แผนการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประจําปี 2556

บทสรุปผูบริหาร
พระราชกฤษฎีก าวาดวยหลัก เกณฑ และวิธีการบริห ารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได
กําหนดใหสวนราชการมีห นาที่พัฒ นาความรูในองคก ร เพื่อ ใหส ามารถนํายุท ธศาสตรไปสูก ารปฏิบัติไดอ ยางมี
ประสิ ท ธิ ภาพ ชัด เจน เป นรู ป ธรรม และบรรลุต ามเปา ประสงค ตามแผนยุ ท ธศาสตรแ ละทัน ตอ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปนการยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร ใหไปสูระดับสูงขึ้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหาร
จัดการที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่สามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอ ยางเปนรูป ธรรม โดยทางมหาวิท ยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการ
ดําเนินงานไวดังรายการตอไปนี้
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค มี น โยบายที่ จ ะดํ า เนิ น การพั ฒ นาการจั ด การความรู (Knowledge
Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีแผนการดําเนินงานดังรายการตอไปนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยผูบริหารไดแนะแนวทาง
ในการวางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัย พรอมทั้งแตงตั้งทีมงานการจัดการความรูภายใน
มหาวิทยาลัย (KM)
2) หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นําแนวทางในการวางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัย
ไปรางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัยของแตละหนวยงาน
3) หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมภายในหนวยงานเพื่อกลั่นกรองแผนจัดการความรูดาน
วิชาการและงานวิจัย
4) มหาวิท ยาลัยฯ มีการจัดประชุมเพื่อใหห นวยงานตางๆ นําเสนอแผนจัดการความรูดานวิชาการและ
งานวิจัยของแตละหนวยงานพรอมสรุปผลและภาพรวมแผนการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยฯ และ
หนวยงานตางๆ
5) มีการกําหนดแนวทางในการนําแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติ
6) นําแผนการจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานตางๆ เผยแพรโดย
ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
7) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู
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แผนที่ 2 การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
อีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
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1. แตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ
เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า ระบบการจั ด การความรู ดํ า เนิ น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิผ ลมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครสวรรค จึงไดประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO ดังตอไปนี้
 ผูบริหารดานการจัดการองคความรู (Chief Knowledge Officer หรือ CKO) ไดแก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนผูบริหารดาน
การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ทําหนาที่กํากับดูแล และสนับสนุนการดําเนินงาน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พรอมทั้งติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู


ทีมงานการจัดการความรูภายในองคกร (KM) ไดแก
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
3. รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัย
4. รองอธิการบดีฝายบริหาร
5. รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. คณบดีคณะครุศาสตร หรือผูแทน
7. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูแทน
8. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือผูแทน
9. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผูแทน
10. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม หรือผูแทน
11. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หรือผูแทน
12. ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือผูแทน
13. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผูแทน
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CKO และหัวหนา KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
KM Team
เลขานุการ KM Team

 KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองคความรูภายในองคกร
2. จัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร
3. กํากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู
4. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุง
การดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง โดยวางแผนและประสานงานเพื่ อ ให มี ก ารปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดลอมการทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
บุคลากร
5. สนับ สนุน สงเสริม และดําเนินการเพื่อ ใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการ
สื่อ สารหลากหลายรูป แบบที่มีป ระสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ไดมีการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู
ไปใชใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ
7. เสนอการแตงตัง้ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความ
เหมาะสม
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพือ่ เสนอตอผูมี
อํานาจหรือตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มอบหมาย
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2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทั้งหมดประกอบดวย 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร ไดแก
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและ
นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ใหบริการวิชาการถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสืบสานโครงการ
พระราชดําริใหเกิดการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของทองถิ่นไทย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ฟนฟูและสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ที่เปนวิถีชีวิต
ประเพณี คานิยมที่ดีงามภูมปิ ญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการบริหาร กิจการบานเมืองที่ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดย KM Team ไดกําหนดขอบเขตของแผนการจัดการความรู
(KM Focus Area) ไว 2 ประเด็นคือ
1. การจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและการพัฒนาการเรียนการสอนให
มีคุณภาพสูมาตรฐานสากล )
2. การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยัง
สามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใช
ประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น)
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3. เปาหมาย KM (Desired State)
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ในปงบประมาณ พ.ศ.
2556 ประกอบดวย
เปาหมาย KM ที่ 1 : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เปาหมาย KM ที่ 2 : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย ที่มีคุณภาพและสามารถ
นําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
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4. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factors) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย
KM ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธที่ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาตางๆ และ
แผนปฏิบัตริ าชการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนแนวทางในการ
กําหนดแผนจัดการความรูในแตละปงบประมาณ
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันใหความสนใจ
และใหความสําคัญ ในอันที่จะดําเนินงานการจัดการความรูส ําหรับบุคลากร เพื่อใหมีการ
ดําเนินงานทีจ่ ะสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3. บุคลากรที่เปนทีมงาน KM เอาใจใส และเปนผูมีความรูในเรือ่ ง การจัดการความรูใน
องคกร
4. มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู
ทั้งใน KM Team และในกลุมบุคลากรของหนวยงานตางๆทัง้ อาจารย และบุคลากรสาย
สนับสนุน
5. มีงบประมาณที่เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน
6. หนวยงานที่จัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไดรบั ความรวมมือจากตัวบุคคลทีเ่ ปน
ทรัพยากรทีม่ ีคุณคา (Resource persons) โดยเฉพาะผูที่มี Tacit Knowledge ดาน
ตางๆ
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แบบฟอรม 1 : ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Area)

ประชาชนไทย/
ชาวตางชาติ/ชุมชน

ขาราชการ/บุคลากร ของ
หนวยงานตนเอง

กระทรวง กรม กอง ของ
หนวยงานอื่น

รัฐบาล

Outsource ของหนวยงาน

1. การจัดการคุณภาพ
การศึกษาและ
พัฒนาการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพสู
มาตรฐานสากล

