แผนการจัดการความรู
(Knowledge Management Action Plan)
ประจําปการศึกษา 2558

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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บทสรุปผูบริหาร
การจัดการความรูเปนเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ที่ระบุวา
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบตั ริ าชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา”
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดกําหนดแผนการจัดการความรู โดยเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัยสูก ารปฏิบัติที่เปนรูปธรรม นําวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย สูวิสัยทัศนของสถาบันวิจยั และพัฒนา พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน จากการจัดการความรูที่เกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรภายในหนวยงาน คณาจารย ผูมสี วนไดสวนเสีย ที่สะทองผลการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนการจัดการความรู
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประวัติความเปนมาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในอดีตสถาบันวิจัยและพัฒนา ใชชื่อวา "ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ" ตอมา ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ไดยกวิทยาลัยครูนครสวรรค เปนสถาบันราชภัฏนครสวรรคใหมีฐานะ
เปน สถาบันอุดมศึกษาตามมาตราสถาบันราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงคเพื่อใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทําการวิจัยใหบริการวิชาการแกสังคมปรับปรุงถายทอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู สงเสริม วิทยฐานะครู และสงผลให "ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ" เปน "สํานักวิจัยและบริการวิชาการ" และใน พ.ศ. 2547 และไดเปลี่ยนฐานะเปน “สถาบันวิจัยและพัฒนา”
มีภารกิจที่ตองสนับสนุน องคความรูใหมๆ ใหแกคณาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหสถาบันวิจัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศตอไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาถือเปนหนวยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ทําการวิจัยและสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดทําวิจัยเพื่อบริการวิชาการแกสังคมการวิจัยเปนปจจัยสําคัญที่บงชี้คุณภาพ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเปนภารกิจหลักของสถาบันวิจัยฯ การปฏิบัติภารกิจดานการวิจัยเปนบทบาทและเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดพัฒนาประสบการณทางการศึกษาคนควา
สภาพปญหาของทองถิ่นอยางตอเนื่องจะชวยใหไดสารสนเทศที่สงผลโดยตรงตอการพัฒนานักศึกษาทองถิ่นและประเทศ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงจําเปนที่จะตองสงเสริมและ
สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางผลงานดานวิจัยอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อทองถิ่น
วิสัยทัศน
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนองคกรขับเคลื่อนงานวิจัยและบริการวิชาการเพือ่ การพัฒนาทองถิ่นสูร ะดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจ
1. สงเสริมและผลิตผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาทองถิ่น สังคม ไปสูระดับชาติและนานาชาติ
2. ใหบริการวิชาการ ถายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยี และงานสรางสรรคเพื่อสรางสังคมแหงการเรียนรู
3. สืบสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ประเด็นยุทธศาสตร
1. การสรางองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
2. การใหบริการวิชาการถายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานสรางสรรค และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีศักยภาพในการสรางงานวิจัยและบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
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เอกลักษณ
สรางสังคมแหงการเรียนรูสกู ารพัฒนาทองถิ่น

