
1 

 

รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 

 

แผนการจดัการความรู้ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 ประกอบด้วยแผนทัง้หมด 4 แผน และมีผลการดําเนินงานโดยสรุปดงันี ้

 

แผนที่ 1 ด้านการจดัการคณุภาพการศกึษา ผู้ รับผิดชอบหลกั กองบริการการศกึษา ได้ดําเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนการจดัการความรู้ด้านกระบวนการ

จดัการความรู้ (KM Knowledge) 6 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 10 ตวัชีว้ดั และด้านกระบวนการบริหารจดัการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 5 ตวัชีว้ดั 

จากทัง้หมด 14 ตวัชีว้ดั 

แผนที่ 2 การสร้างสรรค์งานวจิยัที่มีคณุภาพและตอบโจทย์สงัคม ผู้ รับผิดชอบหลกั สํานกังานบริหารการวิจยั ได้ดําเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนการ

จดัการความรู้ด้านกระบวนการจดัการความรู้ (KM Knowledge) 9 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 12 ตวัชีว้ดั และด้านกระบวนการบริหารจดัการเปลี่ยนแปลง (Change 

Management Process) 9 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 11 ตวัชีว้ดั 

แผนที่ 3 บริการวิชาการสงัคม และสขุภาพที่ตรงความต้องการของประชาชน ผู้ รับผิดชอบหลกั คณะกรรมการจดัการความรู้เพื่อบริการวชิาการแก่สงัคม ได้

ดําเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนการจดัการความรู้ด้านกระบวนการจดัการความรู้ (KM Knowledge) 2 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 11 ตวัชีว้ดั และด้านกระบวนการ

บริหารจดัการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 2 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 9 ตวัชีว้ดั 

แผนที่ 4 การพฒันางานสนบัสนนุวิชาการและธุรการให้มีประสทิธิภาพ ผู้ รับผิดชอบหลกั กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดําเนินการบรรลเุป้าหมายตามแผนการจดัการ

ความรู้ด้านกระบวนการจดัการความรู้ (KM Knowledge) 8 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 9 ตวัชีว้ดั และด้านกระบวนการบริหารจดัการเปลี่ยนแปลง (Change Management 

Process) 9 ตวัชีว้ดั จากทัง้หมด 10 ตวัชีว้ดั 

รายละเอียดเพิ่มเตมิในแตล่ะแผน ดงัเอกสารแนบท้าย 
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 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 
 

แผนที่ 1 ด้านการจัดการคุณภาพการศึกษา 

แบบฟอร์มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบง่ชีค้วามรู้ จํานวนองค์ความรู้ที่ประมวลและคดัเลือก

(ซึง่สอดคล้องกบัประเดน็ KM) 

มีจํานวนองค์ความรู้ที่สอดคล้องกบั

ประเดน็ KM ไม่น้อยกวา่ 8 องค์ความรู้      

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ  

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

จํานวนโครงการและสื่อองค์ความรู้ที่

เกี่ยวข้อง 

10 เรื่อง 10 เรื่อง (ร้อยละ100) ฝ่ายวิชาการ  

จํานวนรายชื่อผู้ เชี่ยวชาญและ แหลง่ความรู้

ทัง้ในและนอกองค์กร 

เรื่องละ 2 – 5 คน เรื่องละ 2 คน (ร้อยละ100) ฝ่ายวิชาการ  

3. การจดัการความรู้ให้เป็น

ระบบ 

แผนการจดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาการเรียน

การสอนที่มีจํานวนโครง การพฒันาการ

เรียนการสอนที่เหมาะสม 

1 แผน/ปี ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ  

4. การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ 

มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สมัมนา มีเอกสารประกอบการฝึกอบรม/สมัมนา

ก่อนวนัที่ดําเนินการฝึกอบรม 

ดําเนินการได้จํานวน 8 

โครงการ (ร้อยละ100) 

ฝ่ายวิชาการ  

5. การเข้าถงึความรู้ ความครบถ้วนของเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมสมัมนาที่นําไปเผยแพร่ในเวปไซต์ 

