สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนา

1

ส่วนที่ 2 สภาพแวดล้อมด้านการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
สินทรัพย์ทางความรู้ที่สาคัญ
การประเมินตนเองด้านการจัดความรู้ (SWOT Analysis)

5
5
5

ส่วนที่ 3 แผนการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พ.ศ.2559 - 2563)
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ค่านิยม
พันธกิจ
เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Vision)
เป้าหมายการจัดการความรู้ (Desired State of KM)
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas)
Knowledge Management Assessment Tool (KMAT)
ส่วนที่ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และค่าเป้าหมาย
การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต
การจัดการความรู้ด้านการวิจยั
การจัดการความรู้ด้านการบริการวิชาการ
การจัดการความรู้ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการ
การส่งเสริมการจัดการความรูภ้ ายในมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

9
9
9
9
9
10
10
10
10
12
12
16
18
19
20
21

ภาคผนวก

22

คานา
มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ เนื่องจากองค์ความรู้
ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลั ย ที่ยังคงกระจายอยู่ไม่ว่าจะจากตัวบุคคล หรือที่บันทึกเป็นเอกสาร จึงมีความ
จาเป็นต้องนาองค์ความรู้เหล่านั้นมาผ่านกระบวนการและจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และเกิดการพัฒนาตนเองจนเป็นผู้รู้ แล้วนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
งาน พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ป รั บ ปรุ ง และจั ด ท าแผนการจั ด การความรู้ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ซึ่ ง แผนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management
Action Plan) ของมหาวิทยาลั ย นั้ น เกิ ดจากภายหลั งจากการประเมิน คุณ ภาพภายใน ได้น ำแนวคิด เรื่อ ง
กระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริห ารจัด การการ
เปลี่ ย นแปลง (Change Management Process) มาประยุ กต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัด การความรู้ (KM
Action Plan) ซึ่งจะก่อ ให้เกิดการพัฒ นาฐานความรู้เป็น ทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) และสามารถเพิ่มสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้ต่อไป
(ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๑
บทนำ
ที่มำ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กาหนดไว้ว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
นามาประยุ กต์ ใช้ในการปฏิบั ติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ พนักงาน
ลูกจ้างในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่ มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกานี้” และ
ในคู่มือการดาเนิน การตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวของสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบข้าราชการ
(กพร.) ในหมวดที่ ๓ การบริห ารราชการเพื่ อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ “ข้อ ๓ การพั ฒ นาส่วน
ราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
แก่การปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสถานการณ์ของต่างประเทศ
ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องมีการวางแผน
การปฏิบัติราชการทุกระยะต้องมีการปรับแผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ต้องมีการกาหนดผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่
เป็นความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผู้ปฏิบัติงานภาครัฐจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่
ยึดแนวคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เป็นการเน้นการ
สร้างความคิดใหม่ๆ ตามวิชาการสมัยใหม่และนามาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลาในพระราช
กฤษฎีกาฉบับนี้จึงกาหนดเป็นหลักการว่า ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา
มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรม
๓. ต้องมีการสร้างความมีส่วนร่วมในหมู่ข้าราชการให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและ
กัน เพื่อการนามาพัฒนาใช้ในการปฏิบัติราชการร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพ”
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสร้าง “พลังทวีคูณ” (synergy) ในการปฏิบัติราชการ คือ
พลังของข้าราชการระดับสูง ข้าราชการระดับกลาง และข้าราชการระดับล่าง ให้สามารถสร้างผลงานใน
ระดับสร้างสรรค์ มีผลสัมฤทธิ์สูงส่ง
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การจัดการความรู้เน้นความรู้ของข้าราชการทั้ง ๓ ระดับ แต่ที่เน้นมาก คือ ความรู้ของ
ข้าราชการระดับล่างหรือระดับปฏิบัติการ เน้นความรู้ที่ควบคู่อยู่กับการปฏิบัติในลักษณะ “ไม่ทา ไม่รู้”
ซึ่งไม่ใช่ความรู้เชิงทฤษฎี เป็นการดึงเอาพลังปัญญาที่ถูกละเลย คือ พลังปัญญาของข้าราชการระดับล่าง
ออกมาใช้ ซึ่งพลังปัญญาของข้าราชการระดับนี้ส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดอยู่ในรูปของความรู้ฝังลึก
แต่ก็ไม่ละเลยความรู้ที่เปิดเผยหรือความรู้เชิงทฤษฎี
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งอยู่ในตัว
บุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในการ ดำเนินงาน
ให้บ รรลุตามเป้าหมายได้ โดยความรู้มี ๒ ประเภท คือ (๑) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หรือ
ความรู้แบบนามธรรม เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ ความสามารถพิเศษหรือ พรสวรรค์ของแต่ละบุคคลใน
การทำ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมา เป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝี มือ การคิดเชิงวิเคราะห์ มนุษยสั มพันธ์ หรือการนาเป็น ผู้ น ำ (๒)
ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือ ความรู้แบบ รูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์ อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ
แนวคิดการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Action Plan) ของ
มหาวิทยาลั ย นเรศวร หลังจากการประเมินคุณ ภาพภายใน ได้น ำแนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process) และกระบวนการบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลง (Change
Management Process) มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการที่จะ
ช่วยให้ มหาวิทยาลัยได้เข้าใจถึงขั้นตอนที่ทำให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะ
เกิดขึ้น ภายในมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน คือ
๑. การระบุความรู้ขององค์กร เช่น พิจาณาถึงวิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย และในการบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว เราจำเป็นต้องรู้อะไรและขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒. การคัดเลื อกความรู้ห รือการสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การคัดเลือกหรือแสวงหา
ความรู้จากภายนอก, การรักษาความรู้เก่า หรือการกำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓. การจัดระบบการจัดเก็บความรู้ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการ
เก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔. การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ เป็ น การปรับ ปรุ งเอกสารให้ เป็ น มาตรฐาน การ
ปรับปรุง เนื้อหาให้สมบูรณ์ ตลอดจนการจัดกลุ่มองค์ความรู้
๕. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์ความรู้ โดย
เป็นการเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้อย่างง่ายและสะดวก เช่น การรวบรวมองค์ความรู้บน
เว็บไซต์เป็นต้น
๖. การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร เป็น การเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
รวบรวมและสังเคราะห์ไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม เช่น Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็นเอกสาร
ฐานความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี เป็น Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน เป็นต้น
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๗. การเรียนรู้หรือเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรได้เกิดจิตสานึกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และทำให้การเรียนรู้ เป็นส่วนหนึ่งของ
งาน เช่น เกิดระบบการเรีย นรู้จ าก การสร้างองค์ความรู้ไปสู่การนำความรู้ไปใช้ ก่อให้ เกิดการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เป็นกรอบ
ความคิด เพื่อให้ มหาวิทยาลัย จัดการความรู้ภ ายในองค์กร โดยมุ่งเน้นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่มี
ผลกระทบต่อการจัดการความรู้ ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังนี้
๑) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น กิจกรรมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
จาก ผู้ บ ริ ห ารที ม งานหรือหน่ว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ ระบบการติด ตามและประเมิ นผล
กำหนดปัจจัยของความสำ เร็จที่ชัดเจน
๒) การสื่อสาร เช่น กิจกรรมที่ท ำให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่องค์กรจะทำ ประโยชน์ที่จะเกิด
ขึ้นกับทุกคน และแต่ละคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
๓) กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้ การค้นหาเข้าถึง ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้
สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยการเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู้
ลักษณะขององค์กร (ขนาด สถานที่ตั้ง ฯลฯ) ลักษณะการทำงาน, วัฒ นธรรมองค์กร,
ทรัพยากร
๔) การเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการจัดการ
ความรู้โดยการเรียนรู้ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผล
และปรับปรุง
๕) การวัดผลเพื่อให้ทราบว่าการดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่, มีการนำผลของ
การวัดมาใช้ในการปรับปรุงแผนและการดำเนินการให้ดีขึ้น, มีการนำผลการวัดมาใช้ใน
การสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้ และการวัดผล
ต้องพิจารณาด้วยว่าจะวัดผล ที่ขั้นตอนไหนได้แก่ วัดระบบ (System) วัดที่ผลลัพธ์ (Out
put) หรือวัดที่ประโยชน์ที่จะได้รับ (Out come)
๖) การยกย่ อ งชมเชยและให้ ร างวั ล – เป็ น การสร้ า งแรงจู ง ใจให้ เกิ ด การปรั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรม และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหา
ความต้องการของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว การบูรณาการกับระบบที่มี
อยู่ การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทำในแต่ละช่วงเวลา
เมื่อพิจารณาจากปัจจัยในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย
นเรศวรแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นองค์กรที่มีองค์ ความรู้เกิดขึ้นมากมาย ทั้งองค์ความรู้ในระดับ
องค์กรและ องค์ความรู้ในระดับบุคคล เช่น เทคนิคการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นิสิต เทคนิคการ
วัดและประเมินผลการศึกษา แนวคิดและวิธีการบริหารจัดการงานวิจัย การบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการ
ต่าง ๆ ให้ประสบผลสาเร็จ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในหน่วยงาน
จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรจ าเป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการในการจั ด การความรู้ ภ ายในองค์ ก ร ( Knowledge
Management) อั น หมายถึ ง กระบวนการในการรวบรวมองค์ ค วามรู้ ต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก รต่ า ง ๆ
ที่ ยั ง คงกระจายอยู่ ไม่ ว่ าจะจากตั ว บุ ค คล หรื อ ที่ บั น ทึ ก เป็ น เอกสาร แล้ ว น าองค์ ค วามรู้ เหล่ า นั้ น ม าผ่ า น
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กระบวนการและจัดให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และเกิดการพัฒนา
ตนเองจนเป็นผู้รู้ แล้วนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทาให้เกิด
การพัฒนาฐานความรู้เป็นทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization หรือ LO) และสามารถเพิ่มสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด
ดั งนั้ น การท าให้ ม หาวิท ยาลั ย นเรศวรกลายเป็ น องค์ ก ารแห่ งการเรีย นรู้ ก็ คื อ การสร้า ง
กระบวนการที่เป็นการถ่ายทอดและสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยผ่าน
เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย เช่น กระบวนการเสวนา อภิปราย สร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ
(Community of practice) อั น จะเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะส่ ง ผลให้ เกิ ด สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้
ในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง
จากหลั ก การดั งกล่ าวข้ างต้ น เพื่ อ ให้ มีก ารดาเนิ น งานตามแนวทางดั งกล่ าวรวมทั้ งเพื่ อ พั ฒ นาให้
มหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ ” จึงได้มีการดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ทั้งภายใน
มหาวิท ยาลั ย และกั บ เครื อข่ ายภายนอกมหาวิท ยาลั ย มาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง อธิก ารบดี มหาวิท ยาลั ยนเรศวร
ได้ทาการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (University Knowledge
Management Network, UKM Network) เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๔๗ ภายใต้ ก ารรวมตั ว ของ ๕
มหาวิทยาลัยกับ ๑ สถาบัน ด้วยความสมัครใจ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้ เพื่ อ สั งคม (สคส.) ต่ อ มาในวั น ที่ ๒๔-๒๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๘ ได้ มี ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ๒ แห่ ง คื อ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การจัดการความรู้ระหว่างสถาบันของสมาชิก
เครือข่าย มีการแสวงหา ศึกษาและเรีย นรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการความรู้ ร่วมปรึกษาหารือและจัดทา
แผนงาน/โครงการ ศึกษาวิจัย จัดสัมมนา ฝึกอบรม จัดทาฐานข้อมูลและวิธีการต่ างๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัย
สมาชิก ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่สถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคมของประเทศ และในปัจจุบัน
เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM) มีสมาชิกเครือข่าย ๖ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ส่วนที่ ๒
สภำพแวดล้อมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัยนเรศวร
การจัดการความรู้ภายในของมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนา วางระบบ และดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการ
จัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวรตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ –
๒๕๕๙) ฉบับปรับปรุงของมหาวิทยาลัยนเรศวร ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๔.๕ มาตรฐานที่ ๔.๕.๓ “ส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่มีส่วนให้เกิดวัฒ นธรรมองค์กร
บริหารจัดการที่ยั่งยืน ” และรับผิดชอบองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของ
สถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน ข้อ ๕ การกากับ
ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน มีการดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ และเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒ นามหาวิทยาลัยที่มีความจาเป็นต้องมีการสร้าง
ฐานความรู้ การน าเครื่ อ งมื อ การจั ด การความรู้ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก รได้ อ ย่ างมี
ประสิทธิภาพและมุ่งเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้สาคัญ ที่จะมีผลต่อการพัฒ นาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยนเรศวร มี
การพัฒ นาอย่างต่อเนื่องจนทาให้ได้รับรางวัลทั้งระดับบุคลากรและระดับมหาวิทยาลัยเป็นจานวนมากจาก
สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) จึงทาให้การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จัดทา
แผนการพัฒนาและวางระบบการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ซึ่งการดาเนินกิจกรรมเป็นกิจกรรมสาหรับบุคลากรระดับปฏิบัติการและสายวิชาการ อาทิ เช่น จัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ ในประเด็น “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน ” , การฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ในหน่วยงาน” การประชุมสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย เรื่อง เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้ เรี ย นเป็ น ส าคั ญ ขึ้ น กลุ่ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ “โดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐานการเรี ย น (RBL:
Research-Based Learning)” กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยใช้การโครงการเป็นฐานการเรี ยน
(PBL: Project Base Learning) ” หรือ “การใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียน (PBL: Problem Base Learning)
” กลุ่ ม สาขามนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ “โดยกระบวนการจิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษา (Contemplative
Education) ” เป็นต้น
สินทรัพย์ทำงควำมรู้ที่สำคัญ
มหาวิทยาลัยมีการเชื่อมโยงการจัดการความรู้ตามพันธกิจหลัก ๔ ด้านและด้านการบริห ารจัดการ
โดยก าหนดกลยุ ท ธ์ ไปสู่ ม าตรการเพื่ อ การจั ด การความรู้ ให้ ค รอบคลุ ม ตามพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย
โดยสนั บ สนุ น ส่ งเสริ มให้ แต่ ล ะหน่ ว ยงานทั้ งระดั บ คณะ และระดับ กอง ดาเนิ น การจัดกิ จกรรม โครงการ
ในลักษณะการจัดการความรู้ ตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และขยายผลความรู้ ทั้งหน่วยงานที่จัดการ
เรียนการสอน และหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน หน่วยงานสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยการจัด
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โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยได้มีการสกัด
องค์ ค วามรู้ โดยผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากกิ จ กรรมฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
“การจัดการความรู้” ในหน่วยงาน รวบรวมผลลัพธ์จากการจัดอบรมเผยแพร่ให้หน่วยงานที่ไม่สามารถทาได้
เพื่อขยายผลให้มีการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานที่ทาได้ ในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อน สรุปประเด็นที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมเพื่อนามารวบรวมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.eqdd.nu.ac.th
กำรประเมินตนเองด้ำนกำรจัดควำมรู้ (SWOT Analysis)
จุดแข็ง (Strength)
๑. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและบุคลากรมีความ
มุ่งมั่นและตั้งใจจริงให้ความสาคัญกับการดาเนิน
กิจกรรม KM และเปิดโอกาสให้บุคลากรคิด ออกแบบ
การทางาน เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ
๒. มีเครือข่ายภายในสถาบันที่เข้มแข็ง มีบุคลากร
ระดับคณะวิชา/วิทยาลัย/หน่วยงานสนับสนุน
ที่มีความมุ่งมั่น ให้ความร่วมมือ มีความรู้ความชานาญ
ในการพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. กองพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงาน
หลักในการดาเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
๔. มีนโยบายระบบและกลไกในการจัดการ
ความรู้ที่ชัดเจน มีการสารวจทาแผน และการจัด
กิจกรรม KM ภายในหน่วยงานทุกปี
๕. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นตัวหลักในการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร
๖. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนางานของคณะในด้านต่างๆ และเปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๗. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์
ต่อการจัดการความรู้
๘. มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ
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จุดอ่อน (Weakness)
๑. การปรับเปลี่ยนผู้บริหารและผู้ประสานงาน
ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในเรื่อ งของกระบวนการ
จัดการความรู้
๒. ขาดการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์
ความรู้ที่ชัดเจนที่ได้จากการจัดกิจกรรม KM ทาให้
ไม่ ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ ต่ า งๆ ไปใช้ ป ระโยชน์
รวมถึงการเผยแพร่อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
๓. หัวข้อในการจัด KM แต่ละครั้ง ยังไม่มีความ
ต่อเนื่อง
๔. ขาดช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
๕. บุคลากรไม่เข้าใจในการดาเนินกิจกรรม KM
และขาดการสกั ด องค์ ค วามรู้ห ลั งการจั ด กิ จ กรรม
อย่างต่อเนื่อง
๖. องค์ความรู้ในบางประเด็นไม่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ต่อองค์กรได้ เนื่องจากมีบริบทที่แตกต่างกัน
๗. ไม่มีการนา Best Practice ไปเผยแพร่หรือ
ให้ความรู้แก่หน่วยงานอื่น
๘. ขาดวิ ท ยากรที่ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ KM อย่ า ง
แท้จริง
๙. ขาดกิจกรรมที่ต่อเนื่อง ทาให้ขาดการต่อยอด
เรื่ อ ง Practice แ ล ะ Best Practice แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
๑๐. Key man มีจานวนจากัด
๑๑. ไม่ เข้ า ใจวิ ธี ก าร/รู ป แบบที่ ส ามารถสกั ด
ข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ออกมาเป็นองค์ความรู้
๑๒ . ขาดงบประมาณ สนั บ สนุ นและขาด
หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดาเนินงาน

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)
๑๓ ไม่ มี ค ณะกรรมการด าเนิ น งานด้ า น KM
ภายในมหาวิทยาลัย
๑๔. ขาดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
ความรู้
๑๕ . ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น คนรุ่ น ใหม่ ที่ ยั ง ขา ด
ประสบการณ์

โอกำส (Opportunities)
๑. บุ คลากรภายในมหาวิทยาลั ยมีความเข้มแข็ง
พร้ อ มที่ จ ะเรี ย นรู้ และเพื่ อ เป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย
แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ ที่แ ข็งแรงทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ส่ งผลให้ เกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน
๒. เกณฑ์ ม าตรฐานของอุ ด มศึ ก ษาต่ า งๆ เช่ น
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx ) กาหนดเรื่อง KM ทาให้มีแรงผลักจากภายนอก
ให้ ทุ กสถาบั น ท า KM รวมถึ ง การผลั ก ดั น จาก
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา (สมศ.) / ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) / สานั กงานคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการ (กพร.) กระตุ้ น ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มี
แรงจูงใจในการพัฒนา
๓. ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเข้าถึงง่าย
เช่ น มี Blog GotoKnow และมี ร ะบบสารสนเทศ
QAD Service ของกองพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษา ซึ่ ง
เป็นแหล่งกระจายความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. สกอ. และ องค์ ก รมหาชนอื่ น ๆ ให้ ก าร
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
๕. เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดในเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา (QA)
๖. เกิ ด การสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภายในและภายนอก
๗. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อประโยชน์

