แผนการจัดการความรู (Knowledge management Action Plan)
ประจําปการศึกษา 2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

บทสรุปผูบริหาร
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหสามารถนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติได
อยางมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เปนรูปธรรม และบรรลุตามเปาประสงค ตามแผนยุทธศาสตรและทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงรวมทั้งเปนการยกระดับประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในองคกร ใหไปสู
ระดับสูงขึ้น
เพื่อใหการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนไปตามหลักเกณฑและมีวิธีการบริหารจัดการที่ดี จึงไดนําการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งเปนระบบการจัดการที่
สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดจัดวางระบบการจัดการความรู และแผนการดําเนินงานไวดังรายการตอไปนี้
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนโยบายที่จะดําเนินการพัฒนาการจัดการความรู (Knowledge Management) ในองคกร โดยไดจัดใหมีแผนการดําเนินงานดังรายการตอไปนี้
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการจัดประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยผูบริหารไดแนะแนวทางในการวางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัยพรอมทั้งแตงตั้งทีมงานการจัดการความรู
ภายในมหาวิทยาลัย (KM)
2) หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ นําแนวทางในการวางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัย ไปรางแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัยของแตละหนวยงาน
3) หนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยฯ มีการประชุมภายในหนวยงานเพื่อกลั่นกรองแผนจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัย
4) มีการกําหนดแนวทางในการนําแผนการจัดการความรูไปปฏิบัติ
5) นําแผนการจัดการความรูดานวิชาการและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานตางๆ เผยแพรโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรู

สารบัญ
หนา
บทสรุปผูบริหาร
สารบัญ
1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการ/ทีมงาน
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
1.3 เปาหมาย KM ( Desired State)
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แผนการจัดการความรู
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกสูตลาดแรงงาน สนองตอบความตองการของชุมชนและทองถิ่น โดยไดเปดโอกาสใหนักเรียน ประชาชนทั่วไป
ไดรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในเชิงปริมาณมากขึ้น ขณะเดียวกันไดมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหสงั คมเกิดความเชื่อมั่นตอคุณภาพบัณฑิต ที่จบจากรั้ว
มหาวิทยาลัย จึงไดมีการสงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการฝกประสบการณวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ไดมาตรฐาน สงเสริมการพัฒนาผลงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น บูรณาการรวมกับการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลการวิจัยมาใชพัฒนารูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ พัฒนาอาจารยในแตละสาขาใหมีคุณภาพทั้งดานคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนการทําเครือขายทางวิชาการกับภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้นสอดรับกับสภาวการณที่มีความ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู เปนเครื่องมือชวยในการคนหา รวบรวมองคความรูท ี่มีอยูในตัวบุคคล ทั้งที่เกิดจากการปฏิบัติอยางยาวนาน หรือการพัฒนา ปรับใชเฉพาะตัวบุคคล
มากลั่นกรอง เพื่อใหไดแนวปฏิบัตทิ ี่ดี มีลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย ทั้งในดานการผลิตบัณฑิต และการวิจัย รวมถึงดานตาง ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต ซึ่งมีการดําเนินงานภายใตแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยดังนี้
ปรัชญา
มหาวิทยาลัยที่เปนพลังของแผนดิน ในการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อพัฒนาทองถิ่น
พันธกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดกําหนด พันธกิจใหสอดคลองกับมาตรา ๗ และมาตรา ๘พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้
1. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
2. วิจัยและบริการวิชาการทองถิ่นและภูมิภาค
3. บริการวิชาการแกสังคม และสงเสริมสืบสานโครงการพระราชดําริ
4. ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
5. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6.
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เอกลักษณและอัตลักษณ
เอกลักษณ
“เปนมหาวิทยาลัยเพือ่ ใหบริการวิชาการ”
อัตลักษณ
“บัณฑิตทํางานเปนทีม ชํานาญเทคโนโลยี ซื่อสัตยสุจริต จิตสาธารณะตอชุมชนและทองถิ่น”
ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐานสากล
2. สรางความรูและนวัตกรรม ใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
3. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดําริ
4. ฟนฟู และสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิง่ แวดลอมทองถิ่น
5. เพิ่มศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
6. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. บัณฑิต มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงามเปนทีย่ อมรับของสังคม
2. มีผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น
3. ชุมชนและหนวยงานในทองถิ่นไดรับบริการวิชาการทีม่ ีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
4. การอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญญาชาวบาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทองถิ่น เพื่อการเรียนรูและการสรางสรรค
5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีคุณภาพไดมาตรฐาน
6. มีระบบบริหารจัดการที่ดี ไดมาตรฐาน ยึดหลักธรรมาภิบาล

1.1 ทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ)
เพื่อใหการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และกอใหเกิดประสิทธิผลในดานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดการ
ความรู โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัญญัติ ชํานาญกิจ อธิการบดี เปนผูบ ริหารดานการจัดการความรู กํากับดูแลและสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนการจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยพรอมทั้งติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานคณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ประกอบดวย คณะผูบริหาร คณบดี ผูอํานวยการศูนย/สํานัก/สถาบัน หรือผูแทนหนวยงาน
ตาง ๆ ดังนี้
1.อธิการบดี
CKO และหัวหนา KM Team
2. คณบดีคณะครุศาสตร หรือผูแทน
KM Team
3. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือผูแทน
KM Team
4. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือผูแทน
KM Team
5. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ หรือผูแทน
KM Team
6. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือผูแทน
KM Team
7.ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือผูแทน
KM Team
8.ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือผูแทน
KM Team
9.ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม หรือผูแทน
KM Team
10. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา หรือผูแทน
KM Team
11. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี หรือผูแทน
KM Team
12. รองอธิการบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ
เลขานุการ