ร้อยละ 100 ของเอกสารประกอบการ

ฝึกอบรมสมัมนา 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิชาการ  

คา่เฉลี่ยจํานวนครัง้การเข้าใช้บริการสื่อ

ความรู้ในเวปไซต์ตอ่เดือน 

30 ครัง้ /เดือน ไมไ่ด้ดําเนินการ (แตเ่ผยแพร่

การอบรมในเวป็ไซต์ จํานวน 

3 เรื่อง) 

ฝ่ายวิชาการ * ไมม่ีเจ้าหน้าที่จดัทํา

ระบบการนบัจํานวนผู้ เข้า

ใช้บริการผา่นเว็บ 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

คา่เฉลี่ยของระดบัความรู้ที่ผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมฯ ระบวุ่าเพิ่มขึน้ 

เพิ่มขึน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 30 ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * ขาดบคุลากร 

มีจํานวนผู้ เข้าเยี่ยมชมเวป็ไซต์ชมุชนนกั

ปฏิบตัิด้านการพฒันาการเรียนการสอน 

เฉลี่ยจํานวน 20/เดือน ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * ขาดบคุลากร 

7. การเรียนรู้ การจดัสมัมนาเพื่อบง่ชีป้ัญหาและแนว

ทางการแก้ไขปัญหาด้านการจดัการเรียน

การสอน 

 

จํานวนผู้ทรงคณุวฒุิและกรรมการใน

คณะกรรมการพฒันาการเรียนการสอน

ของ มธ.เข้าร่วมการสมัมนา 

ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * การจดัอบรมไมไ่ด้มี

เป้าหมายให้

คณะกรรมการเข้าร่วม แต่

ให้คณะกรรมการเข้าร่วม

สมัมนา/ อบรม 
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แบบฟอร์มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การเตรียมการและปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม 

การจดัช่วงเวลาให้มีหวัข้อด้านการ

พฒันาการเรียนการสอนในการสมัมนา

อาจารย์ใหมอ่ย่างเพียงพอ 

ไมน่้อยกวา่ระยะเวลา 2 ชัว่โมง 3 ชัว่โมง (เกินร้อยละ100) ฝ่ายบริหารบคุคล

และฝ่ายวิชาการ 

 

จํานวนครัง้ในการจดักิจกรรม จํานวน 2 ครัง้ ไมไ่ด้ดําเนินการ กรรมการ

ธรรมศาสตร์

สโมสร หรือ

หน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

* 

มีระบบ Intranet ใช้งาน ภายในเดือนมิ.ย. 53 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สถาบนัประมวล

ข้อมลูฯ 

 

2. การสื่อสาร จํานวนช่องทางในการสื่อสาร ไมน่้อยกวา่ 3 ช่องทาง ดําเนินการแล้ว 5 ช่องทาง 

ได้แก่ หนงัสือเวียน/ website

มธ./ website กองบริการ

การศกึษา/ E-mail/ Poster 

(เกินร้อยละ100) 

งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

 

จํานวนเรื่อง/กิจกรรมที่ประชาสมัพนัธ์ ผา่น

สมาชิกเครือข่าย KM 

ไมน่้อยกวา่ 5 เรื่อง/ปี ดําเนินการได้จํานวน 11 

เรื่อง (เกินร้อยละ100) 

งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

 

จํานวนเรื่องเกี่ยวกบัการเรียนการสอนที่ลง

ในจดหมายข่าว OA หรือจลุสารธรรมศาสตร์ 

ไมน่้อยกวา่ 3 เรื่อง ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * ขาดบคุลากรดําเนินงาน 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

จํานวนกิจกรรมฯที่ได้มีการบนัทกึวิดิโอและ

บนัทกึ เสียงเพื่อเผยแพร่ 

ไมน่้อยกวา่ 5 กิจกรรม 

 

ดําเนินการได้ 4 ครัง้  

(ร้อยละ 80) 

ฝ่ายวิชาการและ 

ฝ่ายบริหารบคุคล 

 