มีแรงงาน (ผูส ําเร็จ
การศึกษา) ที่มีความรู
ความสามารถและ
ทักษะในระดับที่มี
คุณภาพออกสูสงั คม
เพิ่มขึ้น

1) ไดรับประโยชนโดยตรง
จากความสามารถเขาถึง
แหลงความรูไดเพิ่มขึ้น
2) มีการนําความรูแอบ
แฝงออกมาเผยแพรมากขึ้น

หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไปที่
ขอรับการบริการทาง
วิชาการ จะไดรับบริการที่มี
คุณภาพเพิ่มขึ้น

1) ไดรับการสนองตอบนโยบาย
ในดานคุณภาพของการศึกษา
2) มีตัวอยางของหนวยงานภาค
รัฐ ที่มีการเนนถึงคุณภาพของ
อาจารยใหสามารถถายทอด
ความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวของที่ใชงานผูสําเร็จ
การศึกษา จะไดรบั
ประโยชนทางออมในดาน
คุณภาพของแรงงาน

2. การสรางสรรค
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
และสามารถนําไปใช
ประโยชนตอการ
พัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยัง
สามารถนําผลงานวิจัย
ไปเผยแพรไดทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ

มีผลงานวิจัยทีม่ ี
คุณภาพสามารถ
นําไปใชในการพัฒนา
ชุมชนและทองถิ่น
เพิ่มขึ้น

1) มีการจัดระบบ
ฐานความรูที่สนับสนุนการ
วิจัยอยางเปนระบบเพิ่มขึ้น
2) สามารถเขาถึงความรู
เปดเผยและความรูแอบ
แฝงในเรื่องนี้ไดงายขึ้น
3) สามารถพัฒนาศักยภาพ
ดานงานวิจัยของบุคลากร
ไดเพิ่มขึ้น

หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไป
สามารถไดประโยชน
โดยตรงจากการใชงาน
ผลงานวิจัยในการ
ดําเนินงานและเผยแพรให
ประชาชนไดรับรูและใช
ประโยชน

ไดรับการสนองตอบนโยบายใน
ดานการเพิม่ ปริมาณและ
คุณภาพของผลงานวิจัย

หนวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการวิจัย จะ
ไดรับประโยชนทางตรงและ
ทางออมในดานการเขาถึง
แหลงความรูอันเกิดจาก
งานวิจัยไดเพิ่มขึ้น
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แบบฟอรม 3 : เปาหมาย KM (Desired State) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ
1. การจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
2. การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ

เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM ที่ 1 : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม (ป 2556)
- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวา
รอยละ 75
*1
- ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
เปาหมาย KM ที่ 2 : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัย
ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้ง อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ - บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไม
นอยกวาระดับ 3

หมายเหตุ

*1

ระดับ 3 หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถดําเนินการได้สาํ เร็จครบถ้วนตามประเด็นการพิจารณาความสําเร็จของตัวชีวัด เรื อง ประสิ ทธิภาพของการสอนทีเน้น

ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
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แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 1 : การจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 75
- ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

1.

กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ

1.1

กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

- การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน
- การเรียนการสอนทั้งในและนอกชั้นเรียน
- การติดตามประเมินผลการเรียนการสอน

1.2

ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

- การระบุแหลงความรูที่ทันสมัยเพื่อเปนขอมูลประกอบการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ
- การจัดทําแผนการสอน
- การสรางทัศนคติและทักษะการสอนที่ดีแกผูสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ

1.3

กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ป 2556

- การเตรียมความพรอมกอนการเรียนการสอน

-11-

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

1.4

ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น - การจัดทําแผนการสอน
ยุทธศาสตร ป 2556 ดวย
- การสรางทัศนคติและทักษะการสอนที่ดีแกผูสอน โดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ

1.5

อะไร คือ ตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ป 2556

2.

กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร

2.1

หนวยงานไหนขององคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing
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- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา
ไมนอยกวารอยละ 75
- ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

•
•
•
•

หนวยงานหลัก คือ ฝายวิชาการ, คณะ, ฝายวิจัย
หนวยงานสนับสนุน คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด
•
•
•
•
•
•
•

2.2

ใครบางในหนวยงาน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

2.3

คิดเปนจํานวนคนเทาไร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

2.4

หนวยงานไหนขององคกร ที่ตองเรียนรู / Learning

2.5

ใครบางในหนวยงาน ที่ตองเรียนรู/ Learning

• หนวยงานหลัก คือ ฝายวิชาการ, คณะ, ฝายวิจัย
• หนวยงานสนับสนุน คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
• หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน

2.6

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู/ Learning

บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน
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อธิการบดี
รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
คณบดีทุกคณะ หรือผูแทน
ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายวิชาการ จํานวน 70 คน

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

3.

กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource)

3.1

องคกรไหน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

- สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนคลายคลึงกัน
และมีแบบอยางปฏิบัติที่เปนเลิศทั้งในและตางประเทศ
- สมาคม / สภาวิชาชีพ / สภาอุตสาหกรรม
- ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการศึกษา

3.2

ใครบางในองคกรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

-

3.3

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

- ประมาณ 20 ราย

3.4

องคกรไหน ที่ตองเรียนรู / Learning

- สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนคลายคลึงกัน
และมีแบบอยางปฏิบัติที่เปนเลิศทั้งในและตางประเทศ

3.5

ใครบางในองคกร ที่ตองเรียนรู / Learning

- ผูบริหารและคณาจารยในสถาบัน การศึกษาอื่นๆ

3.6

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู/ Learning

- ประมาณ 20 ราย

-14-

ผูบริหารและคณาจารยในสถาบันการศึกษาอื่นๆ
นายจางและผูบริหารภาคเอกชน
เจาของธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของกับการศึกษา
ผูนําชุมชน ปราชญชาวบาน

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

4.