ข้อจำกัด (Threats)
๑. การปรับเปลี่ยน โยกย้ายบุคลากรเดิมออกไป
ยั ง หน่ ว ยงานอื่ น ท าให้ ข าดความต่ อ เนื่ อ งในเรื่ อ ง
ของกระบวนการจัดการความรู้
๒. การจัดการความรู้ไม่มีแบบอย่างการนาไปใช้
ที่ แน่ น อน และจาเป็ น ต้ องอาศั ย ปั จจั ยหลายอย่ าง
ประกอบ กั น เพื่ อท าให้ การจั ด ความรู้ ป ระสบ
ความสาเร็จ เช่น วัฒ นธรรมองค์กร เทคโนโลยี กล
ยุ ท ธ์ และบุ ค ลากร ในการสนั บ สนุ น กระบวนการ
จัดการความรู้
๓. ความร่ ว มมื อ และการประสานงาน กั บ
หน่วยงานภายนอก
๔. การใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น และงบประมาณ
สนับสนุน
๕. ความต่อเนื่องในการดาเนินกิจกรรม
๖. การเชื่อมโยงข้อมูลและความรู้ที่ได้รับของแต่
ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกองค์กรมีการ
KM แต่ ข าดการถ่ า ยทอดและแลกเปลี่ ย นไปยั ง
หน่วยงานอื่น ทาให้เสียเวลา และสูญเสียงบประมาณ
ในการดาเนินงาน
๗. การเชื่ อ มโยงความรู้ ร ะหว่ า งหน่ ว ยงาน
ภายนอก
๘. ขาดการจัด KM ของบุคลากรสายสนับสนุน
ระดับมหาวิทยาลัย
๙. มหาวิทยาลัยยังไม่มี Cops ที่ต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม
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โอกำส (Opportunities)
๘. มีเครือข่ายด้าน KM กับหน่วยงานภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ
๙. ผู้ บ ริห ารให้ ความส าคัญ สนั บ สนุ น และจัดสรร
งบประมาณในการดาเนินงานด้านต่าง ๆ
๑๐. มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนา
องค์ความรู้
๑๑. มหาวิทยาลัยมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สาหรับผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
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ข้อจำกัด (Threats)

ส่วนที่ 3
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ และกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัย
วิสัยทัศน์มหำวิทยำลัยนเรศวร :
“เป็ นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมระดับแนวหน้าในกลุ่ม ๑๐ อันดับแรกของประเทศภายในปี
พ.ศ. ๒๕๖๐”
ค่ำนิยม :
“มหาราชแห่งความภูมิใจ มหาวิทยาลัยแห่งปัญญา”
จากค่านิยมดังกล่าว เป็นการสื่อให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่มุ่งดาเนิน
ตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้พระราชทานความเป็นไท ความสงบ ความผาสุก แก่ปวง
ชนชาวไทยมาแล้วในอดีต ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมุ่งสืบสานให้สังคมไทยเป็นไทจากอวิชชา โดยค้นคว้าและ
สะสมองค์ความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี
งามในการด ารงชี วิ ต และสร้ างสรรค์ สั งคมให้ เกิ ด ความสงบและสั น ติ สุ ข มุ่ งอนุ รั ก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี เพื่อเป็นมรดกของชาติ สืบไป
พันธกิจ :
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้หลากหลายสามารถทางานทุกแห่งในโลก การวิจัยและพัฒนาการวิจัยพื้นฐาน
ควบคู่ไปกับการวิจัยประยุกต์ เพื่อรองรับการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมที่มีรูปแบบที่ ซับซ้อน เน้นการวิจัย
พื้นฐานในสาขาต่าง ๆ ไปสู่การวิจัยประยุกต์ การบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย เน้นการให้บริการ
วิชาการแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีและใช้ทรัพยากร และเกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง และการทานุ
ศิลปะและวัฒนธรรมแบบผสมผสานทางวัฒนธรรมโดยให้มีส่วนร่วมในประชาคมโลก และบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
เป้ำหมำย
๑. มหาวิท ยาลั ย วิจั ย และนวัตกรรม (Research and Innovation-base University) ที่ มีคุ ณ ภาพ
เป็นที่ยอมรับและสร้างผู้นาทางการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านวิ ทยาศาสตร์สุขภาพ และด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๒. มหาวิทยาลัยดาเนินการวิจัยและบริการวิชาการที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สนับสนุน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม สร้างผลงานวิชาการที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย สามารถนาไปพัฒนาสังคม
และประเทศชาติได้อย่างแท้จริง
๓. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหสาขา (Comprehensive) มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับ ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาระดั บ ประเทศ โดยใช้แ นวทางการผสมผสาน
(Hybrid) การเป็นหุ้นส่วน (Partnership) และการสร้างเครือข่าย (Networking) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติ มีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีค วามเป็นเลิศทางภาษาต่างประเทศ มีความทันสมัยใน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามอัตลักษณ์ทั้ง ๕ ด้าน “เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิติ เก่งพิชิตปัญหา”
๔. มหาวิทยาลัยตอบสนองความต้องการและสร้างความเสมอภาคให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่าง โดยการกระจายโอกาสด้านการเรียน การบริการวิชาการ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
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๕. เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชนที่มีความผูกผันของชุมชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา (Public Participation) ในขณะที่บุคลากรและนิสิตมีความผูกพันและจิตสานึกความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม (University Social Responsibility)
๖. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีระบบการบริหารที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล เป็นองค์กรที่มี
โครงสร้างที่เหมาะสม สนองต่อพันธกิจและภารกิจ ดาเนินงานในลักษณะบูรณาการ มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการ และพัฒนาทรัพยากรอย่างมั่นคงและยั่งยืน นาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ดี บุคลากรมีความรับผิดชอบต่อ
ภารกิจและองค์กร มีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
๗. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงมีความสามารถในด้านความรู้ การคิดวิเคราะห์ ทักษะ
การทางาน ทัศนคติที่ดี มีปฏิสัมพันธ์ในการทางานเชิงสร้างสรรค์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเทียบเท่าระดับสากล
๘. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศและการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม สงบ สันติ เป็นสังคม
แห่งความเอื้อต่อการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นที่พึ่งพิงของประชาชนและสังคมได้ (Green
University)
คณะกรรมการนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบแผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
วิสัยทัศน์ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Vision)
“มหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร (Learning Organization)
ภายในปี ๒๕๖๓”
เป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ (Desired State of KM)
KM Focus Areas
Desired State of KM
๑. การจัดการความรู้ด้านการ ๑. คณาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลิตบัณฑิต
ด้านเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. หลักสูตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
หลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้เป็นสาคัญ
OBE
๓. บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
“งานวิชาการ” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทางานที่เป็นเลิศ
๔. บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
“งานพัฒนานักศึกษา” มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทางานที่เป็นเลิศ
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KPIs
๑. เกิดชุมชนนักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
กลุ่มคณาจารย์ กลุ่มงานวิชาการ และ
กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
๒. เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติต่าง ๆ ข้างต้น

KM Focus Areas
๒.การจัดการความรู้ด้านการ
วิจัย

๓. การจัดการความรู้ด้าน
บริการวิชาการ
๔.การจัดการความรู้ด้านการ
ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๕.การจัดการความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ

Desired State of KM
๑. บุคลากรสายสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับ
“งานวิจัย” มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการทางานที่เป็นเลิศ
๒. คณาจารย์/นักวิจัย มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การทาวิจัยและการต่อยอด
งานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือชุมชน
๑. บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริการวิชาการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านบริการวิชาการที่เป็นเลิศ ทั้งนี้
โดยเน้นตามกลุ่มสาขาวิชา
๑.บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทางานที่เป็นเลิศ
๑.บุคลากรที่เกี่ยวกับข้องกับการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กระบวนการทางานที่เป็นเลิศ

