองค์ ความรู้
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบัตทิ ี่
มีประสบการณ์ และ
เชี่ยวชาญ

ร้ อยละ 100
ภายในเดือน
ต.ค. 53
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ปฏิบัติ เครื่องมือ /
งบ
จริง
อุปกรณ์ ประมาณ
คอมพิวเตอร์
และระบบ
อินเตอร์ เนต
คอมพิวเตอร์
และโปรแกรม
ค้ นหาข้ อมูล
ต่ าง ๆ

-

-

-

10,000
บาท

ผู้รับ
ผิดชอบ
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ เพือ่
การบริการวิชาการ
แก่ สังคม
คณะกรรมการ
จัดการความรู้ เพือ่
การบริการวิชาการ
แก่ สังคมฯ

สถานะ
อยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ

อยู่ระหว่ าง
ดาเนินการ

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ เพือ่ ดาเนินการ
การบริการวิชาการ
แก่ สังคมฯ

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

3

การจัดการ
3.1) จัดหมวดหมู่ ต.ค. – ธ.ค.
ความรู้ ให้ เป็ น เอกสารและข้ อมูล
53
ระบบ
ความรู้ ทรี่ วบรวมได้
จากข้ อ 2.

ความสาเร็จในการ
ร้ อยละ 100
รวบรวมความรู้ ทมี่ ี ภายในเดือน ธ.ค.
อยู่ให้ ครบถ้ วนและ
53
เป็ นระบบ

-

4

การประมวล 4.1) การประชุม
พ.ย. 53 –
และกลัน่ กรอง ผู้เชี่ยวชาญเพือ่
ม.ค. 54
ความรู้
พิจารณากลัน่ กรอง
ข้ อมูลองค์ ความรู้ ที่
รวบรวมไว้ เพือ่ จัดทา
เป็ นคู่มอื

ความสาเร็จในการ
สามารถ
จัดทาคู่มอื สนับสนุน ดาเนินการได้ ครบ
การจัดโครงการ
ร้ อยละ 100
ฝึ กอบรมเพือ่
ภายในเดือน
ให้ บริการประชาชน
ม.ค. 54

-
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เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ์ ประมาณ
-

-

50,000
บาท

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานะ

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ ดาเนินการ
เพือ่ การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

20,000 บาท- คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ เพือ่ ดาเนินการ
การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ กิจกรรม

วิธีการสู่
ระยะเวลา
ความสาเร็จ

5

การเข้ าถึง
ความรู้

5.1) นาข้ อมูลองค์
ความรู้ /คู่มอื ไป
เผยแพร่ ผ่านระบบ
อินทราเนตของ มธ.

ก.พ. – มี.ค.
54

6

การแบ่ งปัน
แลกเปลีย่ น
ความรู้

6.1) จัดการเสวนาเพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และ
ติดตามผลการใช้ งาน
คู่มอื

เม.ย. 54

6.2) จัดตั้งชุมชนนัก
ปฏิบัติ ในเวปไซต์
KM ของ มธ.เพือ่
แลกเปลีย่ นเรียนรู้

เม.ย. 54

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย

ปฏิบัติ เครื่องมือ / งบ
จริง อุปกรณ์ ประมาณ

สามารถ
ดาเนินการ
ได้ ครบ
ร้ อยละ 100
ภายในเดือน
มี.ค. 54
จานวนผู้เข้ าร่ วมการ ไม่ น้อยกว่ า 15
เสวนา
ราย

-

- คอมพิวเตอร์
- ระบบเครือ
ข่ ายอินทราเนต

-

-

จานวนสมาชิก
ชุมชนนักปฏิบตั ิ
COP.

-

คอมพิวเตอร์
และระบบ
อินเตอร์ เนต

ความสาเร็จในการ
เผยแพร่ องค์ ความรู้
ผ่านระบบอืนทรา
เนต

20 ราย
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-

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานะ

คณะกรรมการ
ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ เพือ่ ดาเนินการ
การบริการวิชาการ
แก่ สังคม

20,000 บาท คณะกรรมการ
ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ เพือ่ ดาเนินการ
การบริการวิชาการ
แก่ สังคม
-

คณะกรรมการ
ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ เพือ่ ดาเนินการ
การบริการวิชาการ
แก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 11 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge)
ลาดับ
7

วิธีการสู่
กิจกรรม
ระยะเวลา
ความสาเร็จ
การเรียนรู้

7.1) จัดสัมมนาเชิง
ปฏิบัตกิ ารเพือ่
วิเคราะห์ ผลการ
ดาเนินการจัดการ
ความรู้ และนา
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้ อบกพร่ องทีพ่ บไป
เป็ นประเด็นการ
จัดการความรู้ ต่อไป