มีความรูที่จําเปน (Explicit Knowledge / Tacit Knowledge)
อะไรบาง ในกระบวนงาน (Work Process)

4.1

มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทาํ ได)

•
•
•
•

4.2

มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)

• ไมมี

ตํารา
เอกสารประกอบการสอน
สื่อการสอน
สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย

4.3

มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)

• ประสบการณการสอนของอาจารยผูเชี่ยวชาญ
• เทคนิคการสอนของอาจารยที่มีความสามารถ
• เทคนิคการเตรียมการสอนของอาจารยที่มีคุณภาพ

4.4

มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ อีกเลย
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)

• ไมมี
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แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

4.5

จากขอ 4.1, 4.2 มีความรู EK อะไรบาง ที่เรามี และเรายังไมมี

มี ไดแก
• ตํารา
• เอกสารประกอบการสอน
• สื่อการสอน
• สื่ออิเล็กทรอนิกสที่ทันสมัย

4.6

จากขอ 4.3, 4.4 มีความรู TK อะไรบาง ที่เรามีและ เรายังไมมี

สิ่งที่มี ไดแก
• ประสบการณการสอนของอาจารยผูเชี่ยวชาญ
• เทคนิคการสอนของอาจารยที่มีความสามารถ
• เทคนิคการเตรียมการสอนของอาจารยที่มีคุณภาพ
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แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไม
นอยกวาระดับ 3

ลําดับ

รายการ Check List

1.

กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ

1.1

กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

ระบุรายละเอียด
-
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การสํารวจสถานภาพปญหาและองคความรูในปจจุบัน
การคัดเลือกประเด็นการวิจัยและการหาปจจัยสนับสนุน
การดําเนินการวิจัย
การติดตามความกาวหนาและประเมินผล
การเผยแพรผลงานวิจัย
การสรางแรงจูงใจสําหรับนักวิจัย

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด
-

1.2

ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

1.3

กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และ
สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ป 2556 ดวย

1.4

ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลอง
กับประเด็นยุทธศาสตร ป 2556 ดวย

1.5

อะไร คือ ตัวชี้วัดของกระบวนงาน ที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย - งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร ป 2556 ดวย
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 3
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การระดมสมองเพื่อกําหนดประเด็นการวิจัยหลักประจําป
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัย
การเรียนรูวิธีการเขียนรายงาน บทความการวิจัยและกานําเสนอผลงานวิจัย
การดําเนินการวิจัย
การเผยแพรผลงานวิจัย

- การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
- การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัย
- การเรียนรูว ิธีการเขียนรายงานและบทความการวิจัย

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

2.

กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร

2.1

หนวยงานไหนขององคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน /
Sharing

2.2

ใครบางในหนวยงาน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

2.3

คิดเปนจํานวนคนเทาไร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน /
Sharing
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• หนวยงานหลัก คือ ฝายวิชาการ, คณะ, ฝายวิจัย
• หนวยงานสนับสนุน คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
• หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ / สํานัก / สถาบัน
• หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ / สํานัก / สถาบัน
• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
• ผอ. สถาบันวิจัยและพัฒนา
• ผอ. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
• คณบดีทั้ง 5 คณะ
• คณาจารย / นักวิจัย
คณาจารย และนักวิจัยประมาณ 70 คน

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด
•
•
•
•

2.4

หนวยงานไหนขององคกร ที่ตองเรียนรู / Learning

2.5

ใครบางในหนวยงาน ที่ตองเรียนรู/ Learning

คณาจารย และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

2.6

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู/ Learning

คณาจารย และนักวิจัยประมาณ 70 คน

3.

กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ /
Outsource)

3.1

องคกรไหน ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

3.2

ใครบางในองคกร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing

หนวยงานหลัก คือ สถาบันวิจัยและพัฒนา, คณะ / สํานัก/ สถาบัน
หนวยงานสนับสนุน คือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ / สํานัก / สถาบัน
หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ / สํานัก / สถาบัน

- หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เชน
วช. สวทช. สกว. สกอ. เครือขายวิจัยภาคเหนือตอนลาง องคการ
ปกครองสวนทองถิ่น
- ผูบริหารในองคกร
- นักวิชาการ
- นักวิจัย
- ตัวแทนชุมชน
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แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

3.3
3.4

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing
องคกรไหน ที่ตองเรียนรู / Learning

ประมาณ 10 ราย/องคกร
- หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เชน
วช. สวทช. สกว. สกอ. เครือขายวิจัยภาคเหนือตอนลาง

3.5

ใครบางในองคกร ที่ตองเรียนรู / Learning

- นักวิชาการ
- นักวิจัย

3.6

คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู/ Learning

4.

มีความรูที่จําเปน (Explicit Knowledge / Tacit
Knowledge) อะไรบาง ในกระบวนงาน (Work
Process)

ประมาณ 70 ราย

4.1

มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู
เพื่อปรับให ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)

4.2

มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)
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•
•
•
•

รายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพร
คูมือการวิจัย
ตําราเกีย่ วกับการวิจัย/วารสารวิจัย
ไมมี

แบบฟอรม 4 : Check List ทดสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM
(Desired State)
ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด

4.3

มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู เพื่อปรับให
ทันสมัยกับกาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)

• ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยอาวุโส
• ปราชญชาวบาน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก

4.4

• ไมมี

4.5

มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับ อีกเลย
(ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)
จากขอ 4.1, 4.2 มีความรู EK อะไรบาง ที่เรามี และเรายังไมมี

4.6

จากขอ 4.3, 4.4 มีความรู TK อะไรบาง ที่เรามีและ เรายังไมมี
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มี ไดแก
• รายงานการวิจัยที่มีการตีพิมพเผยแพร
• ตําราเกีย่ วกับการวิจัย/วารสารวิจัย
• คูมือวิจัย
สิ่งที่มี ไดแก
• ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยอาวุโส ปราชญ
ชาวบาน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก
สิ่งที่ไมมี ไดแก
• ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยในสาขาวิชาที่เปดใหม