* บางโครงการ/ กิจกรรม 

วิทยากรไมอ่นญุาตให้

บนัทกึ/ เผยแพร่ 

จํานวน ตวัอยา่ง/แนวปฏิบตัิที่ดี ที่นําไป

เผยแพร่ 

อยา่งน้อย 3 ตวัอยา่ง  

 

ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการและ

ฝ่ายบริหารบคุคล 

* ขาดบคุลากรดําเนินงาน 

4. การเรียนรู้ จํานวนผู้ เข้าร่วมการอภิปราย/เสวนา ไมน่้อยกวา่  15  ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * ไมส่ามารถหาวิทยากรที่

มีความรู้ความสามารถ

เพียงพอได้ 

จํานวนกระทู้หรือแสดงความคิดเหน็ในเวป

ไซต์ หรือบล๊อคชมุชนนกัปฏิบตัิด้านการ

พฒันาการเรียนการสอน 

10 เรื่อง 

 

ไมไ่ด้ดําเนินการ ฝ่ายวิชาการ * ยงัไม่มีการจดัทําชมุชน

นกัปฏิบตัิ 

5. การวดัผล ร้อยละของผู้ เข้าอบรมที่ได้นําความรู้ไปใช้

จดัการเรียนการสอน 

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 20 ของจํานวนผู้ตอบ

แบบสํารวจ 

 

ไมไ่ด้ดําเนินการ งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

* ขาดบคุลากรดําเนินงาน 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินการสอน สงูขึน้กวา่ปีที่ผา่นมา ไมไ่ด้ดําเนินการ งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

* ไมม่ีข้อมลูที่สามารถ

นํามาประเมินผลได้ 

6. การยกยอ่งชมเชยให้

รางวลั 

จํานวนครูที่ได้รับคดัเลือกที่ได้รับรางวลั อยา่งน้อย 

รางวลัละ 2 สาขา 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

(ครูดีเดน่ 4 รางวลั 

กีรตยาจารย์ 3 รางวลั) 

งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

 

 จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปาฐกถา  

กีรตยาจารย์เพื่อเป็นการยกยอ่งเชิดชเูกียรติ

ครูดีเดน่ และ กีรตยาจารย์ 

อยา่งน้อย ร้อยละ 50 ของผู้ เข้าฟัง

ปาฐกถา 

ร้อยละ 29 ของผู้ เข้าฟัง

ปาฐกถา (คิดเป็นร้อยละ 

58) 

งานสง่เสริมและ

พฒันาอาจารย์ 

* 
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รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 
 

 

 แผนที่ 2 การสร้างสรรค์งานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สังคม 

แบบฟอร์มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 

 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบง่ชีค้วามรู้ ความสําเร็จในการจดัทํารายงานผล              

การสํารวจเพื่อวิเคราะห์ หาความจําเป็นใน

การพฒันาบคุลากรด้านการวิจยั 

ร้อยละ 100 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สํานกับริหาร 

การวิจยั 

 

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

จํานวนโครงการพฒันาบคุลากรด้านการ

วิจยัของคณะตา่งๆ ที่ยื่นมาขอรับการ

สนบัสนนุงบประมาณ               

ไมน่้อยกวา่ 18  โครงการ ดําเนินการได้ 24 โครงการ

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกับริหาร          

การวิจยั 

 

หวัข้อองค์ความรู้ที่ต้องการพฒันาบคุลากร

ด้านการวิจยัของคณะตา่งๆ 

ไมน่้อยกวา่ 8 เรื่อง(โดยไมซ่ํา้กนั) ดําเนินการได้ 10 เรื่อง  

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกับริหาร 

การวิจยั 

 

3. การจดัการความรู้ให้เป็น

ระบบ 

มีตารางข้อมลูแผนการพฒันาบคุลากรด้าน

การวิจยัที่บคุลากรสามารถเข้าถึงได้ออก

เผยแพร่ 

มีการเผยแพร่จํานวน 2 ครัง้ 

 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สํานกับริหาร 

การวิจยั 

 

4. การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ 

ผลการกลัน่กรองโครงการและหลกัสตูร

พฒันาบคุลากรด้านการวิจยั 

สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด (มี.ค.53 และ ก.ค.53) 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สํานกับริหาร 

การวิจยั 

 

การให้ความเหน็ชอบโครงการพฒันา

บคุลากรด้านการวิจยั จากคณะกรรมการ

บริหารการวิจยัของ มธ. 