อัตลักษณ
รวมมือทุกหนวยงาน สรางสรรคงานวิจัยและบริการอยางมีคณ
ุ ภาพ
1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ)
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลในดานการจัดการความรู สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู โดยมี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูบริหารดานการจัดการความรู กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา พรอมทั้งติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานและรายงานตอคณะกรรมการประจําฯ และมหาวิทยาลัยตามลําดับ คณะกรรมการจัดการความรู ประกอบดวยผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากรภายใน ดังนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
(1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ประธานกรรมการ
(2) ดร.สมญา อินทรเกษตร
กรรมการ
(3) อาจารยอธิกัญญ แพรตวน
กรรมการ
(4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ
กรรมการ
(5) ดร.เรณู อยูเจริญ
กรรมการ
(6) ดร.ณิชา กาวิละ กรรมการ
กรรมการ
(7) อาจารยนนทพัทธ ตรีณรงค
กรรมการ
(8) อาจารยจําลองลักษณ อินทวัน
กรรมการ
(9) ดร.สมบูรณ นิยม
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการดําเนินงาน
(1) ดร.สมบูรณ นิยม
(2) ดร.สมญา อินทรเกษตร
(3) อาจารยอธิกญ
ั ญ แพรตวน
(4) นางสาวสุกญ
ั พร สุธนภัทร
(5) นางสาวชนาพร สรวงเทพ
(6) นางสาวยุวันดา สุทธิดี
(7) นายเกริก จงนานุรักษ
(8) นางสาวประทานพร กัลยา
(9) นางสาวสุภาณี พิบูล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองคความรูภายในหนวยงาน
2. จัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. กํากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
4. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางานที่
เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากรภายในหนวยงาน
5. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพื่อใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรของหนวยงาน ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
การทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอหนวยงาน มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพรใหเปนแนวปฏิบตั ิ
ที่ดีสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
7. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพือ่ เสนอตอผูมีอํานาจหรือตอคณะกรรมการประจําฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีเ่ กี่ยวของ
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1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตร 1 การสรางองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร 2 การใหบริการวิชาการถายทอดนวัตกรรม เทคโนโลยี งานสรางสรรค และงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตร 3 การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีศักยภาพในการสรางงานวิจัยและบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
จากประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร ไดพิจารณาขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุน ดังนี้
“การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทยชุมชน ทองถิ่นและการตีพิมพเผยแพรสูระดับชาติและนานาชาติ”
สอดคลองกับ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางองคความรู นวัตกรรม เทคโนโลยี และงานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นและเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติและประเด็นยุทธศาสตร 3
การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีศักยภาพในการสรางงานวิจัยและบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ
1.3 เปาหมาย KM (Desired State)
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ คือ
อาจารยและนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรู ทีเ่ ลือกทําสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. ผูบริหารใหความสําคัญดานการจัดการความรู เพื่อการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการดําเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
2. มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทั้งในหนวยงานและกับกลุมบุคคล หรือหนวยงานภายนอก
3. บุคลากรในหนวยงานมีความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง
4. มีสิ่งสนับสนุนการดําเนินงานที่เพียงพอ
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แบบฟอรม 1 ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Areas) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
การพัฒนาระบบและ
กลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยใหสามารถผลิตผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพตอบ
โจทยชุมชน ทองถิ่นและ
การตีพิมพเผยแพรสู
ระดับชาติและนานาชาติ

ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากขอบเขต KM ที่มีตอ
บุคลากร

หนวยงาน

1. มีการจัดระบบความรูท ี่
สนับสนุนการวิจัยอยางเปนระบบ
ทําใหสามารถเขาถึงแหลงความรู
ไดสะดวกมากขึ้น
2. สามารถพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานการวิจัยและไดผล
งานวิจัยที่มีคุณภาพมากขึ้น

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ และหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและเครือขายดานการวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะไดรับประโยชนทางตรง
และทางออมในดานการเขาถึงแหลงความรูอันเกิด
จากงานวิจัยไดเพิ่มขึ้น
2. หนวยงานตางๆ สามารถนําผลงาน
วิจัยไปตอยอดและทําประโยชนแกชุมชน ทองถิ่น

Stakeholder ของหนวยงาน

มหาวิทยาลัย

1. มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนําไปใชใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
2. คณาจารย และนักศึกษาสามารถสราง
องคความรูรวมกันจากกระบวนการวิจัยสูการ
พัฒนาการเรียนการสอน

1. สามารถนําผลงานวิจัยไปใชใน
งานประกันคุณภาพ
2. ชุมชน ทองถิ่น หนวยงานตางๆ
สามารถเขาถึงแหลงความรูอันเกิดจาก
งานวิจัยและสามารถนําผลจากงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดเพิม่ ขึ้น

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )

แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรูของสถาบันวิจัยและพัฒนา
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เกณฑการกําหนดขอบเขต KM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร
ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
ตองทําเพราะคนสวนใหญในองคกรตองการ
ผูบริหารใหการสนับสนุน
เปนความรูท ี่ตองจัดการอยางเรงดวน
มีความพรอมดานทรัพยากร
รวมคะแนน

ขอบเขต KM ที่ 1
6
5
4
5
3
6
3
32

หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือมาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได>

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
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แบบฟอรม 3 เปาหมายของการจัดการความรู (Desired State) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ การพัฒนาระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบโจทยชุมชน ทองถิ่นและการตีพิมพเผยแพรสูระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State)