KPIs
๑. เกิดชุมชนนักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
กลุ่มนักวิจัย กลุ่มงานวิจัย
๒. เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติต่าง ๆ ข้างต้น
๑. เกิดชุมชนนักปฏิบัติที่สาคัญ ได้แก่
กลุ่มบริการวิชาการ ตามสาขาวิชาต่าง ๆ
๒. เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติต่าง ๆ ข้างต้น
๑. เกิดชุมชนนักปฏิบัติด้านทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติดังกล่าว
๑. เกิดชุมชนนักปฏิบัติด้านการบริหาร
จัดการด้านต่าง ๆ ที่สาคัญ เช่น
ด้านแผนงาน ด้านการเงิน หรือ
ด้านการบริหารงานบุคคล เป็นต้น
๒. เกิดองค์ความรู้ที่ได้จากกลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติดังกล่าว

กำรจัดทำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เป็นแผนงานที่แสดงถึงรายละเอียดการดาเนินงานของ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ องค์กรบรรลุ ผลตามเป้าหมาย KM (Desired State) ที่กาหนด โดยได้มีการทบทวน
ความถู ก ต้ อ งและเหมาะสมของขอบเขต KM (KM Focus Area) และเป้ า หมาย KM (Desired State)
มาจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการประเมินตนเองในเรื่องการ
จัด การความรู้ เพื่อให้ ทราบถึงความพร้อม (จุดอ่อน-จุดแข็ง/โอกาส-อุป สรรค) ในเรื่องการจัดการความรู้
และได้นาผลของการประเมินดังกล่าว ใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action
Plan) ให้สอดรับกับเป้าหมาย KM (Desired State) ที่เลือกไว้
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ส่วนที่ 4
ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ และค่ำเป้ำหมำย
แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) มหำวิทยำลัยนเรศวร (พ.ศ.2559 - 2563)
ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์ KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
ค่ำเป้ำหมำย
1. การจัดการ 1.1 การ
1.1 (1) ระดับ
ความรู้ด้านการ จัดการแนว ความสาเร็จของ
ผลิตบัณฑิต
ปฏิบัติที่ดี การจัดการแนว
(Best
ปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) Practice) ใน
ในระดับต่า ระดับต่ากว่า
กว่า
อุดมศึกษา
อุดมศึกษา

กลยุทธ์
1.1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับต่า
กว่าอุดมศึกษา
กล่าวคือโรงเรียน
มัธยมปลาย ต่างๆ
โดยมี โรงเรียน
สาธิตเป็นแกน
1.1.2 เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
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KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรริเริ่ม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

1.1.1.1 (1)
ความถี่การจัดการ
ความรู้ด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
มัธยมปลาย
1.1.1.1 (2)
ความถี่การติดตาม
การนาไปใช้
ประโยชน์
1.1.2 (1) จานวนองค์ 1.1.1.2
1.1.1.2 (1)
1
ความรู้ด้านการจัดการ โครงการจัดการ
ความถี่การจัดการ
เรียนการสอนและด้าน ความรู้ด้านการ
ความรู้ด้านการ
การแนะแนวการศึกษา แนะแนวการศึกษา จัดการเรียนการ
ในระดับมัธยมปลายไม่ ในระดับมัธยม
สอนในระดับ
น้อยกว่า 2 เรื่อง/ปี
ปลาย
มัธยมปลาย

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1.1.1 (1) จานวน
1.1.1.1 โครงการ
เครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า จัดการความรู้ดา้ น
1 เครือข่าย
การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
มัธยมปลาย

โรงเรียน
มัธยมสาธิต
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

1.2 การจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดี
(Best
Practice)
ในการผลิต
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
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KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
ค่ำเป้ำหมำย

1.2 (1) ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best
Practice)
ในการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

กลยุทธ์

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรริเริ่ม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

1.1.2 (2) จานวนครั้ง
ในการนาองค์ความรู้
ตาม 1.1.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี

1.1.1.2 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การนาไปใช้
ประโยชน์

1

1

1

1

1.2.1 สร้าง
เครือข่ายการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
ปริญญาตรี

1.2.1 (1) จานวน
1.2.1.1 โครงการ
เครือข่ายฯ ไม่น้อยกว่า จัดการความรู้ดา้ น
1 เครือข่าย
การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ปริญญาตรี

1.2.1.1 (1)
1
ความถี่ในการ
จัดการความรู้ดา้ น
การจัดการเรียน
การสอนในระดับ
ปริญญาตรี

1

1

1

1

คณะ/
วิทยาลัย

1.2.2 เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์

1.2.2 (1) จานวนองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยกว่า
1 เรื่อง/ปี

1.2.1.1 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การไปใช้
ประโยชน์

1

1

1

1

คณะ/
วิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
ค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย

โครงกำรริเริ่ม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

1.3.1 สร้าง
เครือข่ายการ
จัดการเรียนการ
สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

1.3.1 (1) จานวน
1.3.1.1โครงการ 1.3.1.1 (1)
1
เครือข่ายไม่น้อยกว่า 1 จัดการความรู้ดา้ น ความถี่การจัดการ
เครือข่าย
การจัดการเรียน
ความรู้ด้านการ
การสอนในระดับ จัดการเรียนการ
บัณฑิตศึกษา
สอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา

1

1

1

1

1.3.2 เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์

1.3.2 (1) จานวนองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
เรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง/ปี

1

1

1

1

1.2.2 (2) จานวนครั้ง
ในการนาองค์ความรู้
ตาม 1.2.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี
1.3 การจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดี
(Best
Practice) ใน
การผลิต
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา
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1.3 (1) ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในการ
ผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

1.3.1.1 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การไปใช้
ประโยชน์

คณะ/
วิทยาลัย

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

เป้ำประสงค์

1.4 การจัดการ
แนวปฏิบัติที่ดี
(Best
Practice) ใน
กระบวนการ
สนับสนุนพันธ
กิจด้านการ
ผลิตบัณฑิต

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และค่ำ
เป้ำหมำย

1.4 (1) ระดับ
ความสาเร็จการ
จัดการแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice)
ในกระบวนการ
สนับสนุนพันธกิจ
ด้านการผลิต
บัณฑิต

กลยุทธ์

1.4.1 สร้างเครือข่าย
ชุมชนนักปฏิบัติด้าน
งานบริการการศึกษา
และงานด้านพัฒนา
นักศึกษา

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย
1.3.2 (2) จานวนครั้ง
ในการนาองค์ความรู้
ตาม 1.3.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง/ปี
1.4.1 (1) เกิด
เครือข่าย “งาน
วิชาการ” และ
เครือข่าย “งานการ
พัฒนานักศึกษา”

