๓. แผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๑ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๑ บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พึงประสงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักส่งเสริมวิชาการ และทุกคณะ
ที่
กระบวนการ
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์
๑. การบ่งชี้ความรู้ ๑. ประชุมคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการ
๒๑ ต.ค.๕๖ - จานวนประเด็น
๑ ครั้ง/ อย่าง
- การประชุม
ความรู้เพื่อกาหนดประเด็นความรู้ กาหนด
ความรู้
น้อย ๒
กลุ่มเป้าหมาย และกาหนดแผนการจัดการความรู้
ประเด็น

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการ
อานวยการด้านการ
จัดการความรู้

2.

- การประชุม
- เว็บไซต์
- ที่ปรึกษา

- คณะ

- คณะ

3.

4.
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การสร้างและการ ๑. ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานเพื่อดาเนินการ
แสวงหาความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้
๒. แต่ละคณะทาการรวบรวมข้อมูลด้านการพัฒนาการ
เรียนการสอน
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดหัวข้อความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่กาหนด
การจัดความรู้ให้ ๑. กาหนดหัวข้อด้านการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
เป็นระบบ
สอนและจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อที่มีการกาหนด
๒. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมรูปแบบการเรียนการ
สอน
๓. กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน

พ.ย.- ธ.ค.
๕๖

การประมวล
และการ
กลั่นกรอง
ความรู้

มี.ค. – พ.ค.
๕๗

๑. ประชุมตรวจสอบข้อมูล ตามประเด็นความรู้ที่
กาหนดดาเนินงานให้ถูกต้องชัดเจน
๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้พิจารณาความถูกต้อง
และความเหมาะสมของข้อมูลรูปแบบจัดการเรียน
การสอน

ม.ค. – ก.พ.
๕๗

- มีเอกสารสรุปผล
ดาเนินงาน

ทุกคณะ

- มีฐานข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวก

- มีข้อมูล
ฐานข้อมูล
อย่างน้อย 1
ฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์

- จานวนครั้งในการ
พิจารณากลัน่ กรอง

- อย่างน้อย
๒ ครั้ง

- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์
- ที่ปรึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญ

- สานักงานส่งเสริม
วิชาการ

- สานักคอมพิวเตอร์
- คณะ
- สานัก
-สถาบัน

- คณะ

ที่
5.
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กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
๓. ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้องสมบูรณ์
การเข้าถึงความรู้ ๑. การจัดทาคู่มือแนะนาการใช้ฐานข้อมูล
มิ.ย. 57 –
และการพัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอน
ก.ย. 57
๒. อบรมขั้นตอนการใช้ฐานข้อมูล
๓. ใช้และประเมินผลการใช้ฐานข้อมูลด้านการพัฒนา
รูปแบบจัดการเรียนการสอน

6.

การแบ่งปัน
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

7.

การเรียนรู้

๑. จัดทาและเผยแพร่บน KM Blog
คณะ สานัก และระบบการบริหารการจัดการความรู้
ของมหาวิทยาลัย
๒. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบตั ิ (COP)
๓. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day การจัด
นิทรรศการ
๔. การประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรู้
5. การจัดทาคู่มือขั้นตอน กระบวนการ
จัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การพัฒนารูปแบบ
จัดการเรียนการสอน
๑. จัดประชุมกลุม่ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ รื่อง
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนา
รูปแบบจัดการเรียนการสอน
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การ
พัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอน
๓. จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในเรื่องการ

ตัวชี้วัด
- จานวนคู่มือ
- จานวนผู้เข้าถึง
ความรู้

มิ.ย. 57 –
ม.ค 58

- จานวนชุมชนนัก
ปฏิบัติ

ม.ค. 58 –
ส.ค. 58

- จานวนกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่จดั

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

- คู่มือ ๑ เล่ม
- ร้อยละ ๘๐
ของอาจารย์
ทัง้ หมดของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
นครปฐม
สามารถเข้าถึง
ฐานข้อมูล
เกิดชุมชนนัก
ปฏิบัติในทุก
คณะ

- เอกสาร
- การอบรม
- ฐานข้อมูล

- คณะกรรม
การอานวยการด้านการ
จัดการความรู้

- Web site
- KM Blog

- คณะ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้านการ
จัดการความรู้
- สานักส่งเสริมวิชาการ