สามารถดําเนินการได้ ภายในระยะเวลา

ที่กําหนด (เม.ย. 53 และ ส.ค.53) 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สํานกับริหาร 

การวิจยั 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. การเข้าถงึความรู้ 

 

จํานวนชิน้ของเอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ไมน่้อยกวา่ 18 ชิน้ เผยแพร่จํานวน 15 เรื่อง  

(ร้อยละ 83.33) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยัและสถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

*ให้ทนุจดัอบรม 24 

โครงการแตเ่ผยแพร่ผา่น

เวบ็ไซต์ 15 เรื่อง 

 คา่เฉลี่ยจํานวนครัง้การเข้าใช้บริการสื่อ

ความรู้ผา่นเวปไซต์ตอ่เดือน 

80 ครัง้ /เดือน ไมไ่ด้ดําเนินการ สํานกังานบริหาร

การวิจยัและสถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

*เนื่องจากเวบ็ไซต์ของ

สํานกังานบริหารการวิจยั

ไมร่องรับการนบัจํานวน

ครัง้การเข้าใช้บริการสื่อ

ความรู้ผา่นเวบ็ไซต์ ซึง่

ต้องปรับปรุงเวบ็ไซต์ให้

สามารถรับจํานวนได้ 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

จํานวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม /สมัมนา /

เสวนา/ กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ

วิจยั 

500 คน จํานวน 607 คน  

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยั และคณะ/

สํานกั/ สถาบนั 

ตา่งๆ ที่ได้รับการ

จดัสรรงบประมาณ 

 

จํานวนสมาชิกชมุชนนกัปฏิบตัิด้านการวิจยั

โดยใช้Weblog หรือ ระบบอินทราเนตของ 

มธ. 

50 ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ สํานกังานวิจยั 

กองการเจ้าหน้าที่

และสถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

* ไมไ่ด้ดําเนินการเนื่องจาก

จะมีการปรับเป็น 

facebook และ 

เวป็ไซต์สํานกังานบริหาร

การวิจยั 

7. การเรียนรู้ จํานวนผู้ ยื่นข้อเสนอขอรับทนุวิจยั 

 

ไมน่้อยกวา่ 180 ราย จํานวน 210 ราย  

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยั 

 

จํานวนผู้ ยื่นข้อเสนอขอรับทนุวิจยั ไมน่้อยกวา่     100 ราย จํานวน 102 ราย 

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยั 
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แบบฟอร์มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การเตรียมการและปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม 

มีเวป็ไซต์ KM ในเวป็ไซต์ของ มธ. 

 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ต.ค. 52) 

 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 สถาบนัประมวล

ข้อมลูเพื่อ

การศกึษาและการ

พฒันา 

 

ความสําเร็จในการจดังานวนันกัวิจยั ของ 

มธ. 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด (พ.ย. 52) 

 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิจยั  

2. การสื่อสาร จํานวนเรื่องของเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกบัการ

จดัสรรทนุวิจยั รางวลัการตีพิมพ์เผยแพร่  

และรางวลัการจดสทิธิบตัรผา่นช่องทาง

ตา่งๆ 

ไมน่้อยกวา่ 5 เรื่อง เผยแพร่จํานวน 8 เรื่อง  

(เกินร้อยละ 100) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยั 

 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

จํานวนกิจกรรมฯที่ได้มีการถ่ายทอดสดหรือ

อดัวิดิโอเทปเพื่อเผยแพร่ 

ไมน่้อยกวา่ 3 กิจกรรม 

 

ไมไ่ด้ดําเนินการ สํานกังานบริหาร

การวิจยั กองการ

เจ้าหน้าที่ และ 

สถาบนัประมวล

ข้อมลูฯ 

* เนื่องจากความไมพ่ร้อม

ของอปุกรณ์การ

ถ่ายทอดสดของคณะและ

มหาวิทยาลยั 

4. การเรียนรู้ จํานวนเอกสารฯที่ได้เผยแพร่ผา่นเวป็ไซต์ ไมน่้อยกวา่ 15 เรื่อง เผยแพร่จํานวน 15 เรื่อง  