KM Team มีหนาที่และความรับผิดชอบดังนี้
1. กําหนดแนวทาง ใหเกิดการพัฒนาระบบบริหารเพือ่ การจัดการองคความรูภายในมหาวิทยาลัย
2. จัดทําแผนการจัดการความรู เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร และสนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. กํากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
4. นําผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูไปใชประโยชนในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่อใหมีการปรับปรุงสภาพแวดลอมการ
ทํางานที่เสริมสรางประสิทธิภาพและเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
5. สนับสนุน สงเสริม และดําเนินการเพื่อใหมีการเผยแพรองคความรู โดยใชชองทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีการ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณการทํางาน และขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการปฏิบัติงาน
6. วางแผนการดําเนินงานเพื่อใหมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพรใหเปนแนวปฏิบตั ทิ ี่
ดีสําหรับหนวยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
7. เสนอการแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความเหมาะสม
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานของแผนการจัดการความรูประจําป เพือ่ เสนอตอผูมีอํานาจหรือตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
9. ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีเ่ กี่ยวของหรือตามที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มอบหมาย

1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทัง้ หมด6 ประเด็น ประกอบดวย
ประเด็นยุทธศาสตร 1 สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐานสากล
ประเด็นยุทธศาสตร 2. สรางความรูและนวัตกรรม ใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ และนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 3. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ และสืบสานโครงการพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตร 4. ฟนฟู และสืบสานคุณคา ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทย ทั้งที่เปนวิถีชีวิตประเพณี คานิยมที่ดีงาม ภูมิปญญาทองถิ่นและสิ่งแวดลอมทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร 5. เพิม่ ศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร 6.กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เพื่อใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตและการวิจัยคณะกรรมการจัดการความรูภายในองคกร ไดพิจารณาขอบเขตของการจัดการความรู ไว 2
ประเด็น ดังนี้
1.พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูม าตรฐานสากล)
2.การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
(ประเด็นยุทธศาสตรที่2. สรางความรูและนวัตกรรมใหสามารถตีพิมพเผยแพรในระดับชาติและนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น)

1.3 เปาหมาย KM (Desired State)
 เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการ ประกอบดวย
1. อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูตามแนวปฏิบัตทิ ี่ดีของมหาวิทยาลัย
2. อาจารยและนักวิจัยสามารถผลิตงานวิจัย ที่มคี ุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมายการจัดการความรูท เี่ ลือกทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ
1. มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธที่ใชเปนแนวทางในการกําหนดแผนพัฒนาตางๆ และแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเปนแนวทางในการกําหนดแผนจัดการความรูในแตละ
ปงบประมาณ
2. ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูบริหารหนวยงานระดับคณะ สํานัก สถาบันใหความสนใจ และใหความสําคัญ ในอันที่จะดําเนินงานการจัดการความรูส ําหรับบุคลากร เพื่อใหมีการดําเนินงานที่จะ
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
3.บุคลากรทีเ่ ปนทีมงาน KM เปนผูม ีความรูในเรื่อง การจัดการความรูในองคกร
4. มีบรรยากาศของความรวมมือ การมีสวนรวม และความสนใจในการแลกเปลี่ยนความรู ทั้งใน KM Team และในกลุม บุคลากรของหนวยงานตางๆทัง้ อาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน
5. หนวยงานที่จัดกิจกรรมดานการจัดการความรูไดรับความรวมมือจากตัวบุคคลทีเ่ ปนทรัพยากรทีม่ ีคุณคา (Resource persons) โดยเฉพาะผูทมี่ ี Tacit Knowledge ดานการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัย

แบบฟอรม 1ขอบเขตการจัดการความรู (KM Focus Areas)ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประโยชนทจี่ ะไดรบั จากขอบเขต KM ที่มีตอ
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
ประชาชน/ชุมชนและทองถิ่น
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
Stakeholder ของมหาวิทยาลัย
1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 1.1 มีแรงงาน(ผูส ําเร็จการศึกษา) ที่มี
1.1 ไดพัฒนาระบบงานสนับสนุนการ
1.1 นักศึกษามีกิจกรรมการเรียนที่ทันสมัย
และสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการ ความรูความสามารถและทักษะในระดับ จัดการเรียนการสอน ไดตรงกับความ
ทันตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
สอนทีเ่ นนผูเ รียนเปนสําคัญ
ที่มีคุณภาพออกสูส ังคมเพิม่ ขึ้น
ตองการของอาจารยผสู อน
1.2 นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะความรู
1.2 1 อาจารยไดรบั การพัฒนาทักษะ
ในหองเรียน
ดานการจัดการเรียนสอนแบบใฝรู
1.3 นักศึกษาและคณาจารยมสี วนรวมใน
1.3 เกิดทักษะในการจัดการเรียนการ
การเรียนการสอนแบบใฝรู
สอนรูปแบบใหม ทันสมัย

2. การสรางสรรคงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและ
สามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไป
เผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ

2.1 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
นําไปใชในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

2.1 มีการนําผลการวิจัยมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ
2.2 มีการจัดระบบความรูทสี่ นับสนุน
การวิจัยอยางเปนระบบ
2.3 สามารถพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรดานการวิจัยเพิ่มมากขึ้น

2.1 คณาจารย และนักศึกษาสามารถสราง
องคความรูรวมกันจากกระบวนการวิจัยสู
การพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 ไดรับการสนองตอบนโยบายในดานการ
เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลงานวิจัย

ผลผลิตมหาวิทยาลัย
1.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียน
การสอนที่มีความหลากหลาย และมี
คุณภาพ เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 ยกระดับมาตรฐานการจัดการ
เรียนการสอนภาพรวมในระดับ
มหาวิทยาลัย
1.3 หนวยงานที่เกี่ยวของและใช
บัณฑิตผูส ําเร็จการศึกษาจะไดรับ
ประโยชนจากคุณภาพของแรงงาน
2.1 หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปที่
เกี่ยวของกับการวิจัย จะไดรบั
ประโยชนทางตรงและทางออมในดาน
การเขาถึงแหลงความรูอันเกิดจาก
งานวิจัยไดเพิ่มขึ้น

แบบฟอรม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เกณฑการกําหนดขอบเขต KM
ขอบเขต KM ที่ 1
1.สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร
6
2.ปรับปรุงแลวเห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม)
5
3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง
6
4.ตองทําเพราะคนสวนใหญในองคกรตองการ
6
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน
6
6.เปนความรูท ี่ตองจัดการอยางเรงดวน
5
7.มีความพรอมดานทรัพยากร
6
รวมคะแนน
40
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือมาก = 6, ปานกลาง = 3, นอย = 1 <เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได>