- อย่างน้อย 2
กิจกรรม

- Web site
- KM Blog ของคณะ
หน่วยงาน
- ระบบการบริหาร
การจัดการความรู้ของ

- คณะ
- สานักส่งเสริมวิชาการ
มหาวิทยาลัย
- คู่มือการปฏิบัติงาน

ที่
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กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
จัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การพัฒนารูปแบบ
จัดการเรียนการสอน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process)
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๑ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตศตวรรษที่ ๒๑
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๑ บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคณ
ุ ลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่พึงประสงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักส่งเสริมวิชาการ และทุกคณะ
ที่ กระบวนการ
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. การ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ พ.ย.๕๖
- จานวนผู้เข้าร่วม
- ร้อยละ ๘๐
- เอกสาร
เตรียมการ
2. จัดประชุมชี้แจงบุคลากร เพื่อให้ทราบขั้นตอน
กิจกรรม
- การประชุม
และการ
กระบวนการจัดการความรู้
- คู่มือการจัดการ
ปรับเปลีย่ น
ความรู้
พฤติกรรม
2. การสื่อสาร
๑. มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่เหมาะสม พ.ย. ๕๖ –
- จานวนช่องการ
- อย่างน้อย ๒
- ช่องทางการสื่อสาร
เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง
พ.ค. ๕๗
สื่อสารและการ
ช่องทาง
อื่นๆ
Website E-mail เอกสารการประชาสัมพันธ์ ช่อง
ดาเนินการ
ทางการสื่อสารอื่นๆ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๒. เผยแพร่ผา่ น KM Blog ของคณะ
๓. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. กระบวนการ ๑. จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
ต.ค. ๕๗ –
- มีการใช้กระบวนการ - อย่างน้อย ๔
- คู่มือการปฏิบัติงาน
และเครื่องมือ 2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกั
พ.ค. ๕7
และเครื่องมือที่
กระบวนการ
- รายงานผลการ
3. เชิญที่ปรึกษาที่มคี วามรู้ในการดาเนินการจัดการ
เหมาะสมกับกิจกรรม
ดาเนินโครงการ
ความรู้ภายในหน่วยงาน
4. การเรียนรู้
๑. จัดประชุมกลุม่ เป้าหมายเพื่อส่งเสริมการเรียนรูเ้ รื่อง มิ.ย. 57 –
- มีกิจกรรมการเรียนรู้ - อย่างน้อย ๓
- Web site
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนา
พ.ค. 58
กิจกรรม
- KM Blog ของคณะ
รูปแบบจัดการเรียนการสอน
หน่วยงาน
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
- ระบบการบริหาร
ฝึกปฏิบัติการจัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การ
การจัดการความรู้ของ
พัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัย
๓. จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในเรื่องการ
- คู่มือการปฏิบัติงาน
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ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการอานวยการ
ด้านการจัดการความรู้
- คณะ
- คณะ

-คณะกรรมการอานวยการ
ด้านการจัดการความรู้
- คณะ
- ผู้เกี่ยวข้อง
- คณะ
- สานักส่งเสริมวิชาการ
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ที่

กระบวนการ

5.

การวัดผล

6.

การยกย่อง
และชมเชย
และการให้
รางวัล

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
จัดการความรู้ดา้ นการผลิตบัณฑิต การพัฒนารูปแบบ
จัดการเรียนการสอน
๑. จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้คู่มือ การ มิ.ย. 58 –
พัฒนารูปแบบจัดการเรียนการสอน
ก.ค. 58
๒. จัดทาแบบสัมภาษณ์ การสังเกตการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต การพัฒนารูปแบบจัดการเรียน
การสอน
๓. ประชุมประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
๑. มอบวุฒิบัตร/รางวัล
ก.ค. 58 –
ส.ค. 58

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

- ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้คู่มือ

- ระดับความ
พึงพอใจ
๔.๕๑

- แบบสอบถามความ
พึงพอใจ

- คณะ

- วุฒิบัตร/รางวัล

- คณะละ
อย่างน้อย 1
รางวัล

- วุฒิบัตร
- รางวัล

- คณะกรรมการอานวยการ
ด้านการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๒ : มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๒ ร้อยละของคะแนนต่ออาจารย์ประจา
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สถาบันวิจัย และทุกคณะ
ที่
๑.