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 1: อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 75
- ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

ลําดับ กิจกรรม
1

การบงชี้
ความรู

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
1.1) การประชุม
ตลอดป
ระดมสมองในกลุม การศึกษา
ผูรับผิดชอบ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนองคความรู
ที่ประมวลและ
คัดเลือก (ซึ่ง
สอดคลองกับ
ประเด็น KM)

มีจํานวนองคความรูที่
สอดคลองกับประเด็น
KM อยางนอย 1
รายการ
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เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ ประมาณ
- หองสัมมนา
- ตํารา

-

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

สํานักสงเสริม
ดําเนินการแลว
วิชาการและงาน
ทะเบียนและคณะ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

การสราง 2.1) การคนควาและ
และแสวงหา รวบรวม องคความรู
ความรู
เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(Active Learning)สู
การจัดทําวิจัยในชั้น
เรียน (Action
Research)

ตลอดป
การศึกษา

ตัวชี้วัด
2.1 จํานวนความรู
เทคนิควิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
(Active Learning)
และการจัดทําวิจัยใน
ชั้นเรียน (Action
Research)
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เปาหมาย
2.1 เทคนิคการ
จัดการความรูไม
นอยกวา 3 องค
ความรู

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ
คอมพิวเตอร
และโปรแกรม
คนหาขอมูล
ตาง ๆ

-

สถานะ

สํานักสงเสริม
ดําเนินการแลว
วิชาการและงาน
ทะเบียนและคณะ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม

3

การจัดการ
ความรูให
เปนระบบ

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด เปาหมาย

2.2 จัดประชุมหรือ ตลอดปการศึกษา 2.2 จํานวน
เวทีสนทนา
คณาจารยที่เขา
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมการประชุม
ประสบการณการ
ตอป
สอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและการ
ทําวิจัยในชั้นเรียน
(Active
Learning)
การจัดการความรู ตลอดปการศึกษา จํานวนครั้งใน
ใหเปนระบบ โดย
การจัดการ
คณะกรรมการการ
ความรูใหเปน
จัดการความรู
ระบบ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อคัด
กรองและ
สังเคราะหองค
ความรูที่ไดจากขอ
2.1 – 2.3

คณาจารยที่เขา
รวมเวทีแลก
เปลี่ยนเรียนรู
อยางนอยรอย
ละ 80

เครื่องมือ /
อุปกรณ
คอมพิวเตอร

อยางนอยคณะ - คอมพิวเตอร
ละ 1 ครั้ง
- โปรแกรมสําเร็จรูป
M.S. Excel
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งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
ประมาณ
-

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ดําเนินการ
แลว

-

คณาจารยคณะ

ดําเนินการ
แลว

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
4

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

การประมวล 4.1) จัดทําแผนการ
และกลัน่ กรอง จัดการเรียนการสอน
ความรู
ที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญและการทํา
วิจัยในชั้นเรียน
(Active Learning
& Action
Research)

ตลอดป
การศึกษา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนแผนการ ไมนอยกวา 20
จัดการเรียนการ
รายวิชา
สอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญที่ระบุ
ไวในรายละเอียด
ของวิชา
(มคอ.3 )
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เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ
-

-

สถานะ

สํานักสงเสริมวิชาการ ดําเนินการ
และงานทะเบียน และ แลว
หนวยงานสงเสริม
และพัฒนาอาจารย

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
5

การเขาถึง
ความรู

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ /
งบ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ

สถานะ

5.1) นําเอกสาร ตลอดปการศึกษา
ประกอบการ
ฝกอบรม/สัมมนา
การเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปน
สําคัญ (Active
Learning)
เผยแพรทางเวป
ไซต

มีแหลงขอมูลที่ใช อยางนอย 2
ในการเผยแพร ชองทาง
องคความรูดาน
การพัฒนาการ
เรียนการสอน

- คอมพิวเตอร
- ระบบเครือขาย
อินเตอรเนตและ
อินทราเนต

-

สํานักสงเสริมวิชาการ ดําเนินการ
และงานทะเบียน
แลว

5.2) การเผยแพร ตลอดปการศึกษา
ประชาสัมพันธ
แหลงองคความรู
ดานการพัฒนาการ
เรียนการสอน

คาเฉลี่ยจํานวน
ครั้งการเขาใช
บริการสื่อความรู
ในเวปไซตตอ
เดือน

- คอมพิวเตอร
- ระบบเครือขาย

-

สํานักสงเสริมวิชาการ ดําเนินการ
และงานทะเบียน
แลว

20 ครั้ง /เดือน
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แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
6

การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู

วิธีการสู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
6.1) การสัมมนา
ฝกอบรม และมีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการจัดการเรียน
การสอนสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
และวิจัยในชั้นเรียน
(Active Learning
& Action
Research)

ตลอดป
การศึกษา

รอยละของ
จํานวนผูเขา
อบรม

เปาหมาย
ไมนอยกวา
รอยละ 80
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เครื่องมือ /
อุปกรณ
แบบประเมินกอน
และหลังการ
ฝกอบรมฯ

งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
ประมาณ
-

สํานักสงเสริม ดําเนินการแลว
วิชาการและงาน
ทะเบียนและ คณะ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ
7

กิจกรรม
การเรียนรู

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
7.1) มีการนําวิธีการ
ตลอดป
จัดการเรียนการสอนที่ การศึกษา
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
และวิจัยในชั้นเรียน
(Active Learning &
Action Research)
ไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนรายวิชาที่ ไมนอยกวา 25
มีการจัดการ รายวิชา
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู
(Active
Learning) ไปใช
ในการจัดการ
เรียนการสอน

-29-

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ ประมาณ
-

-

สํานักสงเสริม ดําเนินการ
วิชาการและงาน แลว
ทะเบียนและ
คณะ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 3