ขอบเขต KM ที่ 2
6
5
6
5
6
5
5
38

แบบฟอรม 3 เปาหมายของการจัดการความรู( Desired State) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ1. พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2. การสรางสรรคงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจยั ไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State)
เปาหมาย KM ที่ 1อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย

หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม
1.1รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
1.2 อาจารยในแตละคณะไดรบั การพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอยกวารอยละ 80
1.3 จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป

เปาหมาย KM ที่ 2อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจยั ที่มีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชน 2.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ3
ตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทัง้ ยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
2.2 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3

แบบฟอรม 4 Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู(KM Focus Area) และเปาหมายการจัดการความรู (Desired State)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM:1.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
1.2 อาจารยในแตละคณะไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอ ยกวารอยละ 80
1.3 จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป
ลําดับ
รายการ Check List
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ
1.1 กระบวนงานไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

1.2

ขั้นตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM

1.3

กระบวนงานไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

1.4

ขั้นตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร

ระบุรายละเอียด
- การสํารวจหัวขอองคความรูที่คณาจารยตองการไดรับ / ชวงเวลาที่ตองการ
- ศึกษาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ที่เกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอน
- การเตรียมความพรอมกอนการสอน
- การเรียนการสอนทั้งในและนอกหองเรียน
- การติดตามความกาวหนา และการประเมินผลการเรียนการสอน
- การเผยแพรขอมูล
- การระบุแหลงความรูทที่ ันสมัยเพื่อเปนขอมูลประกอบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
- การจัดทําแผนการสอน
- การสรางทัศนคติและทักษะการสอนที่ดีแกผสู อน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
- การจัดโครงการสงเสริมการจัดทําบทความวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน
- การจัดโครงการสงเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
- วิเคราะหความจําเปนในการจัดโครงการใหความรู
- การดําเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
- การสรางทัศนคติที่ดีแกผสู อน

ลําดับ
รายการ Check List
1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอนเทาไร
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร
2.
2.1

กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร
หนวยงานไหนขององคกรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

2.2

ใครบางในหนวยงานที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

2.3
2.4

คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
หนวยงานไหนขององคกรที่ตองเรียนรู / Learning K.

2.5

ใครบางในหนวยงานที่ตองเรียนรู / Learning K.

ลําดับ

รายการ Check List

ระบุรายละเอียด
1 กระบวนการตอ 1 ประเด็นความรู
1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
2. อาจารยในแตละคณะไดรบั การพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอยกวารอยละ 80
3. จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป
- หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะตาง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานสนับสนุนคือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
- คณบดีทุกคณะ หรือผูแทน
- ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณาจารยคณะตาง ๆ 5 คณะ และบุคลากรสายสนับสนุน
ประมาณ 70 คน
- หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะตาง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานสนับสนุนคือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
คณาจารยคณะตาง ๆ 5 คณะ จํานวน 70 คน
ระบุรายละเอียด

3.
3.1

กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource)
องคกรไหนที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

3.2

ใครบางในองคกรที่ตอ งแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

3.3
3.4
3.5

คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
องคกรไหนที่ตองเรียนรู / Learning K.
ใครบางในองคกรที่ตอ งเรียนรู / Learning K.

3.6
4.
4.1

คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองเรียนรู/ Learning K.
ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)
มีความรู EK อะไรบางที่ตองเขากระบวนการจัดการความรูเ พื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา (ระบุมาทัง้ หมดเทาที่ทําได)

4.2
4.3

มีความรู EK อะไรบางทีจ่ ัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย
มีความรู TK อะไรบางที่ตองเขากระบวนการจัดการความรูเพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลาและอยูก ับใครบาง (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)
มีความรู TK อะไรบางทีจ่ ัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลยและอยูก ับใครบาง (ระบุ - ไมมี
มาทั้งหมดเทาที่ทําได)

4.4

- สถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนคลายคลึงกัน และมีแบบอยางปฏิบัติที่เปนเลิศทัง้ ในและ
ตางประเทศ
- สมาคม/สภาวิชาชีพ/สภาอุตสาหกรรม
- ผูประกอบการทีเ่ กี่ยวของกับการศึกษา
- ผูรับบริการทางตรงของหนวยงาน (นักศึกษา คณาจารย)
- ผูปฏิบัติงาน/ผูบ ริหาร ทีร่ ับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน
ประมาณ 20 คน
มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
- ผูปฏิบัติงาน/ผูบ ริหาร ทีร่ ับผิดชอบดูแล ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
- ผูเชียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน /มหาวิทยาลัยรัฐ/เอกชน
ประมาณ 20 คน
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- สื่อประกอบการอบรม ภาพ / เสียง
- ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
- ไมมี
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอนทั้งในอดีตและปจจุบัน

ลําดับ
รายการ Check List
4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู EK อะไรบางทีเ่ รามีและ เรายังไมมี

4.6

จากขอ 4.3, 4.4 ความรู TK อะไรบางทีเ่ รามีและ เรายังไมมี

ระบุรายละเอียด
สิ่งทีม่ ีไดแก
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- สื่อประกอบการอบรม ภาพ / เสียง
- ระเบียบประกาศ แนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัย ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน
- มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
สิ่งที่ไมมีไดแก
- คูมือการจัดการประเมิน/ศึกษาความจําเปนในการใหความรู
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูทจี่ ําเปนไวเปนหมวดหมู
- ระบบการเผยแพรความรู
สิ่งทีม่ ีไดแก
- ประสบการณของผูใหความรู และผูเขารวมในดานการจัดการเรียนการสอน
- เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและหลากหลาย
สิ่งที่ไมมีไดแก
- ระบบการจัดเก็บรวบรวมความรูทจี่ ําเปนไวเปนหมวดหมู