กระบวนการ
การบ่งชี้ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๑. ประชุมคณะกรรมการอานวยการ ๒๑ ต.ค.๕๖ - ประเด็นความรู้
ด้านการจัดการความรู้เพื่อกาหนด
ทีก่ าหนด
ประเด็นความรู้ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และกาหนดแผนการจัดการความรู้

เป้าหมาย
๑ ครั้ง/ อย่าง
น้อย ๒ ประเด็น

2.

การสร้างและการแสวงหา
ความรู้

3.

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

๑. ประชุมกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
เพื่อดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้
๒. แต่ละคณะทาการรวบรวมข้อมูล
ด้านการเขียนบทความวิจัย/วิชาการ
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการกาหนดหัว
ข้อความรู้ตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนด
๑. กาหนดหัวข้อ รูปแบบการเขียน
บทความวิชาการ ขั้นตอน
กระบวนการที่เหมาะสม ชัดเจน
สามารถปฏิบัติได้จริง
๒. สร้างรูปแบบและพัฒนารูปแบบ
กิจกรรมจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูล
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดทาฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูล
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พ.ย.- ธ.ค.
๕๖

- มีเอกสาร
สรุปผลการ
ดาเนินงาน

ม.ค. – ก.พ. - มีฐานข้อมูลที่
๕๗
สามารถเข้าถึงได้

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์
- การประชุม

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้

- ทุกคณะ

- รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
- รูปแบบการเขียน
บทความวิชาการ

- สถาบันการวิจัย
และพัฒนา
- คณะ

- มีฐานข้อมูลที่
รวบรวมองค์
ความรู้ อย่างน้อย
1 ฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์

- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- คณะ

ที่
4.

5.

6.
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กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
การเขียนบทความวิจยั /วิชาการ
การประมวลและการ
๑. ประชุมตรวจสอบข้อมูล ตาม
กลั่นกรองความรู้
ประเด็นความรู้ที่กาหนดดาเนินงานให้
ถูกต้องชัดเจน
๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้พิจารณา
ความถูกต้องและความเหมาะสมของ
ข้อมูลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
๓. ปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะให้
ถูกต้อง
การเข้าถึงความรู้
๑. จัดพิมพ์คู่มือแนวทาง หลักเกณฑ์
การเขียนบทความวิชาการ เพื่อ
เผยแพร่ให้กับผู้สนใจ เช่น นักวิจัย
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
๒. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวน
ขั้นตอนการเขียนบทความวิชาการ
๓. แจกจ่ายคู่มือให้กับอาจารย์และ
นักวิจัย
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑. จัดทาและเผยแพร่บน KM Blog
ของคณะ และระบบการบริหารการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
๒. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
๓. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM
Day
และการจัดนิทรรศการ

ระยะเวลา
มี.ค. –
เม.ย.๕๗

ตัวชี้วัด

- จานวนครั้งใน
การพิจารณา
กลั่นกรอง

เม.ย. ๕๗ – - จานวนคู่มือ
มี.ค. 58
- จานวนผู้เข้าถึง
ความรู้

พ.ค. 57 –
พ.ค. 58

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

- อย่างน้อย ๒
ครั้ง

- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์
- ที่ปรึกษา
- ผู้เชี่ยวชาญ

- คณะ

- คู่มือ ๑ เล่ม
- ร้อยละ ๘๐ ของ
อาจารย์และ
นักวิจัยทั้งหมด
ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

- เอกสาร
- การอบรม
- ฐานข้อมูล

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้

- Web site
- KM Blog
- ระบบการบริหาร
การ
จัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย
- คู่มือ

- คณะ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้
- สถาบันการวิจัย
และพัฒนา

- จานวนชุมชนนัก เกิดชุมชนนัก
ปฏิบัติ
ปฏิบัติในทุกคณะ

ที่
7.
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กระบวนการ
การเรียนรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๔. การประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
เป็นระบบ
๑. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเรื่องการ มิ.ย. 57 – - มีกิจกรรมการ
เขียนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่
ก.ค. 58
เรียนรู้
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ฝึกการเขียนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
๓. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
เรื่องการเขียนงานวิจัย/บทความ
วิชาการ