ลําดับ
1

กิจกรรม
การบงชี้
ความรู

วิธีการสู
ความสําเร็จ
1.1) การสํารวจ
หัวขอเรื่องที่หนวย
งานและบุคลากร
สายวิชาการและ
นักวิจัยตองการรับ
การพัฒนา
(Training Needs
Survey)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ต.ค. 55 –
ก.พ. 56

ความสําเร็จในการ
จัดทําผลการ
สํารวจเพื่อ
วิเคราะห หาความ
จําเปนในการ
พัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย

รอยละ 50
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เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ ประมาณ
เอกสารการ
สํารวจจาก
หนวยงาน

-

ผูรบั
ผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ

สถานะ
ดําเนินการแลว

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
2

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ

สถานะ

มีอาจารย/นักวิจัย
- มีผูเขารวม
โครงการไมนอยกวา เสนอขอทุนวิจัยไม
นอยกวา 30
40 คน
โครงการ

-

700,000
บาท

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ

ดําเนินการแลว

2.2) ใหทุนสนับสนุน ต.ค. 55 – ก.ย. - มีผูเสนอขอทุนวิจัย ไมนอยกวา 10 เรื่อง
การวิจัยแกอาจารย/
56
ไมนอยกวา 30 เรื่อง
นักวิจัย

-

9,984,465
บาท

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา และคณะ

ดําเนินการแลว

การสราง
2.1) จัดทํา
ม.ค. 56 –
และแสวงหา โครงการพัฒนา ส.ค. 56
ความรู
บุคลากรดานการ
วิจัย
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แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
3

การจัดการ
ความรูให
เปนระบบ

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
3.1) นําเอกสาร ม.ค.56 - ก.ย.
ประกอบการจัด
56
โครงการตางๆ /
รูปภาพ/วีดีโอ
เผยแพรในเวป
ไซต

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

มีเอกสาร
ประกอบการจัด
โครงการ/รูปภาพ/
วีดีโอขอมูลที่
บุคลากรสามารถ
เขาถึงไดออก
เผยแพร

มีการเผยแพรอยาง
นอย จํานวน 3 ครั้ง
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เครื่องมือ /
งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ ประมาณ
-คอมพิวเตอร

-

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา และคณะ แลว

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
4

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ /
งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ ประมาณ

การประมวล 4.1) กลั่นกรอง
ต.ค.55 และ
และกลัน่ กรอง โครงการพัฒนา
ก.ย.56
ความรู
บุคลากรดานการวิจัย

ผลการกลั่นกรอง
สามารถ
โครงการ
ดําเนินการได ภายใน
ระยะเวลาที่
กําหนด

-

-

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา และคณะ แลว

4.2) การนําเสนอ
ต.ค 55 และ
โครงการพัฒนา
ก.ย.56
บุคลากรดานการวิจัย
เขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรม
การของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

การใหความ
สามารถ
เห็นชอบจาก
ดําเนินการได ภายใน
คณะกรรมการของ
ระยะเวลาที่
สถาบันวิจัยและ
กําหนด
พัฒนา

-

-

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา และคณะ แลว

-33-

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ กิจกรรม
5

การเขาถึง
ความรู

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ ประมาณ

5.1) มอบหมายใหฝาย ธ.ค.55-ก.ย.56 มีวีดีโอ/รูปภาพ/ มีการเผยแพร - คอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เอกสาร
กิจกรรมและ - โปรแกรม
ประชาสัมพันธและ
ประกอบการจัด โครงการตางๆ ฐานขอมูล
เผยแพรความรูในเวป
โครงการและ
ของสถาบันวิจัยฯ
ไซต
กิจกรรมเผยแพร ในเวปไซตทุก
ในเวปไซต
โครงการ
5.2) เปดใหบุคลากร ธ.ค.55-ก.ย.56 คาเฉลี่ยจํานวน 40 ครั้ง /เดือน
สามารถเขาถึงสื่อ
ครั้งการเขาใช
ความรูโดยผานเวปไซต
บริการสื่อความรู
ผานเวปไซตตอ
เดือน
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- คอมพิวเตอร
- โปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใช
ในการจัดทําสื่อ

-

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา สํานัก แลว
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
คณะ

-

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา สํานัก แลว
วิทยบริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
คณะ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ
6

กิจกรรม

วิธีการสู
ระยะเวลา ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

การแบงปน
6.1) การจัด
แลกเปลี่ยนความรู ฝกอบรม /สัมมนา
/เสวนา/ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรู
ดานการวิจัย

ต.ค. 55– จํานวน
ก.ย. 56 ผูเ ขารวม
กิจกรรมตอป
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เปาหมาย
อยางนอย 40
คน

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ
-

700,000
บาท

สถานะ

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา/คณะ/
แลว
สํานัก/ สถาบัน
ตาง ๆ ที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณ

แบบฟอรม 11 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM
Knowledge)
ลําดับ

กิจกรรม

7

การเรียนรู

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
7.1) จัดสรรทุนวิจัย
ใหแกอาจารย
นักวิจัย และ
บุคลากรสนับสนุน
ตามประเภทของ
โครงการวิจัย และ
ประเภทของ
บุคลากร
7.2) จัดสรรทุน
สนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานใหแก
อาจารย นักวิจัย
และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค

เครื่องมือ / งบ
ผูรับผิดชอบ สถานะ
อุปกรณ ประมาณ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ต.ค. 55 –
ก.ย. 56

จํานวนผูยื่นขอเสนอ
ขอรับทุนวิจัย

ไมนอยกวา
30 ราย

-

ประมาณ
9,984,465
บาท

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา
แลว

พ.ค. 56 –
ธ.ค. 56

จํานวนผูยื่นขอเสนอ
ขอรับทุนวิจัย

ไมนอยกวา 3
ราย

-

250,000
บาท

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา
แลว
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แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 1 : การจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 75
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