1.4.2 เกิดองค์ความรู้ 1.4.2 (1) จานวนองค์
ที่สามารถนาไปใช้
ความรูจ้ ากเครือข่าย
ประโยชน์
“งานวิชาการ” และ
“งานการพัฒนา
นักศึกษา” ไม่น้อย
กว่างานละ 1 เรื่อง/ปี
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โครงกำรริเริ่ม

1.4.1.1 โครงการ
“กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
(Community
of Practice, Cops)
ภายในมหาวิทยาลัย

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

1.4.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ของ
Cops ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี

1

1

1

1

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

1.4.1.1 (2)
1
ความถี่การ
ติดตามการนา
องค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

1

1

1

1

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

2. การจัดการ
ความรู้ด้านการ
วิจัย

เป้ำประสงค์

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และค่ำ
เป้ำหมำย

กลยุทธ์

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย

1.4.2 (2) จานวนครั้ง
ในการนาองค์ความรู้
ตาม 1.4.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
งานละ 1 ครั้ง/ปี
2.1 การจัดการ 2.1 (1) ระดับ
2.1.1 สร้างเครือข่าย 2.1.1 (1) เกิดเครือข่าย 2.1.1.1 โครงการ
แนวปฏิบัติที่ดี ความสาเร็จการ
สายสนับสนุนด้าน
“งานวิจัย”
“กิจกรรมแลกเปลี่ยน
(Best Practice) จัดการแนวปฏิบัติที่ งานวิจัยที่มีคุณภาพ
เรียนรู้กลุ่มชุมชนนัก
ในการบริหาร ดี (Best Practice)
ปฏิบัติ (Community
งานวิจัยที่มี
ในการบริหาร
of Practice, Cops)
คุณภาพ
งานวิจัยที่มีคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัย
2.1.2 เกิดองค์ความรู้ที่ 2.1.2 (1) จานวนองค์
สามารถนาไปใช้
ความรู้จากเครือข่าย
ประโยชน์ได้
“งานวิจัย” ไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง/ปี
2.1.2 (2) จานวนครั้ง
ในการนาองค์ความรู้
ตาม 2.1.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
งานละ 1 ครั้ง/ปี
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โครงกำรริเริ่ม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

2.1.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ของ
Cops ไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง/ปี
2.1.1.1 (2)
1
ความถี่การ
ติดตามการนา
องค์ความรู้ไป
ใช้ประโยชน์

1

1

1

1

1

1

1

1

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
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เป้ำประสงค์

KPI ระดับประเด็นยุทธศำสตร์และค่ำเป้ำหมำย

กลยุทธ์

KPI ระดับกล
ยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำย
2.2 การ
2.2 (1) ระดับความสาเร็จ การจัดการแนวปฏิบัติ 2.2.1 สร้าง 2.2.1 (1) เกิด
จัดการแนว ที่ดี (Best Practice) ในการทาวิจัยและต่อยอด เครือข่าย เครือข่าย
ปฏิบัติที่ดี
งานวิจัยเชิงพาณิชย์หรือชุมชน
การทาวิจัย “นักวิจัย”
(Best
และต่อยอด
Practice) ใน
งานวิจัยเชิง
การทาวิจัย
พาณิชย์
และต่อยอด
หรือชุมชน
งานวิจัยเชิง
พาณิชย์หรือ
ชุมชน
2.2.2 เกิด 2.2.2 (1)
องค์ความรู้ จานวนองค์
ที่สามารถ ความรู้จาก
นาไปใช้
เครือข่าย
ประโยชน์ “นักวิจัย” ไม่
ได้
น้อยกว่า 1
เรื่อง/ปี
2.2.2 (2)
จานวนครั้งใน
การนาองค์
ความรู้ตาม
2.2.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่างานละ

โครงกำร
ริเริ่ม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร
59 60 61 62 63

2.2.1.1
โครงการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้การ
ทาวิจัยและ
ต่อยอด
งานวิจัยเชิง
พาณิชย์หรือ
ชุมชน

2.2.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้การทา
วิจัยและต่อ
ยอดงานวิจัย
เชิงพาณิชย์
หรือชุมชน

1

1

1

1

2.2.1.1 (2)
1
ความถี่การ
ติดตามการ
นาองค์ความรู้
ไปใช้
ประโยชน์

1

1

1

1

ผู้รับผิดชอบ

1 ครั้ง/ปี

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
3. การจัดการ
ความรู้ด้าน
บริการวิชาการ
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เป้ำประสงค์

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
ค่ำเป้ำหมำย
3.1 การจัดการ 3.1 (1) ระดับ
แนวปฏิบัติที่ดี ความสาเร็จ การ
(Best
จัดการแนวปฏิบัติ
Practice) ใน ที่ดี (Best
การให้บริการ Practice) ในการ
วิชา
ให้บริการวิชาการ

กลยุทธ์
3.1.1 สร้าง
เครือข่ายการ
บริการวิชาการ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

KPI ระดับกลยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำย
3.1.1 (1) เกิดเครือข่าย
“บริการวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ”
“บริการวิชาการสาขา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” และ “บริการ
วิชาการสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์”

โครงกำร
ริเริ่ม
3.1.1.1
โครงการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ้าน
บริการ
วิชาการ

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

3.1.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านบริการ
วิชาการ

1

1

1

1

คณะวิชา/
วิทยาลัย

3.1.2 เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

3.1.2 (1) จานวนองค์
ความรู้จากเครือข่าย
“บริการวิชาการ” ไม่น้อย
กว่ากลุ่มสาขาละ 1 เรื่อง/ปี

3.1.1.1 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1

1

1

1

3.1.2 (2) จานวนครั้งในการ
นาองค์ความรู้ตาม 3.1.2
(1) ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่างานละ 1 ครั้ง/ปี

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และ
ค่ำเป้ำหมำย
4. การจัดการ 4.1 การจัดการ 4.1 (1) ระดับ
ความรู้ด้านทานุ แนวปฏิบัติที่ดี ความสาเร็จ การ
บารุงศิลปะและ (Best
จัดการแนวปฏิบัติ
วัฒนธรรม
Practice) ใน ที่ดี (Best
ด้านการทานุ Practice) ในการ
บารุงศิลปะ
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
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เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
4.1.1 สร้าง
เครือข่ายด้าน
ทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

KPI ระดับกลยุทธ์และค่ำ
เป้ำหมำย

โครงกำร
ริเริ่ม

4.1.1 (1) เกิดเครือข่ายทานุ 4.1.1.1
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ
แลกเปลีย่ น
เรียนรูด้ ้าน
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

4.1.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ด้านการทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

1

1

1

1

โขงฯ

4.1.2 เกิดองค์
ความรู้ที่สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

4.1.2 (1) จานวนองค์
ความรู้จากเครือข่าย “ทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม”
ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง/ปี