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม

เปาหมาย KM ที่ 1 อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ

2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
2.2 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : : - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย เครื่องมือ/อุปกรณ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
1 การบงชี้ความรู
การสํารวจหัวขอเรื่องที่ตองการ พ.ย. - ธ.ค. ไดหัวขอเรื่องที่จะพัฒนา
อยางนอย 1
สถาบันวิจัย ดําเนินการ
พัฒนาหนวยงานหรือบุคลากร
หนวยงานหรือบุคลากร
หัวขอ
และพัฒนา แลว
(Training Needs Survey)
และคณะ
2 การสรางและ
(1) จัดทําโครงการพัฒนา
ม.ค. – พ.ค. 1) ผูเขารวมโครงการไมนอย มีอาจารย /
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพ
สถาบันวิจัย อยูระหวาง
แสวงหาความรู
บุคลากรดานการวิจัย
กวา 40 คน
นักวิจัยไดรับ
นักวิจัยสูนักวิจัยมืออาชีพ
และพัฒนา ดําเนินการ
(2) ใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก
(2) มีผูขอทุนวิจัยไมนอยกวา ทุนวิจัยไมนอย
400,000 บาท
และคณะ
อาจารย/นักวิจัย
20 เรือ่ ง
กวา
(2) ทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงิน
(3) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ปงบประมาณ
รายได 1,500,000 บาท
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
2557
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพใน
สําหรับนักวิจัย
การสือ่ สารภาษาอังกฤษ
600,000 บาท
3 การจัดความรูใหเปน การจัดทําตารางขอมูลแผนการ
ม.ค. – มีขอมูลการพัฒนาบุคลากร มีการเผยแพร เอกสาร สื่อ
สถาบันวิจัย อยูระหวาง
ระบบ
จัดโครงการใหความรูดานการ
พ.ค.
ดานการวิจัยทีบ่ ุคลากร
อยางนอย
สิ่งพิมพ Social
และพัฒนา ดําเนินการ
วิจัยเพื่อเผยแพร
สามารถเขาถึงไดออก
จํานวน 2
media เว็บไซต
และคณะ
เผยแพร
ชองทาง
4 การประเมินผลและ (1) กลั่นกรองโครงการพัฒนา มี.ค.- มิ.ย. (1) ผลการกลั่นกรอง
มีนักวิจัยทีเ่ ขา
สถาบันวิจัย อยูระหวาง
กลั่นกรองความรู
บุคลากรดานการวิจัยและ
โครงการ
รวมโครงการ
และพัฒนา ดําเนินการ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
(2) การใหความเห็นชอบ
และเปน Best
และคณะ
สื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
จากคณะกรรมการของ
practice
นักวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
อยางนอย 2
(2) การนําเสนอโครงการพัฒนา
(3) ผลการติดตาม
ทาน
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5

การเขาถึงความรู

6

การแบงปน
แลกเปลี่ยนความรู

7

การเรียนรู

บุคลากรดานการวิจัย เขา
พิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรม
การของสถาบันวิจัยและพัฒนา
(3) ติดตามความกาวหนาของผู
ไดรับทุนวิจัย
(1) มอบหมายใหฝายเทคโนโลยี ตลอด
สารสนเทศประชาสัมพันธและ ปงบประม
เผยแพรความรูในเว็บไซต
าณ
(2) เปดใหบุคลากรสามารถ
เขาถึงสื่อความรูโดยผาน
เว็บไซต
การจัดฝกอบรม /สัมมนา /
เม.ย.-มิ.ย.
เสวนา/ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูดานการวิจัย
(1) จัดสรรทุนวิจัยใหแกอาจารย ตลอด
นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน ปงบประม
ตามประเภทของโครงการวิจัย
าณ
และประเภทของบุคลากร
(2) จัดสรรทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพผลงานใหแกอาจารย
นักวิจัยและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

ความกาวหนาในการ
ดําเนินงานวิจัยของผูไดรบั
ทุนวิจัย
(1) จํานวนชิ้นของเอกสาร
เผยแพรองคความรู
(2) คาเฉลี่ยจํานวนครัง้ การ
เขาใชบริการสื่อความรูผาน
เว็บไซตตอเดือน

(1) รอย 100 ฐานขอมูลออนไลน
ของเอกสาร
ของหนวยงาน
ประกอบการ
ประชุม
(2) 10 ครั้ง /
เดือน
จํานวนผูรวมกิจกรรมตอป ผูเขารวม
โครงการอยาง
นอย 40 คน
(1) จํานวนผูยื่นขอเสนอ
(1) ไมนอย
ขอรับทุนวิจัย
กวา 20
(2) จํานวนผูยื่นขอเสนอขอ
ราย
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ (2) ไมนอย
ผลงานวิจัย
กวา 3
ราย