แบบฟอรม 4 Check List ทวนสอบการกําหนดขอบเขตการจัดการความรู(KM Focus Area) และเปาหมายการจัดการความรู (Desired State)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 2:การสรางสรรคงานวิจัยที่มคี ุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิน่ อีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
- หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
2. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 3
ลําดับ
รายการ Check List
ระบุรายละเอียด
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ
1.1 กระบวนงานไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM
- การสํารวจสถานภาพปญหาและองคความรูในปจจุบัน
- การคัดเลือกประเด็นการวิจัยและการหาปจจัยสนับสนุน
- การดําเนินการวิจัย
- การติดตามความกาวหนาและประเมินผล
- การเผยแพรผลงานวิจัย
- การสรางแรงจูงใจสําหรับนักวิจัย
1.2 ขั้นตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM
- การระดมสมองเพื่อกําหนดประเด็นการวิจัยหลักประจําป
- การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
- การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัย
- การเรียนรูวิธีการเขียนรายงานบทความการวิจัยและกานําเสนอผลงานวิจัย
1.3 กระบวนงานไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร - การดําเนินการวิจัย
- การเผยแพรผลงานวิจัย
1.4 ขั้นตอนไหนบางเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร
- การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
- การเรียนรูระเบียบวิธีการวิจัย
- การเรียนรูวิธีการเขียนรายงานและบทความการวิจัย

ลําดับ
รายการ Check List
1.5 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงานที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM และสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตร
2.
2.1

กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร
หนวยงานไหนขององคกรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

2.2

ใครบางในหนวยงานที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.

2.3
2.4

คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
หนวยงานไหนขององคกรที่ตองเรียนรู / Learning K.

2.5
2.6

ใครบางในหนวยงานที่ตองเรียนรู / Learning K.
คิดเปนจํานวนคน เทาไร ที่ตองเรียนรู/ Learning

ระบุรายละเอียด
1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําไมนอยกวาระดับ 4
2. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 4
- หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะตาง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานสนับสนุนคือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
- คณบดีทุกคณะ หรือผูแทน
- ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
- ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
- ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- คณาจารยคณะตาง ๆ 5 คณะ และบุคลากรสายสนับสนุน
ประมาณ 70 คน
- หนวยงานหลักคือ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน, คณะตาง ๆ 5 คณะ, สถาบันวิจัยและพัฒนา
- หนวยงานสนับสนุนคือ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หนวยรับบริการ (แลกเปลี่ยนเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
- หนวยรับบริการ (รับการเรียนรู) คือ คณะ, หนวยงาน
คณาจารย และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
คณาจารย และนักวิจัย จํานวน 70 คน

ลําดับ
รายการ Check List
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร (ผูใชบริการ / Outsource)
3.1 องคกรไหนที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
4.
4.1
4.2
4.3
4.4

ระบุรายละเอียด

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เชน วช. สวทช. สกว. สกอ. เครือขายวิจัยภาคเหนือ
ตอนลางองคการปกครองสวนทองถิ่น
ใครบางในองคกรที่ตอ งแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
- ผูบริหารในองคกร
- นักวิชาการ
- นักวิจัย
- ตัวแทนชุมชน
คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K.
ประมาณ 10 คน/องคกร
องคกรไหนที่ตองเรียนรู / Learning K.
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยทั้งระดับชาติ/นานาชาติ เชน วช. สวทช. สกว. สกอ. เครือขายวิจัยภาคเหนือ
ตอนลางองคการปกครองสวนทองถิ่น
ใครบางในองคกรที่ตอ งเรียนรู / Learning K.
- นักวิชาการ
- นักวิจัย
คิดเปนจํานวนคน เทาไรที่ตองเรียนรู / Learning K.
ประมาณ 70 คน
มีความรูที่จําเปน (Explicit Knowledge / Tacit Knowledge) อะไรบาง ในกระบวนงาน (Work Process)
มีความรู EK อะไรบางที่ตองเขากระบวนการจัดการความรูเ พื่อปรับใหทันสมัยกับ
- รายงานการวิจัยทีม่ ีการตีพิมพเผยแพร
กาลเวลา (ระบุมาทัง้ หมดเทาที่ทําได)
- คูมือการวิจัย
- ตําราเกี่ยวกับการวิจัย/วารสารวิจัย
มีความรู EK อะไรบางทีจ่ ัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย
ไมมี
มีความรู TK อะไรบางที่ตองเขากระบวนการจัดการความรูเพื่อปรับใหทันสมัยกับ
- ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยอาวุโส
กาลเวลาและอยูก ับใครบาง (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได)
- ปราชญชาวบาน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก
มีความรู TK อะไรบางทีจ่ ัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุทงั้ หมดเทาทีท่ ําได) ไมมี

ลําดับ
รายการ Check List
4.5 จากขอ 4.01, 4.02 ความรู EK อะไรบางที่เรามีและ เรายังไมมี
4.6

จากขอ 4.03, 4.04 ความรู TK อะไรบางที่เรามีและ เรายังไมมี

ระบุรายละเอียด
- รายงานการวิจัยทีม่ ีการตีพิมพเผยแพร
- ตําราเกี่ยวกับการวิจัย/วารสารวิจัย
- คูมือวิจัย
สิ่งทีม่ ี ไดแก
- ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยอาวุโสปราชญชาวบาน / นักวิจัยหรือนักวิชาการจากภายนอก
สิ่งที่ไมมี ไดแก
- ประสบการณการวิจัยของนักวิจัยในสาขาวิชาที่เปดใหม

แบบฟอรม 11 – แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)ดานการผลิตบัณฑิต
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
1.2 อาจารยในแตละคณะไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอ ยกวารอยละ 80
1.3 จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป
ลําดับ
กิจกรรม
1 การบงชี้ความรู

2
ลําดับ

การสรางและแสวงหา
ความรู
กิจกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ
(1) แตงตั้งคณะทํางาน
การจัดการความรู ระดับ
มหาวิทยาลัย
(2) ประชุมคณะทํางาน
เพื่อระบุความรู รูปแบบ
ความรู และแหลงความรู
ที่จําเปนในการสงเสริม
การผลิตบัณฑิต
(3) ประชุมคณะทํางาน
เพื่อวางแผนการ
ดําเนินการจัดการความรู
(1) คนควาหาความรู
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
แบบใฝรู
วิธีการสูความสําเร็จ

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย.