พ.ค. 54

ตัวชี้วดั

ปฏิบัติ เครื่องมือ /
งบ
เป้ าหมาย
จริง
อุปกรณ์ ประมาณ

ความสาเร็จใน
ดาเนินการ
การจัดทารายงาน แล้ วเสร็จ
สรุปผลการ
ภายใน มิ.ย.
จัดการความรู้
54
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-

-

50,000
บาท

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานะ

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้
ดาเนินการ
เพือ่ การบริการ
วิชาการแก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ชื่ อหน่ วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประเด็น KM ที่ 3: การบริการวิชาการสั งคม และสุ ขภาพทีต่ รงความต้ องการของประชาชน
เป้าหมาย KM (Desired State) : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สามารถจัดการความรู้ ในการสนับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชนได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ
หน่ วยทีว่ ดั ผลได้ เป็ นรู ปธรรมตามเป้าหมาย KM :
- จานวนบุคลากรทีป่ ฏิบัติงานด้ านการจัดโครงการฝึ กอบรมสาหรับประชาชน ซึ่งได้ นาความรู้ ทสี่ นับสนุนการจัดโครงการฝึ กอบรมไปใช้ ไม่ น้อยกว่ า ร้ อยละ 20

ลาดับ
1

กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
การเตรียม
การและ
ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม

1.1 ) นาเสนอแผนการ
มิ.ย. – ก.ค.53
จัดการความรู้ ด้านการ
บริการวิชาการแก่ สังคม
ต่ อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยหรือผู้มี
อานาจ เพือ่ ทราบและขอ
ความร่ วมมือ

ตัวชี้วดั
มีรายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
มหาวิทยาลัย
บันทึกไว้

เป้ าหมาย ปฏิบัติจริง
1 ครั้ง
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อธิการบดี
ลงนามอนุมตั ิ
แผน เมือ่ วันที่ 19
กรกฎาคม 2553

เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ์ ประมาณ
-

-

ผู้รับ
ผิดชอบ
ประธานคณะกรรมการ
จัดการความรู้ ด้านการ
บริการวิชาการแก่ สังคม

สถานะ
ดาเนินการ
แล้ ว

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
1.2) แจ้ งมติและความเห็น
ก.บ.ม.ไปยังทุกหน่ วงาน

ก.ค. – ส.ค. 53

1.3) จัดให้ บุคลากรด้ านการ ก.ค. – ส.ค. 53
บริการวิชาการแก่ สังคมได้ เข้ า
ร่ วมการสัมมนาเพือ่ ปรับ
กระบวนทัศน์ ในการเป็ น
องค์ กรแห่ งการเรียนรู้

ปฏิบัติ เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
เป้ าหมาย
จริง อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

ตัวชี้วดั

ภายในระยะเวลาที่ ภายใน ก.ค.53
กาหนด

จานวนบุคลากร
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม
ได้ เข้ าร่ วมการ
สัมมนา
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-

-

ดาเนินการ
แล้ ว 2 รุ่น

-

30,000 บาท

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม
กองการ
เจ้ าหน้ าที่

สถานะ
ไม่ ได้
ดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ ว

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

การสื่อสาร 2.1) สื่ อสารและประชาสั มพั น ธ์ ส.ค.53 - พ.ย. จานวนช่ อง
กิจกรรมการจัดการความรู้ ที่สนับสนุน
54
ทางการสื่อสาร
ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม เ พื่ อ ใ ห้ บ ริ ก า ร
ประชาชนผ่านช่ องทาง ดังนี้
- ผ่านสมาชิกเครือข่ ายการจัดการ
ความรู้ มธ.
- ผ่านหน่ วยงานต้ นสังกัดไปยัง
บุคลากรทีป่ ฏิบัตงิ านเกีย่ วข้ อง
- สื่อสารตรงไปยังบุคลากรที่
ปฏิบัตงิ านเกีย่ วข้ องทาง e-mail
- ผ่านทางอินทราเนตของ มธ.
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ปฏิบัติ เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
เป้ าหมาย
จริง อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
ไม่ น้อยกว่ า 3
ช่ องทาง

คอมพิวเตอร์
และระบบ
เครือข่ าย
อินเตอร์ เนตและ
อินทราเนต

-

สถานะ

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ ดาเนินการ
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
3