4.1.1.1 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1

1

1

1

4.1.2 (2) จานวนครั้งในการ
นาองค์ความรู้ตาม 4.1.2
(1) ไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่างานละ 1 ครั้ง/ปี

ประเด็น
ยุทธศำสตร์

KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และค่ำ
เป้ำหมำย
5. การจัดการ 5.1 การ
5.1 (1) ระดับ
ความรู้ด้านการ จัดการแนว ความสาเร็จ การ
บริหารจัดการ ปฏิบัติที่ดี
จัดการแนวปฏิบัติที่
(Best
ดี (Best Practice)
Practice) ใน ในการบริหารจัดการ
ด้านการ
บริหาร
จัดการ
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เป้ำประสงค์

กลยุทธ์
5.1.1 สร้าง
เครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติการ
บริหารจัดการ
ในด้านต่างๆ ที่
สาคัญ

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย
5.1.1 (1) เกิดเครือข่าย
ดังต่อไปนี้
งานแผน งาน
บริหารงานบุคคล งาน
การเงิน งานพัสดุ งาน
ธุรการ งานระบบข้อมูล
สารสนเทศ งาน
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร และงาน

โครงกำรริเริ่ม
5.1.1.1 โครงการ
“กิจกรรม
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติ
(Community of
Practice, Cops)
ภายใน
มหาวิทยาลัย

KPI ระดับ
โครงกำร

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

5.1.1.1 (1)
1
ความถี่การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
การบริหารจัดการ
ด้านต่างๆ

1

1

1

1

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

5.9 งาน
จัดการ
ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพ

ประเด็น
ยุทธศำสตร์
6. ส่งเสริมการ
จัดการความรู้
ภายใน
มหาวิทยาลัยที่
มีประสิทธิภาพ
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5.1.2 เกิดองค์
ความรู้ที่
สามารถ
นาไปใช้
ประโยชน์ได้

เป้ำประสงค์ KPI ระดับประเด็น
ยุทธศำสตร์และค่ำ
เป้ำหมำย

กลยุทธ์

6.1 สร้าง
6.1 (1) เกิดการ
บรรยากาศที่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เอื้อต่อการ ทั่วทัง้ องค์กร
แลกเปลีย่ น
เรียนรู้

6.1.1 จัดให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
และยกย่องชมเชย
ให้ความสาคัญกับ
การพัฒนา
กระบวนการ

ประกันคุณภาพ
การศึกษา
5.1.2 (1) จานวนองค์
ความรู้จากเครือข่าย
ตามข้อ 5.1.1 (1) ไม่
น้อยกว่าเครือข่ายละ 1
เรื่อง/ปี
5.1.2 (2) จานวนครั้งใน
การนาองค์ความรูต้ าม
5.1.2 (1) ไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 1
ครั้ง/ปี

KPI ระดับกลยุทธ์และ
ค่ำเป้ำหมำย
6.1.1 (1) มีกิจกรรมที่
เปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ทั่ว
ทั้งองค์กร และมีการ
ยกย่องชมเชยแก่
ผู้พัฒนากระบวนการ

5.1.1.1 (2)
1
ความถี่การติดตาม
การนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

โครงกำรริเริ่ม

6.1.1.1 โครงการ
“ตลาดนัด
NUKM” และ
ประกวดนวัตกรรม
ด้านกระบวนการ
ดาเนินงาน

KPI ระดับ
โครงกำร

1

1

1

1

เป้ำหมำย KPI ระดับ
โครงกำร

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

59

60

61

62

63

6.1.1.1 (1)
1
ความถี่การติดตาม
การนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1

1

1

1

สภา
ข้าราชการ&
สภาอาจารย์

ดาเนินงาน

ดาเนินงานไม่น้อยกว่า
ปีละ 1 ครั้ง

6.1.2 เกิดองค์
ความรู้ด้านการ
จัดการความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

6.1.2 (1) จานวนองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้ที่มี
ประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่า 1 เรื่อง/ปี
6.1.2 (2) มีการนาองค์
ความรู้ตามข้อ 6.1.2
(2) ไปใช้ประโยชน์ไม่
น้อยกว่า 1 ครั้ง/ ปี
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6.1.2.1 โครงการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์
จัดการความรู้
CKO

6.1.2.1 (1)
ความถี่การ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์
จัดการความรู้
CKO
6.1.2.1 (2)
ความถี่การติดตาม
การนาองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์

1

1

1

1

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

1

1

1

1

กองพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา

ภำคผนวก
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ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้
Core Process 2.1 : กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัย
/

/

Process

/
KV

No

/

Yes

Phase

/
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ปฏิทินกำรดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติงำน (Community of practice, Cops) ภำยในมหำวิทยำลัย
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ( ระหว่ำงเดือน มีนำคม - กันยำยน พ.ศ. 2559)
ลำดับ

กลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้

การเงิน

1. ฝึกอบรม / เดินทาง
ไปราชการ

1

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ. 2559)
มี.ค

เม.ย
28

2. ปรับปรุงทะเบียนชื่อ
รายการบัญชีในระบบ 3
มิติ
3. จัดทาคู่มือระเบียบ
การเบิกจ่ายเงิน/บัญชี
2

3
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แผนงาน

วิจัย

1. แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน/
วิธีการ จัดทาแผน
งบประมาณ
2. แนวปฏิบัติ/ขั้นตอน/
วิธีการ จัดทา
แผนปฏิบัติการ
3. การจัดทาแผน/การ
กาหนด KPI
1. การทาวิจัยสถาบัน

พ.ค.

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

กองคลัง

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

211 เอกาทศ
รถ

กองคลัง

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

กองคลัง

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

211 เอกาทศ
รถ

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

wee
k4

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

⁄

กองบริหารการวิจยั

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

คณะ
บริหารธุรกิจฯ

มิ.ย.

⁄
⁄

29
wee
k4

ก.ค ส.ค ก.ย

หมำยเหตุ

ลำดับ

4

กลุ่มชุมชน
นักปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

2. อาจารย์ทางานวิจัย
น้อย

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

3. ผลประโยชน์ของ
ผู้ทาวิจัย
ประกันคุณภาพ ระดับคณะ วิทยาลัย
การศึกษา
1. แนวทางการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้ประสบ
ความสาเร็จ

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

QA Staff ระดับคณะ
วิทยาลัย จานวน 20
คน

นายฐาปนา
คณะบริหารธุรกิจฯ

BEC 2108
คณะบริหาร
ธธุรกิจฯ

- นักวิชาการศึกษา
ระดับคณะ วิทยาลัย

นางสาวจิตเลขา
วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัย
นานาชาติ

2. การยกร่าง การจัดทา
แบบฟอร์ม รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ วิทยาลัย

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ. 2559)
มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

30

30

- QA Staff ระดับ
คณะ วิทยาลัย
- QA Staff
หน่วยงานสนับสนุนที่
รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน
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หมำยเหตุ