ตัวชี้วัด
(1) มีคณะทํางานดาน
การจัดการความรู

เปาหมาย
ตัวแทนจากทุก
หนวยงาน

(2) มีองคความรูท ี่ได
คัดเลือกวามีความ
สอดคลองกับการ
สงเสริมการผลิตบัณฑิต

2 ครั้ง

(3) มีแผนการจัดการ
ความรู ที่มีเทคนิคการ
สอนทีส่ งเสริมการ
จัดการเรียนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
ตลอด
(1) ความรูทางทฤษฎี
ปงบประมาณ การจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด

เครื่องมือ/อุปกรณ
- นโยบาย
มหาวิทยาลัยเรือ่ ง
การจัดการเรียนการ
สอน

งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
สถานะ
รองฯ วิชาการและ ดําเนินการ
คณะทั้ง 5 คณะ
KM Team

มี

คณะทั้ง 5 คณะ

มี
เปาหมาย

910,000
เครื่องมือ/อุปกรณ

งบประมาณ

คณะทั้ง 5 คณะ
ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการ
สถานะ
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การจัดความรูใหเปน
ระบบ

(2) สืบคนเทคนิคการ
จัดการเรียนเพื่อสงเสริม
การเรียนแบบใฝรู
(3) ประชุมแลกเปลี่ยน
ความรูดานการจัดการ
เรียนการสอนระหวาง
คณาจารยภายใน
มหาวิทยาลัย
(4) จัดสงคณาจารย
ตัวแทนคณะตาง ๆ เขา
รวมอบรมดานการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝรูณ ตางประเทศ
(1) นําเสนอ
ประสบการณการจัดการ
เรียนแบบใฝรูคณาจารย
ภายในที่มีประสบการณ
(2) ประชุมเพื่อจัดระบบ
ความรูดานการจัดการ
เรียนแบบใฝรู

พ.ย.-ธ.ค.
ก.พ.-เม.ย.

(2) มีเทคนิคในการ
จัดการเรียนการสอน
แบบใฝรู
(3) จํานวนตัวแทน
คณาจารยคณะตาง ๆ
ที่ไดเขารวมประชุม

พ.ค.-มิ.ย.
(4) จํานวนตัวแทน
คณาจารยคณะตาง ๆ
ที่ไดเขารับการอบรม

มี
คณะละไมนอยกวา 3
คน

- อุปกรณสนับสนุน
การสืบคนขอมูล
- เอกสารการอบรม

คณะละ 2 คน

มิ.ย.

(1) จํานวนอาจารยที่
เขารับฟง

60 คน

มิ.ย.

(2) จํานวนครั้งที่ในการ
จัดประชุมนําเสนอ
ความรู

4 ครั้ง

- อุปกรณเทคโนโลยี
สนับสนุนการ
นําเสนอ
- เอกสาร
ประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
- แนวทางการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ
รู

793,800

KM Team

ดําเนินการ

KM Team และ
สํานักสงเสริมฯ

ดําเนินการ

สํานักสงเสริมฯ
และคณะทั้ง 5
คณะ

ดําเนินการ

สํานักสงเสริมฯ
และคณะทั้ง 5
คณะ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง (1) ประมวลผล
มิ.ย.-ก.ค.
ความรู
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝรู เพื่อ
พัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของ
ก.ค.
มหาวิทยาลัย
(2) จัดทําแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการจัดการเรียนการ
มิ.ย.-พ.ค.
สอนแบบใฝรู
(3) สงเสริมการออกแบบ
กิจกรรมและสื่อการสอน
5 การเขาถึงความรู
(1) จัดทําชองทาง
ตลอด
เผยแพรขอมูล
ปงบประมาณ
(2) จัดทําวารสารการ
จัดการความรู
(3) จัดทําคูมืออาจารย
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การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (1) จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกันระหวาง
คณาจารยคณะตาง ๆ

ตัวชี้วัด
(1) ทุกคณะมีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู

(2) มีแนวปฏิบัติที่ดี
ดานการจัดการเรียน
การสอนแบบใฝรู
(3) มีสื่อการสอนที่
สนับสนุนการสอน

เปาหมาย
ไมนอยกวารอยละ 50

มี

เครื่องมือ/อุปกรณ
- เทคนิควิธีการที่ใช
จัดการเรียนการสอน
ของอาจารย
รายบุคคล
- อุปกรณ เทคโนโลยี
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน

งบประมาณ
526,400

ผูรับผิดชอบ

สถานะ
ดําเนินการ

- เทคโนโลยี
สนับสนุนการ
เผยแพรขอมูลการ
จัดการความรู
-

งบประมาณจาก สํานักสงเสริมฯ
กิจกรรม
แลกเปลี่ยน
793,800

ดําเนินการ

- เอกสารการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

งบประมาณจาก สํานักสงเสริมฯ
กิจกรรม
และคณะทั้ง 5
แลกเปลี่ยน คณะ
793,800

ดําเนินการ

มี

(1) มีชองทางในการ
มี
เผยแพรขอมูล
เทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู
มี
(2) มีการจัดทํา
เอกสารการจัดการ
มี
ความรู
(3) มีคูมืออาจารย
ตลอด
(1) จํานวนผูเขารวม ไมนอยกวา 100 คน
ปงบประมาณ โครงการตลอดป

ลําดับ
กิจกรรม
7 การเรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
(1) นําความรูไปแนะนํา
ใหแกคณาจารยใหม
(2) สงเสริมใหคณาจารย
จัดทําบทความที่
เกี่ยวของกับการนํา
จัดการความรู
(3) สงเสริมคณาจารยนํา
ความรูที่ไดไปจัดทําวิจัย
ในชั้นเรียน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
(1) มีการอบรม
อาจารยใหม
(2) บทความดาน
การใชเทคนิคการ
จัดการเรียนการ
สอนแบบใฝรู
(3) รายงานวิจัยใน
ชั้นเรียน

เปาหมาย
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
อยางนอย 20
บทความ
อยางนอยคณะละ 3
เรื่อง

