แผนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Action Plan)
ประจาปีการศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นองค์ก รแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่ระบุว่า
“ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรูใ้ นส่วนราชการเพื่อให้มีลกั ษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรูอ้ ย่างสม่า่ เสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรูใ้ นด้านต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา”
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ก่าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยเชื่อมโยงนโยบายของมหาวิทยาลัยสูก่ ารปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม น่าวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย สู่วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจยั และพัฒนา พัฒนาผลการ
ปฏิบัติงาน จากการจัดการความรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คณาจารย์ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ที่สะท้อนผลการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม)
ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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แผนการจัดการความรู้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติความเป็นมาสถาบันวิจัยและพัฒนา
ในอดีตสถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้ชื่อว่า "ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ" ต่อมา ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ได้ยกวิทยาลัยครูนครสวรรค์ เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ให้มีฐานะ
เป็น สถาบันอุดมศึกษาตามมาตรา 7 ให้สถาบันราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงท่าการวิจัยให้บริการวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู ส่งเสริม วิทยฐานะครู และส่งผลให้ "ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ" เป็น "ส่า นักวิจัยและบริการวิชาการ" และใน พ.ศ. 2577 และได้เปลี่ยนฐานะเป็น “สถาบันวิจัยและ
พัฒนา” มีภารกิจที่ต้องสนับสนุน องค์ความรู้ใหม่ๆ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้สถาบันวิจัยฯ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาถือเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ท่าหน้าที่ท่าการวิจัยและส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ท่าวิจัยเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมการวิจัยเป็นปัจจัยส่าคัญที่บ่งชี้คุณภาพ
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาและเป็นภารกิจหลักของสถาบันวิจัยฯ การปฏิบัติภารกิจด้านการวิจัยเป็นบทบาทและเครื่องมือส่าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้พัฒนาประสบการณ์ทางการศึกษาค้นคว้า
สภาพปัญหาของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ได้สารสนเทศที่ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนานักศึกษาท้องถิ่นและประเทศ ดังนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงจ่าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้สร้างผลงานด้านวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ปรัชญา
วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นองค์กรทีส่ ร้างสรรค์นวัตกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อตอบสนองต่อชุมชนท้องถิ่นและนโยบายของรัฐไปสู่การพัฒนาในระดับชาติและนานาชาติภายในปี 2567
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและผลิตงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ
2. พัฒนานวัตกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สงั คมและเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า “Value-Based Economy”
3. สืบสานงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. บริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการตามหลักธรรมาภิบาล
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ประเด็นยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า “Value-Based Economy”
ส่งเสริมและสืบสานงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สกู่ ารพัฒนาท้องถิ่น

อัตลักษณ์
ร่วมมือทุกหน่วยงาน สร้างสรรค์งานวิจัยและบริการอย่างมีคณ
ุ ภาพ
1.1 ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
เพื่อให้การด่าเนินการจัดท่าระบบการจัดการความรู้ด่าเนินไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล ในด้านการจัดการความรู้ สถาบั นวิจัยและพัฒ นาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมี
ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ก่ากับดูแลและสนับสนุนการด่าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล
การด่าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการประจ่าฯ และมหาวิทยาลัยตามล่าดับ คณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรภายใน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการ
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม
(2) อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน
(3) อาจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณู อยู่เจริญ
(6) อาจารย์ ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
(7) อาจารย์ชัญญพัชร์ จารุวัชรเศรษฐ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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(8) อาจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม
(9) อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก
คณะกรรมการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลกึ
(2) อาจารย์อธิกัญญ์ แพรต่วน
(3) อาจารย์ ดร.สมญา อินทรเกษตร
(4) อาจารย์ณิชารีย์ ป้อมสัมฤทธิ์
(5) นางสาวพิชชาพร ชาตะรูปะ
(6) นางสาวสุกญ
ั พร สุธนภัทร์
(7) นางสาวชนาพร สรวงเทพ
(8) นางสาวยุวันดา สุทธิดี
(9) นายเกริก จงนานุรักษ์
(10) นางสาวบัณฑิตา ดวงอาทิตย์
(11) นางสาวประทานพร กัลยา
(12) นางสาวสุภาณี พิบูล