เป้าหมาย
- อย่างน้อย ๓
กิจกรรม

งบประมาณ

เครื่องมือ/อุปกรณ์
- Web site
- KM Blog
- ระบบการบริหาร
การ
จัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย
- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

ผู้รับผิดชอบ
- คณะ
- สถาบันวิจัย

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process) การเขียนบทความวิจัย/วิชาการ

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๒ : มีงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๒ ร้อยละของคะแนนต่ออาจารย์ประจา
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สถาบันวิจัย และทุกคณะ
ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. การเตรียมการและการปรับเปลีย่ น ๑. คู่มือการจัดการความรู้
พฤติกรรม
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดการ
ความรู้
๓. การประเมินผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่ที่
ดาเนินการผ่านมา
2. การสื่อสาร
๑. มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่
เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ทาง
Website E-mail เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ๒.
เผยแพร่ผ่าน KM Blog
๒. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต.ค. ๕๖ – - จานวนบุคลากรที่ - อาจารย์และ
พ.ค. ๕๗
รับทราบ
นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม

3. กระบวนการและเครื่องมือ

๑. จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกั
3. เชิญที่ปรึกษาที่มคี วามรู้ในการดาเนินการ
จัดการความรู้ภายในหน่วยงาน

ต.ค. ๕๗ –
พ.ค. ๕๘

4

๑. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเรื่องการเขียน
พ.ค. 5๗ – - มีกิจกรรมการ
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์ มิ.ย. 58
เรียนรู้
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การเรียนรู้

พ.ย. ๕๖ – - จานวนช่องการ
พ.ค. ๕๗
สือ่ สารและการ
ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์

- อย่างน้อย ๒
ช่องทาง

- มีการใช้
- อย่างน้อย ๔
กระบวนการและ
กระบวนการ
เครื่องมือที่เหมาะสม
กับกิจกรรม

- อย่างน้อย ๓
กิจกรรม

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- เอกสาร
- การประชุม

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้
- สถาบันวิจัยและ
พัฒนา
- คณะ
- ช่องทางการ - สถาบันวิจัยและ
ประชาสัมพันธ์ พัฒนา
- คณะ

- คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

-คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้
- คณะ
- ผู้เกี่ยวข้อง

- Web site
- KM Blog

- คณะ
- สถาบันวิจัย

ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

เผยแพร่
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อฝึก
การเขียนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่
5

การวัดผล

6. การยกย่องและชมเชยและการให้
รางวัล
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๑. แบบสอบถามความพึงพอใจของการใช้
ก.ค. – ส.ค. - ความพึงพอใจ
คู่มือการเขียนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ 58
ของเครื่องมือ
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
๒. จัดทาแบบสัมภาษณ์การเขียนงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
๓. ประชุมประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. มอบวุฒิบัตร/รางวัล
ก.ค. – ส.ค. - วุฒิบัตร/รางวัล
58

- ระดับความพึง
พอใจ ๔.๕๑

- คณะละอย่าง
น้อย 1 รางวัล

งบประมาณ

เครื่องมือ/
ผู้รับผิดชอบ
อุปกรณ์
- ระบบการ
บริหารการ
จัดการความรู้
ของ
มหาวิทยาลัย
- แบบสอบถาม - สถาบันวิจัยและ
ความพึงพอใจ พัฒนา
- คณะ

- วุฒิบัตร
- รางวัล

- คณะกรรมการ
อานวยการด้าน
การจัดการความรู้

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๓: การบริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๓ คู่มือการบริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักงานอธิการบดี และทุกหน่วยงาน
ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

๑. การบ่งชี้ความรู้

๑. ประชุมคณะกรรมการอานวยการด้านการจัดการ
ความรู้เพื่อกาหนดประเด็นความรู้ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
และกาหนดแผนการจัดการความรู้
2. การสร้างและการ ๑. ประชุมเชิงปฏิบัติการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการ
แสวงหาความรู้ บริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๒. แต่ละหน่วยงานทาการรวบรวมความรู้ในด้านการ
3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ

4. การประมวลและ
การกลั่นกรอง
ความรู้
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บริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๑. รวบรวมข้อมูลรูปแบบการบริหารการจัดการ การ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

๒๑ ต.ค.๕๖

- ประเด็น
ความรู้ที่
กาหนด
- มีเอกสาร
สรุป
กระบวนกา
รดาเนินงาน
- มี
ฐานข้อมูลที่
สามารถ
เข้าถึงได้