(ร้อยละ 100) 

สํานกังานบริหาร

การวิจยั และ  

สถาบนัประมวล

ข้อมลูฯ 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. การเรียนรู้ (ตอ่) จํานวนรายงานผลการประเมินโครงการฯ

และการสํารวจความพงึพอใจในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

ทกุโครงการที่ได้รับการจดัสรร

งบประมาณ 

 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิจยั 

 

 

5. การวดัผล ร้อยละของงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ที่

ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาติหรือระดบั

นานาชาติ ตอ่อาจารย์ประจํา 

ไมน่้อยกวา่  ร้อยละ  45 ปี 2553 ตวับง่ชี ้กพร.

ดําเนินการได้ร้อยละ 

44.8408 (จํานวน 704 

เรื่อง) 

ฝ่ายวิจยั 

 

* ปี 2554 ตวับง่ชี ้สมศ. 5 

เทา่กบั ร้อยละ 26.88 

(จํานวน 797 เรื่อง คิดคา่

นํา้หนกัรวม 468.25) ทัง้นี ้

เป็นผลงานของอาจารย์ที่

ทําวิจยั และมหาวิทยาลยั

ได้เพิ่มเงินสนบัสนนุการ

ตีพิมพ์ผลงานวิจยั เพื่อ

เป็นการกระตุ้นและ

สนบัสนนุการทําวิจยัให้

มากขึน้ 

6. การยกยอ่งชมเชยให้

รางวลั 

การประกาศผลรางวลัผลงานวิจยัดีเดน่

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ภายใน ก.ย.53 

 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิจยั 

 

 

จํานวนครัง้ในการประกาศผลทนุสนบัสนนุ

การตีพิมพ์บทความวิจยั  

2 ครัง้/ปี ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิจยั 

 

 

การประกาศผลรางวลันกัวิจยัรุ่นใหมด่ีเดน่

ระดบัคณะ ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ภายใน ก.ย.53  ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

(ลา่ช้ากวา่เวลาที่กําหนด 

จดัจริง 5 ต.ค. 53) 

ฝ่ายวิจยั 

 

* ปี 2554 ประกาศผลเมื่อ 

19 ม.ค. 55 เนื่องจาก มธ. 

ประสบปัญหาอทุกภยั 

การประกาศผลรางวลัการจดสิทธิบตัรฯ 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ภายใน พ.ค.53 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายวิจยั 
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รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 
 

 

แผนที่ 3 บริการวิชาการสังคม และสุขภาพที่ตรงความต้องการของประชาชน 

แบบฟอร์มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 

 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบง่ชีค้วามรู้ รายงานผลสรุปการระดมสมองเพื่อบง่ชี ้

ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สงัคม   

ร้อยละ 100ภายในเดือน มิ.ย. 53 ดําเนินการ 2 ครัง้ (ร้อยละ 

100) 

ฝ่ายวางแผน

พฒันาและ

เทคโนโลยี 

 

รายงานผลการสํารวจหาช่อง ว่างระหวา่ง

ความรู้ที่ต้องใช้กบัความรู้ที่มีอยู่ในกลุม่

บคุลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการจดั

ฝึกอบรมเพื่อบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ร้อยละ 100 ภายในเดือน ส.ค. 2553 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

(แตล่า่ช้ากวา่กําหนด) 

คณะกรรมการ

จดัการความรู้เพื่อ

การบริการวิชาการ

แก่สงัคม 

* ดําเนินการวนัที่ 20 พ.ค. 