วิธีการสู่ ความสาเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

กระบวนการ 3.1) รวบรวมข้ อมู ลองค์ ความรู้ ที่ ส.ค. – ก.ย. ความสาเร็จใน ร้ อยละ 100
และเครื่องมือ จ าเป็ นมาจากแหล่ ง ต่ า งๆ และ/
53
การจัดทา
บุ ค ล า ก ร ที่ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เอกสาร
ประสบการณ์ การจั ด ฝึ กอบรม
เพื่ อ ให้ บริ ก ารประชาชนน ามา
จัดการให้ เป็ นระบบในรู ปแบบของ
เอกสารเพื่ อ ให้ เ หมาะสมในการ
เผยแพร่ เพือ่ แบ่ งปันความรู้
3.2) เผยแพร่ เอกสารองค์ ความรู้ ส.ค. – ก.ย.
(ตามข้ อ 3.1) ที่สนับสนุ นการจัด
53
ฝึ กอบรมเพื่ อ บริ ก ารประชาชน
อย่ างมีประสิทธิภาพ
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ดาเนินการ
บางส่ วน

เครื่องมือ งบ
/ อุปกรณ์ ประมาณ
-

-

-

ผู้รับ
ผิดชอบ

สถานะ

คณะกรรมการ
มีการ
จัดการความรู้ ด้าน ดาเนินการ
การบริการวิชาการ บางส่ วน
แก่ สังคม

20,000 บาท คณะกรรมการ
ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ ด้าน ดาเนินการ
การบริการวิชาการ
แก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ปฏิบัติ เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
จริง อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
4

การเรียนรู้

4.1) จัดประชุมชีแ้ จง
ม.ค. – ก.พ.54
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน
เป้ าหมายเพือ่ สร้ างความ
เข้ าใจและเห็นประโยชน์ ของ
การจัดการความรู้

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ประชุม

ไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยงานละ
2 ราย

-

4.2) จัดประชุมเพือ่ ติดตาม เม.ย. – พ.ค.54
ผลการจัดการความรู้ และนา
ผลการจากปฏิบัตติ ามคู่มอื
มาประมวลและแสวงหา
ความรู้ ทจี่ าเป็ น ต้ องใช้
เพิม่ เติมต่ อไปอีก

จานวน
ผู้เข้ าร่ วม
ประชุม

ไม่ น้อยกว่ า
หน่ วยงานละ
2 ราย

-
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-

สถานะ

20,000 บาท

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ ดาเนินการ
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม

20,000 บาท

คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้ ดาเนินการ
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม
5

การวัดผล

วิธีการสู่ ความสาเร็จ
5.1) ทาการสารวจเพือ่ ติดตามผล
การฝึ กอบรมเพือ่ การบริการทาง
วิชาการ จากผู้บังคับบัญชาของ
หน่ วยงานต้ นสังกัดของผู้เข้ า
อบรม หรือ จากหน่ วยงานทีร่ ับ
บริการ เพือ่ นาผลมาปรับปรุงการ
ดาเนินงาน

ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้ าหมาย
มิ.ย. 54

ผู้เข้ าอบรมมี ไม่ น้อยกว่ าร้ อย
การเปลีย่ น
ละ 20 ของ
แปลง
ผู้ตอบแบบ
พฤติกรรม
สารวจ
ตามทีต่ ้ องการ
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ปฏิบัติ เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
สถานะ
จริง อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ
-

แบบสารวจเพือ่ 10,000 บาท หน่ วยงานที่
ยังไม่ ได้
ติดตามผล
จัดโครงการ ดาเนินการ
ฝึ กอบรมเพือ่
ให้ บริการทาง
วิชาการ

แบบฟอร์ ม 12 : แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลาดับ กิจกรรม วิธีการสู่ ความสาเร็จ ระยะเวลา
6

การยกย่ อง
6.1) จัดงานวันประกาศ
ชมเชยและการ ผลงาน KM ให้ มกี ารนา
ให้ รางวัล
เสนอผลงานการจัดการ
ความรู้ ด้านการจัดฝึ ก
อบรมเพือ่ การให้ บริการ
ทางวิชาการและยกย่ อง
ชมเชยผู้ให้ ความร่ วมมือใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้

มิ.ย. 54

ตัวชี้วดั

เป้ าหมาย ปฏิบัตจิ ริง

จานวนผู้ได้ รับการ อย่ างน้ อย 3 ราย
ประกาศเกียรติคณ
ุ
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-

เครื่องมือ / งบ
ผู้รับ
อุปกรณ์ ประมาณ ผิดชอบ

สถานะ

20,000 บาท คณะกรรมการ ยังไม่ ได้
จัดการความรู้
ดาเนินการ
ด้ านการบริการ
วิชาการแก่ สังคม