๑ ครั้ง/ อย่าง
น้อย ๒ ประเด็น

- จานวน
ครั้งในการ
พิจารณา

- มีอย่างน้อย 1
ครั้ง

พ.ย.- ธ.ค.
๕๖
ม.ค. – ก.พ.
๕๗

พัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
ขั้นตอน กระบวนการที่เหมาะสม ชัดเจน สามารถปฏิบัติ
ได้จริง
๒. สร้างรูปแบบและพัฒนารูปแบบกิจกรรมจากการศึกษา
จากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๓. มีการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารการ
จัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดีในฐานข้อมูล
๑. มีการรวบรวมเทคนิค ขั้นตอน กระบวนการบริหาร มี.ค. – พ.ค.
การจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๕๗
๒. เชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบคู่มือการบริหาร

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- การประชุม

ทุกหน่วยงาน

- การประชุม
- การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ

- มีการเข้าถึง
ฐานข้อมูล

- ฐานข้อมูล
- KM Blog
ของหน่วยงาน
- ระบบการ
บริหารการ
จัดการความรู้
ของ
มหาวิทยาลัย
- ฐานข้อมูล
- เว็บไซต์
- ที่ปรึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
อานวยการด้านการ
จัดการความรู้
- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

- หน่วยงาน

ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

การจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลั่นกรอง

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้รับผิดชอบ

๓. ปรับปรุงฐานข้อมูลตามข้อเสนอแนะให้ถูกต้อง
สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้

๑. จัดพิมพ์คู่มือเทคนิคการบริหารการจัดการ การพัฒนา
สู่การให้บริการที่ดี เพื่อเผยแพร่ให้กับผู้สนใจ
๒. การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารการ
จัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๓. แจกจ่ายคู่มือให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน

พ.ค. ๕๗

- จานวน
คู่มือ
- จานวน
ผู้เข้าร่วม
การอบรม

6. การแบ่งปัน
๑. จัดทาและเผยแพร่บน KM Blog
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของ หน่วยงาน สานัก ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย
และระบบการบริหารการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
๒. จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
๓. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day และการจัด
นิทรรศการ
๔. จัดเก็บข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7. การเรียนรู้
๑. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเรื่องเทคนิคการบริหารการ
จัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเทคนิคการบริหารการ
จัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๓. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเทคนิคการ
บริหารการจัดการ การพัฒนาสูก่ ารให้บริการที่ดี

พ.ค. ๕๗
พ.ค. 58

- จานวน
ชุมชนนัก
ปฏิบัติ

พ.ค. ๕๗
มิ.ย. 58

- มีกิจกรรม - อย่างน้อย ๓
การเรียนรู้ กิจกรรม
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- จานวนผู้เข้าถึง
ฐานความรู้
- ร้อยละ ๘๐ของ
บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครปฐม
เข้าถึงฐานข้อมูล
- เกิดชุมชนนัก
ปฏิบัติในทุกสานัก

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

- Web site
- KM Blog
- ระบบการ
บริหารการ
จัดการความรู้
ของ
มหาวิทยาลัย
- Web site
- KM Blog
หน่วยงาน
- ระบบการ
บริหารการ
จัดการความรู้

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน
- บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ของ
มหาวิทยาลัย
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ผู้รับผิดชอบ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process) การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี

ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เป้าหมาย KM ๓: การบริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย KM ๓ คู่มือการบริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก: สานักงานอธิการบดี และทุกหน่วยงาน
ที่

กระบวนการ

1.

การเตรียมการ
และการ
ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม

2.

การสื่อสาร

3.