ลำดับ

กลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ. 2559)
มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

หมำยเหตุ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

อาคารเอกาทศ
รถ

เวลา
13.00 น.
เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

อาคารเอกาทศ
รถ

เวลา
13.00 น.
เป็นต้นไป

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

อาคารเอกาทศ
รถ

เวลา
13.00 น.
เป็นต้นไป

งานกิจกรรม
กองกิจการนิสิต

คุณขวัญเรือน
พระนาค คณะ
วิทยาศาสตร์

SC1207
คณะ
วิทยาศาสตร์

หน่วยงานสนับสนุน
1. กระบวนการ
ดาเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน
หน่วยงานสนับสนุนของ
แต่ละหน่วยงาน

12

2. การบริหารจัดการ
ด้านทรัพยากรในการ
ดาเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ

5

พัฒนานิสิต
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3. การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในงานประกัน
คุณภาพ
1. แนวทางการ
ประสานงาน/ปฏิบตั ิงาน
ระหว่างคณะกับ
ส่วนกลาง (งาน
กิจกรรม)

9

7
18

ลำดับ

กลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้
2. แนวทางการ
ประสานงาน/ปฏิบตั ิงาน
ระหว่างคณะกับ
ส่วนกลาง
(งานสวัสดิการและแนะ
แนว)

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ.2559)
มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย
24

3. ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นิสิตปัจจุบัน
6

ประชาสัมพันธ์
และสื่อสาร
องค์กร

1. อบรมคุณสมบัติของ
นักประชาสัมพันธ์
2. อบรมการออกแบบ
สื่อ

w4

19

w4

3. อบรมการเขียน
แผนการประชาสัมพันธ์
7
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วิชาการ

1. กฎระเบียบ
ข้อบังคับ/มาตรฐาน
หลักสูตร

w1
18

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

งานสวัสดิการ
และแนะแนว
กองกิจการนิสิต

−

อาคารเอกาทศ
รถ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

−

อาคารเอกาทศ
รถ

วิทยากรภายนอก/
อาจารย์คณะ
บริหารธุรกิจฯ

งานประชาสัมพันธ์

คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

กองบริการเทคโนฯ

งานประชาสัมพันธ์

−

124 คอมมิวนิเคชั่น
คอนซัลติ้ง จากัด

งานประชาสัมพันธ์

คณะ
บริหารธุรกิจฯ

บัณฑิตวิทยาลัย/กอง
บริการการศึกษา

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

คณะ
สังคมศาสตร์

หมำยเหตุ

ลำดับ

กลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้
2. แนวทางการ
ให้บริการนิสิต ทุกระดับ
+ จิตวิทยาการ
ให้บริการ/สนับสนุนให้
นิสิตจบตามแผน/ตก
แผน

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ.2559)
มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย
15

3. ภาษาอังกฤษในการ
ทางาน/สื่อสาร/ให้
คาปรึกษา
8

สารบรรณ

28

1. ระเบียบ ข้อบังคับ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ

30

2. การลงหนังสือระบบ
e-doc

30

3. ระบบการทาลาย
เอกสาร
9

บริหารงาน
บุคคล

1. การเข้าสู่ตาแหน่ง
สายสนับสนุน
2. ความเสีย่ งของการ
บริหารงานบุคคล
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31
26

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

−

กองบริการ
การศึกษา

ปราบไตรจักร
2

NULC

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

NULC

กองกลาง

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

คณะ
บริหารธุรกิจฯ

กองบริการเทคโนโลยี
ฯ

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

คณะ
เกษตรศาสตร์ฯ

สภาอาจารย์

กองกลาง

อาคารเอกาทศ
รถ

กองบริหารงานบุคคล

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

210 เอกาทศ
รถ

กองกฎหมาย

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

หมำยเหตุ

ลำดับ

กลุ่มชุมชนนัก
ปฏิบัติงำน

ประเด็นควำมรู้

ระยะเวลำดำเนินกิจกรรม (ปี พ.ศ.2559)
มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค ก.ย

3. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (KPI)
4. การลงเวลาทางาน
10

พัสดุ

1. การจัดซื้อด้วยวิธตี ก
ลงราคา
2. การควบคุมและการ
จาหน่าย

24
14

สำรสนเทศ IT

1. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศร่วมกัน
2. ระบบความปลอดภัย
(Security)
3. Platform ของการ
พัฒนาเว็บไซต์
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ผู้ประสำนงำน

สถำนที่

−

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
คุณอุษณีกรณ์
หิรัณยาอัครพล
เบอร์โทร.3181
คุณนาตอนงค์
จันทร์แจ่มแจ้ง
กองคลัง

−

−

28

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

w4

3. การบริหารสัญญา

11

ผู้แบ่งปัน
ประสบกำรณ์

คุณอาพร พิพัฒน์
ศาสตร์
นักวิชาการพัสดุ
ชานาญการ กองคลัง
w4

24
⁄
⁄

−
วิทยาลัย
พลังงาน
ทดแทน
กองคลัง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

คุณเกรียงศักดิ์
แก้วทอง
เบอร์โทร.1660

กองบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ

พี่กู๊ด คณะ
วิทยาศาสตร์

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−

กองบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฯ
พี่จั๊ม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์

กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

−
−

หมำยเหตุ

ตัวอย่ำงแบบติดตำมกำรนำควำมรู้

จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในมหำวิทยำลัย (KM) ไปใช้ประโยชน์
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คณะ/หน่วยงานที่สังกัด ………………………………......……………….……………….……….……………..…………….
ชื่อ-สกุล(นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………..………ตาแหน่ง.............................................
ตอนที่ 2 ท่ำนได้เคยเข้ำร่วมกิจกรรมครั้งใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
กิจกรรมครั้งที่ 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................
หัวข้อ
.......................................................................................................................
วิทยากร
.......................................................................................................................
กิจกรรมครั้งที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................
หัวข้อ
.......................................................................................................................
วิทยากร
.......................................................................................................................
กิจกรรมครั้งที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่.............เดือน...................................พ.ศ....................
หัวข้อ
.......................................................................................................................
วิทยากร
.......................................................................................................................
ตอนที่ 3 กำรนำควำมรู้ที่ได้จำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์
1. ท่านนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ด้านการปฏิบัติงาน อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
2. ท่านขยายความรู้เพื่อให้เกิดแบบอย่างหรือแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) อย่างไร
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบติดตามการนาความรู้ (KM) ไปใช้ประโยชน์
กลับมายังกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใน......................................
โทร 0-5596-1446 โทรสาร. 0-5596-1443
ผู้ประสานงาน นางสาวกุสุมา มัคนา เบอร์ภายใน 1446
.....
.ขอขอบคุณสาหรับข้อมูลที่ท่านมอบให้เราเพื่อนาไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป......
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