-

สถาบันวิจัย อยูระหวาง
และพัฒนา ดําเนินการ

-

สถาบันวิจัย ยังไมได
และพัฒนา ดําเนินการ

-

สถาบันวิจัย อยูระหวาง
และพัฒนา ดําเนินการ

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : : - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
งบประมาณ
ผูรบั ผิดชอบ สถานะ
1 การเตรียมการ (1) สงเสริมบุคลากรใหเห็นความสําคัญของการ ม.ค. – พ.ค.
มีผูเขารวม
ผูเขารวมโครงการ
(1) โครงการพัฒนา สถาบันวิจัย อยูระหวาง
และ
จัดการความรู โดยการจัดสัมมนาวิชาการ
โครงการอยาง สามารถนําความรูท ี่
ศักยภาพนักวิจัย และพัฒนา ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยน
เชิญบุคลากรที่เปน Best practice รวม
นอย 40 คน
ไดรับไปเขียน
สูนักวิจัยมือ
พฤติกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจ
ขอเสนอโครงการวิจัย
อาชีพ 400,000
และเปนแนวทางทีเ่ ปนตัวอยางในการ
และไดรับทุนวิจัยที่
บาท
ประสบความสําเร็จทางดานงานวิจัย
สามารถตีพมิ พและ
(2) ทุนอุดหนุนวิจัย
(2) ใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกอาจารย/นักวิจัย
เผยแพรในระดับชาติ
ประเภทเงิน
(3) สรางแรงจูงใจใหกบั นักวิจัยโดยการคัดเลือก
หรือนานาชาติได
รายได
นักวิจัยที่มีคุณสมบัติครบถวนและเขารวม
1,500,000 บาท
กิจกรรมการจัดการความรูใหไดรบั การ
(3) โครงการพัฒนา
สนับสนุนตอเนือ่ งในโครงการพัฒนา
ศักยภาพในการ
ศักยภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ
สื่อสาร
นักวิจัย
ภาษาอังกฤษ
600,000 บาท
2 การสือ่ สาร
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย
ตลอด
จํานวนเรื่อง
ทุกโครงการ
เอกสาร สื่อ
สถาบันวิจัย อยูระหวาง
ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรงานวิจัยและ ปงบประมาณ ของเอกสาร
สิ่งพิมพ Social
และพัฒนา ดําเนินการ
โครงการตางๆ ของสถาบันวิจัยฯ
เผยแพร
media เว็บไซต
3 กระบวนการ
การเผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูที่
ตลอด
จํานวน
ทุกโครงการ
เอกสาร สื่อ
สถาบันวิจัย อยูระหวาง
และเครือ่ งมือ
เกี่ยวของผานเว็บไซต
ปงบประมาณ เอกสารฯ ที่
สิ่งพิมพ Social
และพัฒนา ดําเนินการ
ไดเผยแพร
media เว็บไซต
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4

การเรียนรู

5

การวัดผล

6

การยกยอง
ชมเชยและ
การใหรางวัล

(1) กําหนดใหคณะที่ไดรบั การจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําการสํารวจความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม/โครงการ
(2) ติดตามผลการรายงานความกาวหนาในการ
ดําเนินงานวิจัยจากผูไดรบั ทุนพรอมทั้งสรุป
ปญหาและอุปสรรคเพื่อเปนประเด็นและ
ตัวอยางในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน
งานวิจัย
สํารวจการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคซงึ่ แสดงถึงความสําเร็จดานการ
วิจัยของอาจารยและนักวิจัย

มอบรางวัลนักวิจัยดีเดน

ม.ค.-มิ.ย.

จํานวนรายงาน
ผลการประเมิน
โครงการฯการ
สํารวจความพึง
พอใจ/รายงาน
ความกาวหนา
ในการ
ดําเนินงานวิจัย

ทุกโครงการ/ทุน
วิจัยที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ

-

-

สถาบันวิจัย อยูระหวาง
และพัฒนา ดําเนินการ

ก.ค.-ส.ค.

จํานวน
ไมนอยกวาระดับ 3
งานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร
ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
ตออาจารย
ประจําและ/
หรือนักวิจัย
ประจํา
มีนักวิจัยทีม่ ี
มีนักวิจัยดีเดนอยาง
งานวิจัยที่มี
นอย 3 ทาน
คุณภาพเขารับ
การคัดเลือกไม
ต่ํากวา 5 ทาน

-

-

สถาบันวิจัย ยังไมได
และพัฒนา ดําเนินการ

โลหร างวัล

-

สถาบันวิจัย ยังไมได
และพัฒนา ดําเนินการ

ส.ค.

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
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สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM)
ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : : - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
พ.ศ. 2558
พ.ศ.2559
ลําดับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
งบประมาณ (บาท)
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.การบงชี้ความรู
-

KM ที่ 1

2.การสรางและแสวงหาความรู

2,500,000 บาท

3.การจัดความรูใหเปนระบบ

-

4.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู

-

5.การเขาถึงความรู

-

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู

-

7.การเรียนรู

-

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )
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ชื่อหนวยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม : : - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
ลําดับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
งบประมาณ (บาท)
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.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.การสื่อสาร

CM 1

3.กระบวนการและเครื่องมือ
4.การเรียนรู

-

5.การวัดผล

-

6.การยกยองและการใหรางวัล

...................................................................................
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยรัตน ปราณี
ผูทบทวน / ผูอนุมัติ : ( CKO / ผูบริหารระดับสูงสุด )