ลําดับ กิจกรรม
1

การ
เตรียมการ
และปรับ
เปลี่ยน
พฤติกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา
1.1) จัดใหผูบริหาร
มหาวิทยาลัย/ผูทรงคุณวุฒิ
และมีประสบการณการสอน
พบอาจารยใหมเพื่อเนน
ความสําคัญและชี้แนะดาน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ

พ.ค.56

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

การจัดชวงเวลาให ไมนอยกวา
มีหัวขอดานการ
ระยะเวลา 2
พัฒนาการเรียน
ชั่วโมง
การสอนในการ
สัมมนาอาจารย
ใหมอยางเพียงพอ
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เครื่องมือ
งบ
/ อุปกรณ ประมาณ
-

ใชงบประมาณ
ของโครงการ
สัมมนาอาจารย

ผูรบั
ผิดชอบ

สถานะ

ฝายบริหารบุคคล ดําเนินการแลว
และฝายวิชาการ

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา
1.2) จัดหาแหลงแลก
เปลี่ยนประสบการณและ
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอนใหกับ
อาจารยในมหาวิทยาลัย
1.3) จัดเตรียม
เทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรู เชน ระบบ
Intranet ของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ภายใน ก.ย.
56

จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม

จํานวน 2
ครั้ง

ม.ค. – พ.ค.
56

มีระบบ
Intranet ใช
งาน

ภายในเดือน
มิ.ย. 56
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เครื่องมือ /
อุปกรณ

งบ
ประมาณ

-

งบประมาณของ
คณะ หรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

ผูรบั
ผิดชอบ

สถานะ

กรรมการ
ดําเนินการแลว
มหาวิทยาลัย
สโมสร หรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
ระบบ
งบประมาณของ สํานักวิทยบริการ ดําเนินการแลว
เครือขาย
หนวยงานที่ได
และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
รัยจัดสรร
สารสนเทศ

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม
2

วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา

การสื่อสาร 2.1) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาการเรียนการสอนผาน
ชองทาง ดังนี้
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ
- ทางเว็บไซต มหาวิทยาลัย
2.2) ประชาสัมพันธกิจกรรมดาน
การพัฒนาการเรียนการสอน ผาน
สมาชิกเครือขาย KM ของแตละ
หนวยงาน ทาง e-mail

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

เครื่องมือ / งบ
ผูรับ
อุปกรณ ประมาณ ผิดชอบ

มี.ค. – ก.ย. จํานวนชองทางใน
56
การสื่อสาร

ไมนอยกวา
3 ชองทาง

กระดาษ
อุปกรณ
สํานักงาน และ
ระบบเครือขาย
อินเตอรเนต

-

มิ.ย. - ก.ย. จํานวนเรื่อง/
56
กิจกรรมที่
ประชาสัมพันธ ผาน
สมาชิกเครือขาย
KM

ไมนอยกวา
5 เรื่อง/ป

ระบบ
เครือขาย
อินเตอรเนต-

ไมตองใช
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สถานะ

สํานักสงเสริม ดําเนินการ
วิชาการและงาน แลว
ทะเบียน

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน

ดําเนินการ
แลว

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม

วิธีการสู
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

2.3) รณรงคถึงความ
มิ.ย. – ก.ย.56
สําคัญของการจัดการ
เรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในจดหมาย
ขาว หรือวารสาร
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวนเรื่องเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนที่ลง
ในจดหมายขาว หรือ
วารสารมหาวิทยาลัย

ไมนอยกวา
3 เรื่อง
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เครื่องมือ / งบ
อุปกรณ ประมาณ
-

ผูรับ
ผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

สถานะ
ดําเนินการแลว

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ
3

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด เปาหมาย

เครื่องมือ /
งบ
ผูรับ
อุปกรณ ประมาณ ผิดชอบ

สถานะ

กระบวนการ 3.1) การบั น ทึ กวิ ดิ โอเทปหรื อ มิ.ย. – ก.ย.
และเครื่องมือ บั น ทึ ก เ สี ย ง กิ จ ก ร ร ม แ ล ก 56
เปลี่ยนเรียนรูหรือการฝกอบรม
ต า งๆ ที่ มี คุ ณ ค า เพื่ อนํ าไ ป
เผยแพรใ ห ป ระชาชนสามารถ
เขาถึงโดยงาย โดยผานเว็ปไซต

จํานวน กิจ ไมนอยกวา 5
กรรมฯ ที่ไดมี กิจกรรม
การ
บันทึกภาพ
หรือวีดิโอและ
บันทึก เสียง
เพื่อเผยแพร

กลองถายวิดิโอ
เครื่องบันทึกเสียงและ
อุปกรณที่จําเปน
คอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิคส

-

ฝาย
วิชาการ
และฝาย
บริหาร
บุคคล

ดําเนินการแลว

3.2 สํารวจ/แสวงหา
มิ.ย. - ส.ค.
ตัวอยาง/แนวปฏิบัติทดี่ ี (ฺ
56
Best Practices) เพื่อนําไป
เผยแพร และแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย ผานทางเว็ปไซต

จํานวน
อยางนอย 3
ตัวอยาง/
ตัวอยาง /
แนวปฏิบัตทิ ี่
ดี ที่นําไป
เผยแพร

คอมพิวเตอรและ
ระบบเครือขาย
อิเล็กทรอนิคส

-

ฝาย
วิชาการ
และฝาย
บริหาร
บุคคล

ดําเนินการแลว
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แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม
4

การเรียนรู

วิธีการสู
ความสําเร็จ

ระยะเวลา

4.1) จัดอภิปราย/
ต.ค. 55 – ก.ย.
เสวนาเพื่อเลาเรื่องแนว
56
ปฏิบัติทดี่ ี (Best
Practice) ดานการ
จัดการเรียนการสอนที่
ไดพัฒนาขึ้น

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

จํานวน
ผูเขารวมการ
อภิปราย/
เสวนา

ไมนอยกวา
10 ราย
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เครื่องมือ / งบ
ผูรับ
อุปกรณ ประมาณ ผิดชอบ
-