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
1. ก่าหนดยุทธศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
2. จัดท่าแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. ก่ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
4. น่าผลการติดตามการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่างานที่
เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
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5. สนับสนุน ส่งเสริม และด่าเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบทีม่ ีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
การท่างาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. วางแผนการด่าเนินงานเพื่อให้มกี ารน่าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรูไ้ ปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีส่าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
7. จัดท่ารายงานสรุปผลการด่าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ่าปี เพือ่ เสนอต่อผู้มีอ่านาจหรือต่อคณะกรรมการประจ่าฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีเ่ กี่ยวข้อง
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนางานวิจัยเพือ่ สร้างนวัตกรรมให้ตอบสนองในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมและเศรษฐกิจทีเ่ น้นคุณค่า “Value-Based Economy”
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมและสืบสานงานและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด่าริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
จากประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้พิจารณาขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุน ดังนี้

“การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนาความรูท้ ี่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบของ
บุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอืน่ ”
สอดคล้องกับ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด่าเนินการ คือ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตนโดยการใช้วิจัย Routine to Research (R2R) เป็นฐานในการพัฒนางานประจ่าเพื่อให้สามารถน่าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) พร้อมทัง้ เป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่นเป็นล่าดับต่อไป
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1.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
 ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ด่าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ ทีเ่ ลือกท่าสามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. ผู้บริหารให้ความส่าคัญด้านการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. มีบรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในหน่วยงานและกับกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
7. มีสิ่งสนับสนุนการด่าเนินงานที่เพียงพอ

องค์ความรู้ที่ 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่วนที่ 1 รายละเอียดองค์ความรู้
ชื่อองค์ความรู้ : “การใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนาความเชี่ยวชาญในตาแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อนาความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) และเป็นต้นแบบ
ของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่น”
หน่วยงานผู้รับผิดชอบองค์ความรู้ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาศักยภาพครู การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสู่สากล
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : บุคลากรสายสนับสนุนสามารถพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของตนโดยการใช้วิจัย Routine to Research (R2R) เป็นฐานในการพัฒนางานประจ่าเพื่อให้สามารถน่าความรู้ที่ได้มา
ถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) พร้อมทัง้ เป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่นเป็นล่าดับต่อไป
ตัวชี้วัดความสาเร็จ : มีผลงานวิจัย Routine to Research (R2R) อย่างน้อย 1 ผลงาน ที่สามารถน่าไปถ่ายทอดในการบริหารจัดการความรู้ (KM) พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของบุคลากรสายสนับสนุนในหน่วยงานอื่นได้
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ส่วนที่ 2 กิจกรรมการจัดการความรู้
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 การบ่งชี้ความรู้ :
ต.ค.–ก.พ.
การส่ารวจหัวข้อเรื่องที่ต้องการพัฒนาหน่วยงาน
หรือบุคลากร (Training Needs Survey)
2 การสร้างและแสวงหาความรู้ :
ม.ค. –ก.พ.
- จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
สนับสนุนในการพัฒนางานประจ่าสู่งานวิจัย
(Routine to Research : R2R)
มีการให้ทุนสนับสนุนงานประจ่าสูง่ านวิจัย
(Routine to Research : R2R)
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ :
ม.ค.–มี.ค.
จัดท่าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4 การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้ :
เม.ย.-พ.ค.
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สามารถน่าความรูท้ ี่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ
ต่างๆ ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจนได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจัย

ตัวชี้วัด
ได้หัวข้อเรื่องที่จะพัฒนาหน่วยงานหรือ
บุคลากร

เป้าหมาย
อย่างน้อย 1 หัวข้อ

เครื่องมือ/อุปกรณ์
-

บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
และส่งข้อเสนอโครงการเพือ่ เสนอขอทุนวิจัย
งานประจ่าสู่งานวิจัย (Routine to
Research) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผูท้ ี่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์
ตัวชี้วัด
มีระบบการจัดการความรู้ในหน่วยงานจัดเก็บ
บนเว็บไซต์

มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
โครงการและเสนอขอทุนวิจัยงาน
ประจ่าสูง่ านวิจัย (Routine to
Research) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

-

เป้าหมาย
มีการเผยแพร่อย่างน้อยจ่านวน 1
ช่องทาง

บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 50 ของข้อเสนอโครงการวิจัยทีส่ ่งเพื่อ
เสนอขอทุน

บุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาที่ได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยสามารถน่ามา
ประสบการณ์และวิธีการในการ
พัฒนาโจทย์วิจัยจนได้รับทุนมา
ถ่ายทอดความรู้ให้กบั บุคลากรใน
หน่วยงานได้

เครื่องมือ/อุปกรณ์
- คอมพิวเตอร์
- เอกสาร
ประกอบการอบรม
-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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5

การเข้าถึงความรู้ :
เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

พ.ค.-ก.ค. (1) เว็บไซต์
(2) สถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

เว็บไซต์
ห้องประชุมสถาบันวิจัยฯ

6

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ :
การจัดฝึกอบรม /สัมมนา /เสวนา/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย

ก.ค.-ส.ค. จ่านวนบุคลากรทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม

7

การเรียนรู้ :
ประชุมสรุปผลการด่าเนินงาน

ก.ย.