2554 

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

จํานวนเอกสารด้านการบริหารโครงการ  ไมน่้อยกวา่ 10 รายการ ดําเนินการได้ 1 รายการ 

(ร้อยละ 10) 

คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

จํานวนรายชื่อผู้ เชี่ยวชาญและ แหลง่ความรู้

ทัง้ในและนอกองค์กร 

ไมน่้อยกวา่ 10 รายการ ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

เอกสารรวบรวมข้อมลูองค์ความรู้ที่ฝังลกึ

จากผู้ เชี่ยวชาญหรือผู้ปฏิบตัิที่มี

ประสบการณ์และเชี่ยวชาญ 

ร้อยละ 100 ภายในเดือน ต.ค. 53 ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. การจดัการความรู้ให้เป็น

ระบบ 

ความสําเร็จในการรวบรวมความรู้ที่มีอยูใ่ห้

ครบถ้วนและเป็นระบบ 

ร้อยละ 100 ภายในเดือน ธ.ค. 53 ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

4. การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ 

ความสําเร็จในการจดัทําคูม่ือสนบัสนนุการ

จดัโครงการฝึกอบรมเพื่อให้บริการประชาชน 

ดําเนินการได้ครบ ร้อยละ 100 ภายใน

เดือน ม.ค. 54 

ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

5. การเข้าถงึความรู้ 

 

ความสําเร็จในการเผยแพร่องค์ความรู้ผา่น

ระบบอินทราเนต 

ดําเนินการได้ครบ ร้อยละ 100 ภายใน

เดือน มี.ค. 54 

ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

จํานวนผู้ เข้าร่วมการเสวนาเสวนาเพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และติดตามผลการใช้งาน

คูม่ือ 

ไมน่้อยกวา่ 15  ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

จํานวนสมาชิกชมุชนนกัปฏิบตัิ COP. 20 ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

7. การเรียนรู้ ความสําเร็จในการจดัทํารายงานสรุปผลการ

จดัการความรู้ 

ดําเนินการแล้วเสร็จภายใน มิ.ย. 54 ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 
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แบบฟอร์มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 

 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การเตรียมการและปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม 

มีรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลยับนัทกึไว้ 

1 ครัง้ ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

(อธิการบดีลงนามอนมุตัิ

แผน เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 

2553) 

ประธาน

คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

 

แจ้งมติและความเหน็ ก.บ.ม.ไปยงัทกุ

หน่วยงานภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ภายใน ก.ค. 53 ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

จํานวนบคุลากรด้านการบริการวิชาการแก่

สงัคมได้เข้าร่วมการสมัมนาเพื่อปรับ

กระบวนทศัน์ในการเป็นองค์กรแหง่การ

เรียนรู้ 

- ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่  

2. การสื่อสาร จํานวนช่องทางการสื่อสาร ไมน่้อยกวา่ 3 ช่องทาง ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

ความสําเร็จในการจดัทําเอกสารเพื่อแบง่ปัน

ความรู้ 

ร้อยละ 100 ดําเนินการได้ 1 รายการ 

(ร้อยละ 10) 

คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

4. การเรียนรู้ จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุชีแ้จงบคุลากร

ผู้ปฏิบตัิงานเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจ

และเหน็ประโยชน์ของการจดัการความรู้ 

ไมน่้อยกวา่หน่วยงานละ    2 ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4. การเรียนรู้ (ตอ่) จํานวนผู้ เข้าร่วมประชมุเพื่อติดตามผลการ

จดัการความรู้ และนําผลการจากปฏิบตัิตาม

คูม่ือมาประมวลและแสวงหาความรู้ที่จําเป็น 

ต้องใช้เพิ่มเติมต่อไปอีก 

ไมน่้อยกวา่หน่วยงานละ 2 ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

5. การวดัผล ผู้ เข้าอบรมมีการเปลี่ยน แปลงพฤติกรรม

ตามที่ต้องการ 

ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 20 ของผู้ตอบแบบ

สํารวจ 

ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

6. การยกยอ่งชมเชยให้

รางวลั 

จํานวนผู้ได้รับการประกาศเกียรติคณุ อยา่งน้อย 3 ราย ไมไ่ด้ดําเนินการ คณะกรรมการ

จดัการความรู้ฯ 

* ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 
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รายงานสรุปผลการดาํเนินงานของแผนการจัดการความรู้ ของมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2553 – 2554 
 

