แผนการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2556
สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
A1 เป้าหมาย
เป้าหมาย
1. เพื่อกาหนดประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

เกณฑ์ ปี 2556
อย่างน้อย 2 ประเด็น

1. จานวนประเด็นความรู้

2. เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โดย
สอดคล้องกับประเด็นความรู้ที่กาหนด

1. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะ
2. จานวนการบันทึก Talent People ในสาขาวิชา
วิทยาการจัดการ
1. จานวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็น
ความรู้ที่กาหนด
2. จานวนกิจกรรมการจัดการความรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดและเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย

4. เพื่อรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนด ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคลหรือแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบและเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร
5. เพื่อนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 2 กลุ่ม
อย่างน้อย 1 เรื่อง
อย่างน้อย 2 กิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม

1. จานวนฐานความรู้ที่เพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ที่กาหนด
2. ช่องทางการเผยแพร่ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. จานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการจัดการความรู้นามา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

อย่างน้อย 1 ฐาน
อย่างน้อย 1 ช่องทาง
อย่างน้อย 2 เรื่อง

A2 แผนงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์/กิจกรรม

หน่วย
เกณฑ์
วัด
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2556
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการทางานของหน่วยงานเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

1.จัดประชุมเพื่อจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ประจาปี

ฉบับ

1

2.กาหนดประเด็นความรู้

เรื่อง

2

3. กาหนดบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาความรู้/ทักษะ

กลุ่ม

2

4.สารวจและบันทึก Talent
เรื่อง
1
People ที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
1.จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม

2

กิจกรรม

1

2.จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

2

3

A2 แผนงาน
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2556
หน่วย
เกณฑ์
วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาฐานความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน
1.กาหนดฐานความรู้
เรื่อง
1
ประเด็นยุทธศาสตร์/กิจกรรม

2.จัดเก็บประเด็นความรู้อย่างเป็น
ระบบ

เรื่อง

3.จัดเผยแพร่ประเด็นความรู้ผ่านสื่อ ช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

2
1

พัฒนาการจัดการความรู้ของสาขาวิชาเพื่อมุ่งสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ

1.นาความรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม
กับบริบทของสาขาวิชา

ครั้ง

2

2.ติดตามวัดผลการจัดการความรู้
ตามแผนและรายงานผล

ครั้ง

3

3.นาผลการประเมินคุณภาพภายใน
มาปรับปรุง

ครั้ง

1

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

4

A2 แผนงาน
ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2556
หน่วย
เกณฑ์
วัด
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของสาขาวิชาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์/กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

1.จัดให้มีการศึกษาดูงานหน่วยงาน
ที่ประสบความสาเร็จ

ครั้ง

1

2.จัดประชุมทบทวนแผนการจัดการ
ความรู้และจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ที่สอดคล้องกับ PMQA

ฉบับ

1

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

หมายเหตุ

 ระยะเวลาปฏิบัติอาจเปลี่ยนแปลงได้
หมายเหตุ 1. ในช่องประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวเลขมุมบนด้านซ้าย คือ ลาดับกิจกรรมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ / ตัวเลขมุมล่างด้านขวา คือ ลาดับกิจกรรมของแผนงาน A2

A3 การติดตามประเมินผล
กิจกรรม / งาน

หน่วยวัด

เกณ
ฑ์ ต.ค พ.ย.

ธ.ค.

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

.
1.จัดทาแผนการจัดการความรู้
ประจาปี

ฉบับ

1

2.กาหนดประเด็นความรู้

เรื่อง

2

3.กาหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
4. สารวจและบันทึกผลงานของ
บุคลากร
5. จัดกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
6. จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ
7. กาหนดฐานความรู้
8. จัดเก็บประเด็นความรู้อย่าง
เป็นระบบ
9.จัดเผยแพร่ประเด็นความรู้ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

กลุ่ม

2

เรื่อง

1

กิจกรรม

2

กิจกรรม
ฐาน
เรื่อง

1
1
2

ช่องทาง

1

5

6

A3 การติดตามผล
กิจกรรม / งาน
10.นาความรู้มาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง
11.ติดตามผลตามแผนของสาขาวิชา
และจัดทารายงาน

หน่วยวัด

เกณฑ์

เรื่อง
ครั้ง

2
3

12.นาผลการประเมินมาปรับปรุง
13.การจัดให้มีการศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ประสบความสาเร็จ
14.จัดประชุมทบทวนแผนการ
จัดการความรู้และจัดทาแผนการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
PMQA
15.จัดทาแผนการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับ PMQA

ครั้ง
ครัง้

3
1

ครั้ง

2

ฉบับ

1

ต.ค พ.ย

ธ.ค

ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2556
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค มิ.ย

ผู้รับผิดชอบ
ก.ค

ส.ค ก.ย