จัดการประชุมเพื่อทบทวนการด่าเนินการ
จัดการความรู้

คอมพิวเตอร์

คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มีบุคลากรของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

-

คณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

มีผลงานวิจัยทีเ่ ป็น Routine to
Research (R2R) อย่างน้อย 1
เรื่อง

-

คณะกรรมการอ่านวยการและ
คณะกรรมการด่าเนินงานของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ส่วนที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
ล่าดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม :
ต.ค.–ก.พ.
ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการด่าเนินการด้านการ
จัดการความรู้ (KM)
2

การสือ่ สาร :
ธ.ค. – ก.พ.
มีการประชุมเพื่อเตรียมการจัดโครงการและการให้
ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนแผน KM

ตัวชี้วัด
จัดประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง

เป้าหมาย
ผู้บริหารและบุคลากรทราบผลการ
ด่าเนินงานในปีทผี่ ่านมาและวาง
แผนการด่าเนินงานในปีต่อไป

จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการและผูเ้ สนอขอทุน มีบุคลากรสายสนับสนุนของ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วม
50
โครงการและเสนอขอทุนวิจัยงาน
ประจ่าสูง่ านวิจัย (Routine to
Research) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของผู้ทมี่ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์

เครื่องมือ/อุปกรณ์
-

Social media
เช่น Line
Facebook
เว็บไซต์
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นต้น

ผู้รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการอ่านวยการ
และคณะกรรมการ
ด่าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
คณะกรรมการอ่านวยการ
และคณะกรรมการ
ด่าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา
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กระบวนการและเครือ่ งมือ :
การเผยแพร่ข้อมูลเอกสารองค์ความรู้ทเี่ กี่ยวข้อง
ผ่านเว็บไซต์
การเรียนรู้ :
บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรูก้ ระบวนการในการ
พัฒนางานประจ่าสูง่ านวิจัย (Routine to
Research : R2R) และวิธีการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการเพือ่ เสนอขอทุนวิจัยได้จากการเข้าร่วม
โครงการทีส่ ถาบันวิจัยและพัฒนาจัดขึ้น
การวัดผล :
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
สามารถน่าความรูท้ ี่ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการ
ต่างๆ ไปพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจนได้รบั ทุน
สนับสนุนการวิจัย

ล่าดับ
กิจกรรม
6 การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล :
การยกย่องชมเชยในที่ประชุม ในเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ม.ค. – มี.ค.

เว็บไซต์

มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

คอมพิวเตอร์

ม.ค. – พ.ค.

บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมโครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 50

มีบุคลากรสายสนับสนุนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วม
โครงการไม่ต่ากว่าร้อยละ 50

พ.ค.- ก.ค.

บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ของข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ส่งเพื่อเสนอขอทุน

มีบุคลากรสายสนับสนุนของ
ข้อเสนอโครงการวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของข้อเสนอโครงการวิจัยที่
ส่งเพื่อเสนอขอทุน

ระยะเวลา
ส.ค.

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
บุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันวิจัยและ มีบุคลากรสายสนับสนุนของ
พัฒนาได้รับการยกย่อง ชมเชย หรือการให้ สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการยก
รางวัล อย่างน้อย 1 ท่าน
ย่อง ชมเชย หรือการให้รางวัล
อย่างน้อย 1 ท่าน

-

เครื่องมือ/อุปกรณ์
-

คณะกรรมการด่าเนินงาน
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
คณะกรรมการอ่านวยการ
และคณะกรรมการ
ด่าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

คณะกรรมการอ่านวยการ
และคณะกรรมการ
ด่าเนินงานของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ผู้รบั ผิดชอบ
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สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
1.การบ่งชี้ความรู้

งบประมาณ (บาท)
-

2.การสร้างและแสวงหาความรู้

365,000

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-

7.การประเมินผลและกลั่นกรองความรู้

-

5.การเข้าถึงความรู้

-

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้

-

7.การเรียนรู้

-

พ.ศ. 2560
ต.ค.
พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2561
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