แผนที่ 4 การพัฒนางานสนับสนุนวิชาการและธุรการให้มีประสิทธิภาพ 

แบบฟอร์มที่ 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการจัดการความรู้ (KM Knowledge) 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบง่ชีค้วามรู้ ความสําเร็จในการจดัทํารายงานการ

วิเคราะห์กระบวนการทํางานที่จําเป็นต้อง

ปรับปรุงเพื่อให้เป็นต้นแบบ 

ร้อยละ 100 ภายในเดือน ก.ค. 53 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่  

2. การสร้างและแสวงหา

ความรู้ 

จํานวนครัง้ของการดงูานหน่วยงาน ที่มี

กระบวนการทํางานที่มีแบบปฏิบตัิที่เป็นเลิศ

(Best Practice) 

2 ครัง้ ดําเนินการ 1 ครัง้ (ร้อยละ 

50) 

ฝ่ายบริหารบคุคล * ขาดการติดตามการ

ดําเนินการ 

จํานวนต้นแบบขัน้ตอนการทํางานมาตรฐาน

ที่แล้วเสร็จ 

ไมน่้อยกวา่ 5 กระบวนการทํางาน ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหารบคุคล  

3. การจดัการความรู้ให้เป็น

ระบบ 

จํานวนกระบวน การทํางานที่มีผงัการ

ปฏิบตัิงาน (Work flow) ที่ชดัเจน 

สามารถดําเนินการได้ครบร้อยละ 100 

ภายในเดือน ก.ค. 53 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่  

4. การประมวลและ

กลัน่กรองความรู้ 

มีต้นแบบการปรับปรุงกระบวน การทํางาน

ให้เป็นกระบวนการทํางานมาตรฐาน 

(Standard Operating Procedure) 

เหมาะสมที่จะเผยแพร่ได้ 

สามารถดําเนินการได้ครบ ร้อยละ 100 

ภายในเดือน ต.ค. 53 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่  
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กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. การเข้าถงึความรู้ 

 

จํานวนหน่วยงานใน สนง. อธิการบดีที่

สามารถนําแนวคิดต้นแบบฯ ไปปฏิบตัิ 

5 หน่วยงาน ดําเนินการได้ร้อยละ 100 ฝ่ายบริหารบคุคล * ดําเนินการ ธ.ค. 5 ซึง่

ลา่ช้ากวา่แผน 2 เดือน 

เนื่องจากวิทยากรไมว่า่ง

ในช่วงเดือน ก.ย. - ต.ค. 

มีข้อมลูองค์ความรู้เกี่ยวกบัขัน้ตอนการทํา 

งานมาตรฐาน (Standard Operating 

Procedure) เผยแพร่ในเวปไซต์ 

สามารถดําเนินการได้ครบร้อยละ 100 

ภายในเดือน ต.ค. 53 

ดําเนินการได้ร้อยละ 100 

(แตล่า่ช้ากวา่กําหนด) 

กองการเจ้าหน้าที่

และ สถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

* ช่วงเวลาที่กําหนดเวป็

ไซต์อยูร่ะหวา่งการ

ปรับปรุง 

6. การแบง่ปันแลกเปลี่ยน

ความรู้ 

จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัมนา

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจดัทําขัน้ตอน

การทํางานมาตรฐาน (Standard Operating 

Procedure) 

10 หน่วยงาน ดําเนินการได้ 12 หน่วยงาน

(ร้อยละ 100) 

กองการเจ้าหน้าที่  

7. การเรียนรู้ จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัมนาเพื่อบง่ชี ้

ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จาก

การจดัทําขัน้ตอนการทํางานมาตรฐาน 

(Standard Operating Procedure) สําหรับ

หน่วยงานตา่งๆ ที่ได้พฒันากระบวนการ

ทํางาน 

 

10 หน่วยงาน ดําเนินการได้ 12 หน่วยงาน

(ร้อยละ 100) 

ฝ่ายบริหารบคุคล  

 
 
 
 
 



16 
 

แบบฟอร์มที่ 12 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan): กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 
 