-

สํานักสงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
และคณะ

สถานะ
ดําเนินการแลว

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ
5

กิจกรรม
การวัดผล

วิธีการสู
ระยะเวลา
ความสําเร็จ
5.1) ทําการ
สํารวจเพื่อ
ติดตามผลการ
ฝกอบรม/
สัมมนา
5.2) คะแนน
เฉลี่ยผลการ
ประเมินการ
สอนของ
อาจารย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ภายหลังการ รอยละของผูเขา
สัมมนา 1 -3 อบรมที่ไดนําความรู
เดือน
ไปใชจัดการเรียนการ
สอน

สิ้นภาค
การศึกษา

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินการสอน
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เครื่องมือ /
งบ
อุปกรณ ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

ไมนอยกวา
รอยละ 20
ของจํานวน
ผูตอบแบบ
สํารวจ

แบบสํารวจ

-

ดําเนินการแลว

สูงขึ้นกวาป
ที่ผานมา

โปรแกรมใน
การคิด
คาเฉลี่ย

-

ดําเนินการแลว

ผูรบั รอง :
( ดร.ประจักร รอดอาวุธ )
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผูอนุมัติ :
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-44-

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไม
นอยกวาระดับ 3

ลําดับ กิจกรรม
1

การเตรียม
การและ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ
1.1) สงเสริมบุคลากรใหเห็น
สําคัญของการจัดการความรู
โดยการจัดทําเวปไซต KM
ในเวปไซตของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา ตัวชี้วัด
ต.ค.55–
ก.ย.56

เปาหมาย

เครื่องมือ / งบ
ผูรบั ผิดชอบ
อุปกรณ ประมาณ

มีเวปไซต KM ภายในระยะเวลาที่ คอมพิวเตอร
ในเวปไซต
กําหนด
และระบบ
ของ
เครือขาย
มหาวิทยาลัย
หรือ
สถาบันวิจัย
และพัฒนา
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-

สถานะ

สถาบันวิจัย ดําเนินการเแลว
และพัฒนา
และ สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา
2

การสื่อสาร

2.1) เผยแพรขอมูล
เกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย
และประกาศการสนับสนุน
ทุนเพื่อการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัย

ต.ค.55 – ก.ย.
56

ตัวชี้วัด
ประกาศการ
จัดสรรทุนวิจัย
และประกาศการ
สนับสนุนทุนเพื่อ
การตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย
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เปาหมาย

เครื่องมือ / งบ
ผูรับ
อุปกรณ ประมาณ ผิดชอบ

มีการเผยแพร คอมพิวเตอร
เอกสารในเวป
ไซตหรือ
ชองทางอื่นๆ
ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดรับ
ทราบ

-

สถาบันวิจัย
และพัฒนา,
คณะ และ
หนวยงานที่
ไดรับทุน

สถานะ
ดําเนินการแลว

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
ลําดับ กิจกรรม

วิธีการสู
ความสําเร็จ

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วัด

เครื่องมือ
งบ
เปาหมาย
/
ประมาณ
อุปกรณ

3

กระบวนการ
และเครื่องมือ

3.1) การเผยแพรขอมูล ต.ค.55 -ก.ย.
เอกสารองคความรูที่
56
เกี่ยวของผานเวปไซต

จํานวนเอกสารฯ ที่
ไดเผยแพร

ไมนอยกวา 2 คอมพิวเตอร
เรื่อง
เครือขาย
อินเตอรเนต
อินทราเนต

-

4

การเรียนรู

4.1) กําหนดใหคณะที่ มี.ค. – ก.ย.
ไดรับการจัดสรร
56
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม

จํานวนรายงานผล
การประเมิน
โครงการฯและการ
สํารวจความพึง
พอใจฯ

ทุกโครงการที่ แบบสํารวจ
ไดรับการ
ความพึง
จัดสรร
พอใจ
งบประมาณ

-
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ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

สถาบันวิจัย ดําเนินการแลว
และพัฒนา
สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
หนวยงานที่
ไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ
หนวยงานที่
ไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ

ดําเนินการแลว

แบบฟอรม 12 : แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลง
(Change Management Process)
5

การวัดผล

5.1) สํารวจการ
มี.ค. – ก.ย.56
เผยแพรผลงานวิจัย
หรืองานสรางสรรคซึ่ง
แสดงถึงความสําเร็จ
ดานการวิจัยของ
อาจารยและนักวิจัย

งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ
เผยแพร ประชุมวิชาการ
ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ

ผูรบั รอง :
(ดร.ประจักร รอดอาวุธ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

ไมนอยกวา 5 เรื่อง

-

-

หนวยงานที่ ดําเนินการแลว
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

ผูอนุมัติ :
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 1 : การจัดการคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยมีความรูในดานการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูมาตรฐานสากล
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- รอยละของระดับความพึงพอใจตอสถาบันอุดมศึกษา ของนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 75
ประสิทธิภาพของการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมนอยกวาระดับ 3

ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
1. การบงชี้ความรู

แผน 1.1) การประชุมระดมสมองในกลุม
KM1 ผูรับผิดชอบ
2. การสรางและแสวงหาความรู

2.1) การคนควาและรวบรวม องค
ความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งในรูป
เอกสาร ตํารา วารสาร การสืบคนทาง
อินเตอรเน็ต ฯลฯ
2.2) คนควาและรวบรวมขอมูล องค
ความรูเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู
2.3) จัดประชุมหรือเวทีสนทนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญและการทําวิจัยในชัน้ เรียน

งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
-

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1) การจัดการความรูใหเปนระบบ โดย
คณะกรรมการการจัดการความรูประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อคัดกรองและสังเคราะหองค
ความรูที่ไดจากขอ 2.1 – 2.3

-

4.1) การกําหนดตัวบุคคลที่จะเปนวิทยากร
และจัดเตรียมเอกสารประกอบการฝกอบรม/
สัมมนา

-

แผน
KM1 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู

ดับ

5. การเขาถึงความรู
5,1) นําเอกสารประกอบการฝกอบรม/
สัมมนาไปเผยแพรทางเวปไซต หรือทาง
อินทราเนต
5.2) การเผยแพรประชาสัมพันธแหลงองค
ความรูดานการพัฒนาการเรียนการสอน