เครื่องมือ/อุปกรณ
-

งบประมาณ
131,000

ผูรับผิดชอบ
สํานักสงเสริมฯ
และคณะทั้ง 5
คณะ

สถานะ
ดําเนินการ

แบบฟอรม 11 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process) ดานการวิจัย
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็น KM ที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทั้งระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :- งานวิจัยหรืองานสรางสรรคทตี่ ีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
- บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา ไมนอยกวาระดับ 3
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
งบประมาณ
ผูรับผิดชอบ
1 การบงชี้ความรู
(1) การสํารวจหัวขอ
ต.ค. – ก.พ. (1) ความสําเร็จใน
รอยละ 70
เอกสารการสํารวจ
สถาบันวิจัยและ
เรื่องที่หนวย งานและ
การจัดทํารายงาน
จากหนวยงาน
พัฒนาและคณะ
บุคลากรสายวิชาการ
ผลการสํารวจเพื่อ
และนักวิจัยตองการรับ
วิเคราะห หาความ
การพัฒนา (Training
จําเปนในการพัฒนา
Needs Survey)
บุคลากรดานการ
วิจัย
2 การสรางและแสวงหาความรู (1) จัดทําโครงการ
ตลอด
(1) ผูเขารวม
- มีอาจารย/นักวิจัย
300,000
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาบุคลากรดานการ ปงบประมาณ โครงการไมนอยกวา เสนอขอทุนวิจัยไมนอย
พัฒนาและคณะ
วิจัย
40 คน
กวา 30 โครงการ
10,343,100
(2) ใหทุนสนับสนุนการ
(2) มีผูขอทุนวิจัยไม - ไมนอยกวา 10 เรือ่ ง
วิจัยแกอาจารย/นักวิจัย
นอยกวา 30 เรื่อง
3 การจัดความรูใหเปนระบบ
(1) การจัดทํา
มี.ค. และ ก.ค. (1) มีขอมูลการ
มีการเผยแพรจํานวน 2
สถาบันวิจัยและ
ตารางขอมูลแผนการจัด
พัฒนาบุคลากรดาน
ครั้ง
พัฒนาและคณะ
โครงการใหความรูดาน
การวิจัยทีบ่ ุคลากร
การวิจัยเพื่อเผยแพร
สามารถเขาถึงได
ออกเผยแพร

สถานะ
ดําเนินการ

ดําเนินการ

ดําเนินการ

ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
4 การประมวลผลและกลั่นกรอง (1) กลั่นกรองโครงการ
ต.ค.-ก.ย.
ความรู
พัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย
(2) การนําเสนอโครงการ
พัฒนาบุคลากรดานการ
วิจัย เขาพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรม การ
ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
5 การเขาถึงความรู
(1) มอบหมายใหฝาย
ตลอด
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปงบประมาณ
ประชาสัมพันธและ
เผยแพรความรูใน
เว็บไซต
(2) เปดใหบุคลากร
สามารถเขาถึงสื่อความรู
โดยผานเว็บไซต
6

การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (1) การจัดฝกอบรม /
สัมมนา /เสวนา/
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูดานการวิจัย

ตัวชี้วัด
(1) ผลการ
กลั่นกรองโครงการ
(2) การใหความ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการของ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
(1) สามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด
(2) สามารถดําเนินการ
ไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด

(1) จํานวนชิ้นของ (1) รอย 100 ของ
เอกสารเผยแพรองค เอกสารประกอบการ
ความรู
ประชุม

(2) คาเฉลี่ยจํานวน
ครั้งการเขาใช
บริการสือ่ ความรู
ผานเว็บไซตตอ
เดือน
ตลอด
(1) จํานวนผูรวม
ปงบประมาณ กิจกรรมตอป

ฐานขอมูลออนไลน
ของหนวยงาน

งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนาและคณะ

สถานะ
ดําเนินการ

-

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
คณะ

ดําเนินการ

(2) 10 ครั้ง /เดือน

(1) อยางนอย 40 คน

600,000

สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
พัฒนา/คณะ/
สํานัก/ สถาบัน ที่
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณ

ลําดับ
กิจกรรม
7 การเรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
(1) จัดสรรทุนวิจัยใหแก
อาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรสนับสนุน ตาม
ประเภทของ
โครงการวิจัย และ
ประเภทของบุคลากร
(2) จัดสรรทุนสนับสนุน
การตีพิมพผลงานใหแก
อาจารย นักวิจัย และ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
ตลอด
(1) จํานวนผูยื่น
ปงบประมาณ ขอเสนอขอรับทุน
วิจัย

(2) จํานวนผูยื่น
ขอเสนอขอรับทุน
วิจัย

เปาหมาย
ไมนอยกวา 30 ราย

ไมนอยกวา 3 ราย

เครื่องมือ/อุปกรณ
-

งบประมาณ
10,343,100

50,000

ผูรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา

สถานะ
ดําเนินการ

แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1. รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
2. อาจารยในแตละคณะไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอยกวารอยละ 80
3. จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป
ลําดับ
กิจกรรม
1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ
(1) สงเสริมใหคณาจารย
เห็นถึงความสําคัญของ
การจัดการความรู
(2) จัดใหผูบริหาร/
ผูทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณพบอาจารย
ใหมเพือ่ เนนความสําคัญ
และชี้แนะดานการ
พัฒนาการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) จัดหาชองทางแลก
เปลี่ยนประสบการณและ
จัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนการสอนใหกบั
อาจารยในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลา
พ.ค.-มิ.ย.

ตัวชี้วัด
มีกิจกรรมสรางพื้น
ฐานความรูและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบ
ใฝรู

เปาหมาย
อยางนอยทุกภาค
การศึกษา

เครื่องมือ/อุปกรณ
เอกสารการอบรม

งบประมาณ
ผูรบั ผิดชอบ
ใชงบประมาณ สํานักสงเสริม
จากโครงการ วิชาการและงาน
สัมมนาอาจารย ทะเบียน
และกิจกรรม
สงเสริมการ
พัฒนาการเรียน
การสอน

สถานะ
ดําเนินการ

ลําดับ
กิจกรรม
2 การสือ่ สาร

3

กระบวนการและเครือ่ งมือ

วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
(1) ประชาสัมพันธ
ตลอด
จํานวนชองทางในการ อยางนอย 3 ชองทาง
กิจกรรมดานการ
ปงบประมาณ สือ่ สาร
พัฒนาการเรียนการสอน
ผานสมาชิกเครือขาย KM
ของแตละหนวยงานทาง
e-mail
(2) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมดาน
การพัฒนาการเรียนการ
สอนผานชองทาง ดังนี้
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ
- ทางเว็บไซต
- เผยแพรเอกสาร/
ตลอด
จํานวน ตัวอยาง/แนว อยางนอย 10
กิจกรรมที่เกี่ยวของผานสื่อ ปงบประมาณ ปฏิบัติที่ดี ที่นําไป
ตัวอยาง
ออนไลนตาง ๆ ของ
เผยแพร
หนวยงาน
- แสวงหาตัวอยาง /แนว
ปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไป
เผยแพรและแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัย

-

งบประมาณ
-

ผูรบั ผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

สถานะ
ดําเนินการ

ใชงบประมาณ สํานักสงเสริม
จากโครงการ วิชาการและงาน
สนับสนุนงานดาน ทะเบียน
วิชาการ
200,000
และเงินโอนจาก
5 คณะ

ดําเนินการ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การเรียนรู

5

การวัดผล

6

การยกยองชมเชยและการให
รางวัล

วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
จัดอภิปราย/เสวนาเพื่อ
ต.ค., ก.พ. จํานวนผูเขารวม
ไมนอยกวา 100 คน
เลาเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี
,มิ.ย.
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
(Best Practice) ดานการ
เรียนรูตลอดป
จัดการเรียนการสอนที่ได
พัฒนาขึ้น
สํารวจเพื่อติดตามผลการ ก.ค.-ก.ย. รายงานผลการจัดการ
มี
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการ
เรียนการสอนแบบใฝรู
จัดการเรียนการสอนแบบ
ใฝรู และยกยองชมเชย
(1) จัดใหมีการคัดเลือกเพื่อ
รับรางวัลอาจารยดีเดน

ส.ค.-ก.ย. ทุกคณะมีสวนรวมใน
การคัดเลือก

ทุกคณะ

เครื่องมือ/อุปกรณ
-

งบประมาณ
18,500

ผูรบั ผิดชอบ
สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

สถานะ
ดําเนินการ

-

-

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

ดําเนินการ

-

เปนสวนหนึ่งของ
โครงการพัฒนา
คณาจารยดาน
การจัดการเรียน
การสอน

สํานักสงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน รวมกับ
5 คณะ

ดําเนินการ

แบบฟอรม 12 – แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 2: การสรางสรรคงานวิจัยที่มีคณ
ุ ภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่นอีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1.งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
2. บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 3
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
งบประมาณ
ผูรบั ผิดชอบ
สถานะ
1 การเตรียมการและ
(1) สงเสริมบุคลากรให
ตลอด
มีเว็บไซต KM ใน ภายในระยะเวลาที่ คอมพิวเตอรและ
สถาบันวิจัยและ ดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เห็นสําคัญของการ
ปงบประมาณ เว็บไซตของ
กําหนด
ระบบเครือขาย
พัฒนา และ
จัดการความรู โดยการ
มหาวิทยาลัยหรือ
สํานักวิทยบริการ
จัดทําเว็บไซต KM ใน
สถาบันวิจัยและ
และเทคโนโลยี
เว็บไซตของ
พัฒนา
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
2 การสือ่ สาร
(1) เผยแพรขอมูล
ตลอด
จํานวนเรื่องของ ไมนอยกวา 2 เรื่อง
สถาบันวิจัยและ
เกี่ยวกับการจัดสรรทุน ปงบประมาณ เอกสารเผยแพร
พัฒนา, คณะ
วิจัย ทุนสนับสนุนการ
และหนวยงานที่
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย
ไดรับทุน
3
กระบวนการและเครือ่ งมือ (1) การเผยแพรขอมูล
ตลอด
จํานวนเอกสารฯ ไมนอยกวา 2 เรื่อง
คอมพิวเตอร
สถาบันวิจัย
เอกสารองคความรูที่
ปงบประมาณ ที่ไดเผยแพร
เครือขาย
และพัฒนา
เกี่ยวของผานเว็บไซต
อินเตอรเน็ท
สํานักวิทย
บริการฯ

ลําดับ
4

5

กิจกรรม
การเรียนรู

การวัดผล

วิธีการสูความสําเร็จ
(1) กําหนดใหคณะที่
ไดรับการจัดสรร
งบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู ทําการสํารวจ
ความพึงพอใจในการ
เขารวมกิจกรรม
(1) สํารวจการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคซงึ่ แสดงถึง
ความสําเร็จดานการวิจัย
ของอาจารยและนักวิจัย

ระยะเวลา
มี.ค.-ก.ย.

ตัวชี้วัด
จํานวนรายงาน
ผลการประเมิน
โครงการฯและ
การสํารวจความ
พึงพอใจฯ

เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
ทุกโครงการที่ไดรับ
การจัดสรร
งบประมาณ

มี.ค.-ก.ย.

รอยละของ
ไมนอยกวารอยละ 5
งานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
และ/หรือนักวิจัย
ประจํา

-

งบประมาณ
-

ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่
ไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ

สถานะ
ดําเนินการ

-

หนวยงานที่
ไดรับการ
จัดสรร
งบประมาณ

ดําเนินการ

ลําดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู

งบประมาณ (บาท)

1.การบงชี้ความรู
(1) แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู ระดับมหาวิทยาลัย
(2) ประชุมคณะทํางาน เพื่อระบุความรู รูปแบบความรู และ
แหลงความรูทจี่ ําเปนในการสงเสริมการผลิตบัณฑิต
(3) ประชุมคณะทํางานเพือ่ วางแผนการดําเนินการจัดการความรู
2.การสรางและแสวงหาความรู
(1) คนควาหาความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนแบบใฝรู
(2) สืบคนเทคนิคการจัดการเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนแบบใฝรู
(3) ประชุมแลกเปลี่ยนความรูดานการจัดการเรียนการสอน
ระหวางคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย
(4) จัดสงคณาจารยตัวแทนคณะตาง ๆ เขารวมอบรมดานการ
จัดการเรียนการสอนแบบใฝรูณ ตางประเทศ
3.การจัดความรูใหเปนระบบ
(1) นําเสนอประสบการณการจัดการเรียนแบบใฝรูคณาจารย
ภายในที่มีประสบการณ

-

KM 1

แบบฟอรม 13 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
1.2 อาจารยในแตละคณะไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอ ยกวารอยละ 80
1.3 จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป

910,000

793,800

พ.ศ.2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2558
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