 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การเตรียมการและปรับ 

เปลี่ยนพฤติกรรม 

จํานวนครัง้ของกิจกรรมที่จดัให้แก่

เครือข่ายการจดัการความรู้มหาวิทยาลยั

ธรรม ศาสตร์  

ไมน่้อยกวา่ 2 ครัง้ จดั 3 ครัง้ (ร้อยละ 100) กองการเจ้าหน้าที่ 

และสถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

 

มีเวปไซต์ KM ในหน้าเวปไซต์ของ มธ. จดัทําได้สําเร็จภายใน ต.ค. 2553 ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่

และสถาบนั

ประมวลข้อมลูฯ 

 

จํานวนครัง้/รุ่นที่จดัสมัมนาเพื่อปรับกระบวน

ทศัน์ (Paradigm Shift) ให้แก่ผู้บริหาร

เครือข่าย KM มธ. และบคุลากรเพื่อพร้อม

ปรับเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้(Learning 

Organization) 

ไมน่้อยกวา่ 4 ครัง้/รุ่น ดําเนินการได้ 7 รุ่น (ร้อยละ 

100) 

งานพฒันา

บคุลากร กองการ

เจ้าหน้าที่ 

 

2. การสื่อสาร จํานวนช่องทางในการสื่อสาร ไมน่้อยกวา่ 3 ช่องทาง ดําเนินการได้ร้อยละ 100 กองการเจ้าหน้าที่  

จํานวนเรื่อง/กิจกรรมที่ประชาสมัพนัธ์ ผา่น

สมาชิกเครือข่าย KM 

ไมน่้อยกวา่     5  เรื่อง/ปี ดําเนินการได้ร้อยละ 50 

(ดําเนินการปี 2553 สว่นปี 

2554 ความรู้ที่เผยแพร่ยงั

เป็นความรู้เดิม) 

กองการเจ้าหน้าที่ * ปี 2553 ดําเนินการได้ 9 

เรื่อง สว่นปี 2554 ไมไ่ด้

ดําเนินการ 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

กจิกรรมที่ ตัวชีว้ัด เป้าหมาย ปฏบิัตจิริง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

3. กระบวนการและ

เครื่องมือ 

จํานวนกิจกรรมฯที่ได้มีการบนัทกึวิดิโอและ

บนัทกึเสียงเพื่อเผยแพร่ 

ไมน่้อยกวา่ 5 กิจกรรม/ ปีงบประมาณ ดําเนินการได้เกินร้อยละ 

100 

งานพฒันา

บคุลากร  

กองการเจ้าหน้าที่ 

 

จํานวนเอกสารฯที่ได้เผยแพร่องค์ความรู้ 

ผา่นเวปไซต์  หรือ ระบบ Intranet ของ มธ. 

ไมน่้อยกวา่ 5 เรื่อง ดําเนินการได้ร้อยละ 100 งานพฒันา

บคุลากร  

กองการเจ้าหน้าที่ 

 

จํานวนเทปฯที่ได้เผยแพร่ผา่นเวปไซต์  หรือ 

ระบบ Intranet ของ มธ. 

ไมน่้อยกวา่ 5 เรื่อง ดําเนินการได้ร้อยละ 100 งานพฒันา

บคุลากร  

กองการเจ้าหน้าที่ 

 

4. การเรียนรู้ จํานวนกระบวนการทํางานที่มีขัน้ตอนการ

ทํางานมาตรฐาน  

ไมน่้อยกวา่ 5 กระบวนการทํางาน ดําเนินการได้เกินร้อยละ 

100 

กองการเจ้าหน้าที่  

5. การวดัผล จํานวนหน่วยงานที่เข้าร่วมสมัมนาเพื่อบง่ชี ้

ปัญหาและแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่

เกิดขึน้จากการจดัทําขัน้ตอนการทํางาน

มาตรฐาน (Standard Operating 

Procedure) สําหรับหน่วยงานต่างๆ ที่ได้

พฒันากระบวนการทํางาน 

10 หน่วยงาน 

 

ดําเนินการได้เกินร้อยละ 

100 

ฝ่ายบริหารบคุคล  

 
 
 