กระบวนการและ
เครื่องมือ
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วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์
- รายงานการ
ประชุม

ผู้รับผิดชอบ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
๒. จัดประชุม วางแผน การกาหนดขั้นตอน
กระบวนการจัดทาทีช่ ัดเจน
๓. กาหนดมาตรการการดาเนินการ
การตรวจสอบควบคู่กับการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง
๔. ประเมินผลการดาเนินงานด้านการบริหารการจัดการ
การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๑. มีการสร้างช่องทางในการสื่อสารต่างๆที่เหมาะสม เช่น
การประชาสัมพันธ์ทาง Website E-mail เอกสารการ
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
๒. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. KM Blog ของหน่วยงาน

ต.ค. ๕๖ –
พ.ค. ๕๗

- จานวน
บุคลากรที่
รับทราบ

บุคลากรสาย
สนับสนุนของ
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม

พ.ย. ๕๖ –
มิ.ย. ๕๗

- จานวน
- อย่างน้อย ๒
ช่องการ
ช่องทาง
สื่อสารและ
การ
ดาเนินการ
ประชาสัมพั
นธ์ต่าง

- ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์
Website Email เอกสาร
-การ
ประชาสัมพันธ์
-ช่องทางอื่นๆ

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

๑. จัดทาโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
2. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบตั ิหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกั
3. เชิญที่ปรึกษาที่มคี วามรู้ในการดาเนินการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงาน

ต.ค. ๕๗ –
พ.ค. ๕๘

- มีการใช้
- อย่างน้อย ๔
กระบวนการ กระบวนการ
และ
เครื่องมือที่
เหมาะสมกับ

- คู่มือการ
ปฏิบัติงาน
- รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

-คณะกรรมการ
อานวยการด้านการ
จัดการความรู้
- คณะ
- ผู้เกี่ยวข้อง

- สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

ที่

กระบวนการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

งบประมาณ

เครื่องมือ/
อุปกรณ์

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

4.

การเรียนรู้

๑. จัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเรื่องการเขียนงานวิจัยหรืองาน ต.ค. ๕๗ –
พ.ค. ๕๘
สร้างสรรค์ที่ได้รบั การตีพิมพ์เผยแพร่
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อฝึกการเขียน
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ

- มีกิจกรรม - อย่างน้อย ๓
การเรียนรู้ กิจกรรม

5.

การวัดผล

มิ.ย. – ก.ค.
58

- ความพึง
พอใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

- ระดับความพึง
พอใจ ๔.๕๑

6

การยกย่องและ
ชมเชยและการให้
รางวัล

๑. ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้คมู่ ือเทคนิคการบริหารการ
จัดการ การพัฒนาสู่การให้บริการที่ดี
๒. จัดทาแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์
การสังเกตการบริหารการจัดการ การพัฒนาสู่การ
ให้บริการที่ดี
๑. มอบวุฒิบัตร/รางวัล

มิ.ย. – ก.ค.
58

- วุฒิบัตร/
รางวัล

- หน่วยงานละ
อย่างน้อย ๑
รางวัล
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- Web site
- KM Blog
- ระบบการ
บริหารการ
จัดการความรู้
- แบบสอบถาม

- หน่วยงาน

- วุฒิบัตร
- รางวัล

- คณะกรรมการ
อานวยการด้านการ
จัดการความรู้

สานักงานอธิการบดี
- หน่วยงาน

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ จะเป็นการประเมินตามกระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่ประกอบด้วย ๑) การบ่งชี้ความรู้ ๒) การสร้างและการแสวงหาความรู้ ๓) การจัดการความรู้ให้เป็น
ระบบ ๔) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ๕) การเข้าถึงความรู้ ๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
๗) การเรียนรู้ และดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้ตามรูปแบบของกระบวนการจัดการความรู้ ตาม
กระบวนการบริ หารความเสี่ ย ง (Change Management Process) ที่ประชุมพิจารณากิจกรรมตาม
กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Change Management Process) ที่ประกอบไปด้วย ๑) การเตรียมการ
และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๒) การสื่อสาร ๓) กระบวนการและเครื่องมือ ๔) การเรียนรู้ ๕) การวัดผล
และ ๖) การยกย่องชมเชยและการให้รางวัล
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การประเมินความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
ประเด็น
การจัดการความรู้

กระบวนการจัดการความรู้

แผนการจัดการความรูป้ ระจาปีการศึกษา ๒๕๕๗
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น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดาเนินงาน
2557

ระดับคะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน
1

2

3

4

5

100.00

5.00

1.จานวนหน่วยงานที่มีการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้

50

50

8

9

10

11

12

5.00

2. จานวนหน่วยที่มีแนวปฏิบัติที่ดี อย่างน้อย 3 หน่วยงาน

50

50

8

9

10

11

12

5.00

รวม

100

100/2

5.00
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