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1) การสัมมนา ฝกอบรม และประชุมเชิง
ปฏิบัติการดานการพัฒนาและสงเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน

-

7.1) การจัดสัมมนาเพื่อบงชี้ปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาดานการจัดการเรียนการ
สอน

-

แผน
KM1 7. การเรียนรู
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
แผน
CM1

1.1) จัดใหผูบริหารมหาวิทยาลัย/ผูทรง
คุณวุฒิ และมีประสบการณการสอน พบ
อาจารยเพื่อเนนความสําคัญและชี้แนะ
ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
1.2) ) จัดหาแหลงแลกเปลี่ยนประสบ
การณและจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย
1.3) จัดเตรียมเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรู เชน ระบบ Intranet ของ
มหาวิทยาลัย

ใชงบประมาณ
ของโครงการ
สัมมนาอาจารย
งบประมาณของ
คณะหรือ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
งบประมาณของ
หนวยงานที่ไดรับ
การสนับสนุน
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

งบประมาณ
(บาท)

ป พ.ศ. 2555

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

2. การสื่อสาร

แผน
CM1

2.1) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน
2.2) ประชาสัมพันธกิจกรรมดาน
การพัฒนาการเรียนการสอน ผาน
สมาชิกเครือขาย KM ของแตละ
หนวยงาน ทาง e-mail
2.3) รณรงคถึงความสําคัญของ
การจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพในจดหมายขาว

ป พ.ศ. 2556

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. กระบวนการและเครื่องมือ

แผน
CM1

3.1) การบันทึกวิดโิ อเทปหรือบันทึกเสียง
กิจกรรมแลก เปลี่ยนเรียนรูหรือการฝกอบรม
ตางๆ ที่มีคุณคาเพื่อนําไปเผยแพรให
ประชาคมสามารถเขาถึงโดยงาย โดยผาน
เวปไซต
3.2 สํารวจ/แสวงหาตัวอยาง/แนวปฏิบัตทิ ี่
ดี (ฺBest Practices) เพื่อนําไปเผยแพร
และแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยผานทางเวปไซตหรือ อินทรา
เนต

-

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4. การเรียนรู
4.1) จัดอภิปราย/เสวนาเพื่อเลาเรื่องแนว
ปฏิบัติทดี่ ี (Best Practice) ดานการจัดการ
เรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้น

-

แผน
CM1 5. การวัดผล

5.1) ทําการสํารวจเพื่อติดตามผลการ
ฝกอบรม/สัมมนา
5.2) คะแนน เฉลี่ยผลการประเมินการ
สอนของอาจารย

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

แผน
CM1

6. การยกยองชมเชยและการ
ใหรางวัล

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ผูรบั รอง :
( ดร.ประจักร รอดอาวุธ )
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผูอนุมัติ :
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :
- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 4
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวา
ระดับ 4

ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

งบประมาณ
ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
แผน 1. การบงชี้ความรู
KM2 1.1) การสํารวจหัวขอเรื่องที่หนวย งาน
และบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย
ตองการรับการพัฒนา(Training Needs
Survey)

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
ป พ.ศ. 2556
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

2. การสรางและแสวงหาความรู

แผน
KM2

2.1) จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดาน
การวิจัย

700,000 บาท

2.2) ใหทุนสนับสนุนการวิจัยแก
อาจารย/นักวิจัย

9,984,465 บาท

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
3.1) นําเอกสารประกอบการจัดโครงการ
ตางๆ /รูปภาพ/วีดีโอเผยแพรในเวปไซต

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
4.1) ) กลั่นกรองโครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย
4.2) การนําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากร
ดานการวิจัย เขาพิจารณาในที่ประชุม
คณะกรรม การของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา

-

แผน
KM2 5. การเขาถึงความรู

5,1) มอบหมายใหฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศประชาสัมพันธและเผยแพร
ความรูในเวปไซต
5.2) เปดใหบุคลากรสามารถเขาถึงสื่อ
ความรูโดยผานเวปไซต

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
6.1) การจัดฝกอบรม /สัมมนา /เสวนา/
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูดานการวิจัย

700,000
บาท

7. การเรียนรู
แผน
KM2

7.1) จัดสรรทุนวิจัยใหแกอาจารย นักวิจัย
และบุคลากรสนับสนุน ตามประเภทของ
โครงการวิจัย และประเภทของบุคลากร
7.2) จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพิมพ
ผลงานใหแกอาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

9,984,465
บาท

250,000 บาท
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

แผน
CM2

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process)
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1.1) สงเสริมบุคลากรใหเห็นสําคัญของการ
จัดการความรู โดยการจัดทําเวปไซต KM
ในเวปไซตของมหาวิทยาลัย

-

2. การสื่อสาร
2.1) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุน
วิจัย ทุนสนับสนุนการตีพิมพเผยแพร
งานวิจัย

-
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

3. กระบวนการและเครื่องมือ
3.1) การเผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูที่
เกี่ยวของผานเวปไซต

-

แผน
4. การเรียนรู
CM2

4.1) กําหนดใหคณะที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ทําการสํารวจความพึงพอใจในการเขารวม
กิจกรรม
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แบบฟอรม 13 : สรุปผลงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ลําดับ

กิจกรรมตามแผน
การจัดการความรู

ป พ.ศ. 2556
งบประมาณ ป พ.ศ. 2555
(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. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

5. การวัดผล
5.1) สํารวจการเผยแพรผลงานวิจัยหรือ
งานสรางสรรคซึ่งแสดงถึงความ สําเร็จ
ดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย

ผูรบั รอง :
(ดร.ประจักร รอดอาวุธ)
รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ

ผูอนุมัติ :
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญญัติ ชํานาญกิจ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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