KM 1

ลําดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
(2) ประชุมเพื่อจัดระบบความรูดานการจัดการเรียนแบบใฝรู
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
(1) ประมวลผลกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู เพื่อ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
(2) จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู
5.การเขาถึงความรู
(1) จัดทําชองทางเผยแพรขอมูล
(2) จัดทําวารสารการจัดการความรู
(3) จัดทําคูมืออาจารย
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
(1) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร วมกันระหวางคณาจารยคณะ
ตาง ๆ
7.การเรียนรู
(1) นําความรูไปแนะนําใหแกคณาจารยใหม
(2) สงเสริมใหคณาจารยจัดทําบทความที่เกี่ยวของกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝรู
(3) สงเสริมคณาจารยนําความรูที่ไดไปจัดทําวิจัยในชั้นเรียน

งบประมาณ (บาท)
526,400

ใชงบประมาณจาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ยอดเงิน 793,800
ใชงบประมาณจาก
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ยอดเงิน 793,800
131,000

พ.ศ.2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2558
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

KM 2

แบบฟอรม 13 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มคี ุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิน่ อีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1.1 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตพี ิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 4
1.2 บทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 4
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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
(1) การสํารวจหัวขอเรือ่ งทีห่ นวย งานและบุคลากรสายวิชาการ
และนักวิจัยตองการรับการพัฒนา(Training Needs Survey)
2.การสรางและแสวงหาความรู
300,000
(1) จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
10,343,100
(2) ใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกอาจารย/นักวิจัย
3.การจัดความรูใหเปนระบบ
(1) การจัดทําตารางขอมูลแผนการจัดโครงการใหความรูดานการ
วิจัยเพื่อเผยแพร
4.การประมวลผลและกลั่นกรองความรู
(1) กลั่นกรองโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย
(2) การนําเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัย เขา
พิจารณาในทีป่ ระชุมคณะกรรม การของสถาบันวิจัยและพัฒนา

KM 2

ลําดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู

งบประมาณ (บาท)

5.การเขาถึงความรู
(1) มอบหมายใหฝายเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธและ
เผยแพรความรูในเว็บไซต
(2) เปดใหบุคลากรสามารถเขาถึงสื่อความรูโดยการถายทอด สด
ผานเว็บไซต
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
(1) การจัดฝกอบรม /สัมมนา /เสวนา/ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความรูดานการวิจัย
7.การเรียนรู
(1) จัดสรรทุนวิจัยใหแกอาจารย นักวิจัย และบุคลากรสนับสนุน
ตามประเภทของโครงการวิจัย และประเภทของบุคลากร
(2) จัดสรรทุนสนับสนุนการตีพมิ พผลงานใหแกอาจารย นักวิจัย
และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

-

600,000
10,343,100
50,000

พ.ศ.2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2558
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ลําดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู

งบประมาณ (บาท)

1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(1) สงเสริมใหคณาจารยเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู
(2) จัดใหผูบริหาร/ผูท รงคุณวุฒิที่มปี ระสบการณพบอาจารยใหม
เพื่อเนนความสําคัญและชี้แนะดานการพัฒนาการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ
(3) จัดหาชองทางแลก เปลี่ยนประสบการณและจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนการสอนใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย
2.การสื่อสาร
(1) ประชาสัมพันธกจิ กรรมดานการพัฒนาการเรียนการสอน ผาน
สมาชิกเครือขาย KM ของแตละหนวยงานทาง e-mail
(2) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมดานการพัฒนาการ
เรียนการสอนผานชองทาง ดังนี้
- หนังสือเวียน
- เอกสารประชาสัมพันธ

-

CM 1

แบบฟอรม 13 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 1 : พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยภายในมหาวิทยาลัยมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัย
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1.1 รอยละความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ไมนอยกวารอยละ 80
1.2 อาจารยในแตละคณะไดรับการพัฒนาทักษะดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูไมนอ ยกวารอยละ 80
1.3 จํานวนบทความ/งานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู ไมนอยกวา 20 บทความ ตอป

-
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CM 1
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กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู

งบประมาณ (บาท)

3.กระบวนการและเครื่องมือ
(1) เผยแพรเอกสาร/กิจกรรมที่เกี่ยวของผานสื่อออนไลนตาง ๆ
ของหนวยงาน
(2) แสวงหาตัวอยาง /แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อนําไปเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกบั บุคคลภายในมหาวิทยาลัย
4.การเรียนรู
(1) จัดอภิปราย/เสวนาเพื่อเลาเรื่องแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ดานการจัดการเรียนการสอนที่ไดพัฒนาขึ้น

-

5.การวัดผล
(1) สํารวจเพื่อติดตามผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝรู และยกยองชมเชย

งบประมาณตามโครงการ
พัฒนาคณาจารยดานการ
จัดการเรียนการสอน
-

พ.ศ.2557
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ก.พ.

มี.ค.
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CM 2

แบบฟอรม 13 สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ประเด็นการจัดการความรูที่ 2 : การสรางสรรคงานวิจัยที่มคี ุณภาพ และสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิน่ อีกทั้งยังสามารถนําผลงานวิจัยไปเผยแพรไดทงั้ ระดับชาติและนานาชาติ
เปาหมาย KM (Desired State) : อาจารยและนักวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยทีม่ ีคุณภาพและสามารถนําไปใชประโยชนตอการพัฒนาทองถิ่น
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM: 1. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําไมนอยกวาระดับ 3
2. บทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง(Citation) ใน Refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
ไมนอยกวาระดับ 3
พ.ศ.2557
พ.ศ.2558
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
(1) สงเสริมบุคลากรใหเห็นสําคัญของการจัดการความรู โดยการ
จัดทําเว็บไซต KM ในเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
2.การสื่อสาร
(1) เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดสรรทุนวิจัย ทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพเผยแพรงานวิจัย
3.กระบวนการและเครื่องมือ
(1) การเผยแพรขอมูลเอกสารองคความรูท ี่เกี่ยวของผานเว็บไซต
4.การเรียนรู
(1) กําหนดใหคณะที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ทําการสํารวจความพึงพอใจในการเขา
รวมกิจกรรม
5.การวัดผล
(1) สํารวจการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคซึ่งแสดงถึง
ความสําเร็จดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย

