
แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประจ าปีงบประมาณ 2554 
หน่วยงาน ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

 
A1   เป้าหมาย    
     

เป้าหมาย ตัวชี้วัด เกณฑ ์ปี 2554 
1. เพื่อก าหนดประเด็นความรูท้ี่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ของหน่วยงาน  
1. จ านวนประเด็นความรู้ อย่างน้อย 1 ประเด็น 

2. เพื่อพฒันาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรกลุม่เป้าหมาย โดยสอดคล้อง
กับประเด็นความรู้ที่ก าหนด 

1. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ อย่างน้อย 1 กลุ่ม 
2. จ านวนการบันทึก Talent People in STOU อย่างน้อย 1 เรื่อง 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
และเผยแพร่ไปสูบุ่คลากรกลุ่มเป้าหมาย 

1. จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด 

อย่างน้อย 1 กิจกรรม 

2. จ านวนกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ อย่างน้อย 1 กิจกรรม 
4. เพื่อรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด ทั้งทีม่ีอยู่ในตัวบุคคล

หรือแหลง่เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่างเปน็ระบบ และ
เผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร 

1. จ านวนฐานความรู้ที่เพิ่มข้ึนซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ที่ก าหนด 

อย่างน้อย 1 ฐาน 

2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ช่องทาง 
5. เพื่อน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรบัใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

1. จ านวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้น ามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 
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A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการท างานของหน่วยงาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
1. คณะกร รมกา ร จัด กา รค วา มรู้ ข อ ง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  5 ปี และ
แผนการจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับพันธกิจหลัก  

(1) 

ฉบับ 
 
 
 

2  
 
 
 
 
 

            

2. คัดเลือกบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะ 

(2) 

กลุ่ม 1              

3. ส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
บุคลากร เพื่อน ามาใช้พัฒนาคุณภาพการ
ด าเนินงาน  Talent 

(3) 

คน 1              

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ 
1. จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญบุคลากร
ภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดมาถ่ายทอดความรู้ 

(4) 

กิจกรรม 1              

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้จัดตั้งชุมชนนัก กิจกรรม 1              
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A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปฏิบัติหรือเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ 
โ ด ย จัด กิ จกร รมภ าย ในและภายนอก
หน่วยงาน   COP 

(5) 
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A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3. จัด Work Shop เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ทีมงานในการท างานร่วมกันของกรรมการ
เครือข่ายการจัดการความรู้ 

(6) 

ครั้ง 1              

4. จัดกิจกรรม KM DAY  
(7) 

ครั้ง 1              

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างย่ังยืน 

1 คณะกร รมกา ร จัด กา รค วา มรู้ ข อ ง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่
ดีมาพัฒนา  

(8) 

ฐาน 1              

2. จัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

(9) 

ช่องทาง 1              

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ 

1. ประสานงานให้คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ของส านักงานสภามหาวิทยาลัย
วิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่ง
ต่างๆ และน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

เรื่อง 1              



5 
 

A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

บริบทของหน่วยงาน 
(10) 

  



6 
 

A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ
จัดท ารายงานผลการด าเ นินงานจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย รอบ 6, 9, และ 12 เดือน 

(11) 

ฉบับ 3              

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ    (ต่อ) 
3. คณะกรรมการ จัดการความรู้ ข อ ง
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเ นินการ
ติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผนการจัดการความรู้ประจ าปี ของ
หน่วยงาน รอบ 6, 9, และ 12 เดือน 

(12) 

ฉบับ 3              

4.  ส านักงานสภามหาวิทยาลัยน าผลการ
ประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยใช้
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ 

(13) 

ประเด็น 1              

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1. จัดให้ มีการศึ กษาดูงานหน่วยงานที่
ประสบความส าเร็จ 

ครั้ง 1              
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A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

(14) 
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A2 แผนงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ / กิจกรรม หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2. จัดประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ของหน่วยงานเพื่อทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2554 เพื่อ
จัดท าแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
– 2559  และแผนประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
2555 

(15) 

ฉบับ 2              
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A3   การตดิตามประเมินผล 
 

กิจกรรม / งาน หน่วยวัด เกณฑ ์
ระยะเวลา หมายเหตุ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. รายงานผลการด าเนินงาน เทียบกับ
แผนจัดการความรู้  รอบ  6,9,12  
เดือน 

ครั้ง 3              

2. สรุปผลการด าเนินงานจัดการความรู้
ในภ าพรวมของส า นั กง านสภ า
มหาวิทยาลัย 

ฉบับ 1              

3. ประเมินผลการด าเนินงานจัดการ
ค ว า ม รู้ ข อ ง ส า นั ก ง า น ส ภ า
มหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การประกันคุณภาพภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

ครั้ง 1              

4. ประชุมเพื่อทบทวนการด าเนินงาน 
จัดการความรู้ เพื่อจัดท าแผนการ
จัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  

ครั้ง 1              

 


