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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
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บทสรุปผู้บริหาร
การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 11 ที่
ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่่าเสมอโดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้านต่างๆ เพื่อน่ามาประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามพระราชกฤษฎีกา”
ส่านักวิทยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ ก่าหนดแผนการจัดการความรู้ โดยเชื่อมนโยบายของมหาวิทยาลั ยสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม น่าวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย สู่วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงาน จากการจัดการความรู้ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน คณาจารย์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่สะท้องผลการเรียนรู้อย่างเป็น
รูปธรรม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

-31.1 ประกาศแต่งตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) (พร้อมรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบ)
เพื่อให้การด่าเนิน การจัดท่าระบบการจัดการความรู้ด่าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผล ในด้านการจัดการความรู้ ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ โดยมี ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ก่ากับดูแลและสนับสนุนการด่าเนินงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการด่าเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการประจ่า ฯ และมหาวิทยาลัยตามล่าดับ คณะกรรมการจัดการความรู้ ประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้างาน
และบุคลากรภายใน ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการ
1. ผศ.จรรยา
2. ผศ.ดร.ทินพันธุ์
3. นายภาสกร
4. ดร.วรวิทย์
5. นายชยันต์
6. นายภูริพัศ
7. นางกาญจนา
8. นางสาวจริยา
9. นางสาวกุลณัฏฐา

เหลียวตระกูล
เนตรแพ
วรอาจ
พัฒนาอิทธิกุล
นันทวงศ์
เหมือนทอง
สดับธรรม
ทิพย์หทัย
ธัญรัฐวุฒินนท์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะกรรมการดาเนินงาน
1. ผศ.ดร.ทินพันธุ์
2. นางสาวปรางทิพย์
3. นายสุภรัตน์
4. นางสาวนิตยา
5. นางสาววรรณี

เนตรแพ
พึงไชย
กรุดฉ่่า
ทวีศักดิ์วนาไพร
คณฑา

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-46. นางสาวปรียพัศ
7. นางสาวรุ่งรัตน์
8. นางสาวบุสดี
9. นางสาวณัฐณิชา
10. นางสาววิภารัตน์
11.นางสาวรุ่งนภา
12. นางสาวไพรสุดา
13.นางดวงพร
14.นางสาวกุลดา
15. นางสาวกชกร
16. นายสุมนฒ์
17. นายวิชชากร
18. นายนภดล
19. นายอาดัม
20. นายสุวิศาล
21. นายวิทยา
22. นางสาวสุณิสา
23. นางสาวจริยา
24. นางสาวกุลณัฏฐา

พัฒนะสุธาดล
อินทรวิเศษ
หมื่นขัน
คงประกอบ
อ่อนละออ
สาจิตร
ปานพรม
สีระวัตร
สวนสลา
พิเดช
จิรพัฒนพร
คูหาทอง
แข็งการนา
จิกิตศิลปิน
ทับแสง
สีระวัตร
อ่อนฉ่่า
ทิพย์หทัย
ธัญรัฐวุฒินนท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

-5คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ก่าหนดยุทธศาสตร์ ให้เกิดการพัฒนาระบบบริหารเพื่อการจัดการองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน
จัดท่าแผนการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ก่ากับดูแล หรือจัดวางระบบการติดตามความก้าวหน้าการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
น่าผลการติดตามการด่าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการด่าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยวางแผนและประสานงานเพื่ อให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการ
ท่างานที่เสริมสร้างประสิทธิภาพและเอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน
สนับสนุน ส่งเสริม และด่าเนินการเพื่อให้มีการเผยแพร่องค์ความรู้ โดยใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์การท่างาน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
วางแผนการด่าเนินงานเพื่อให้มีการน่าองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ หน่วยงาน มหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งมีการเผยแพร่ให้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีส่าหรับหน่วยงานอื่น ๆ ที่สนใจ
จัดท่ารายงานสรุปผลการด่าเนินงานของแผนการจัดการความรู้ประจ่าปี เพื่อเสนอต่อผู้มีอ่านาจหรือต่อคณะกรรมการประจ่าฯ
ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่เกี่ยวข้อง

-61.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3

เป็นศูนย์กลางในการจัดหา จัดเก็บ รวบรวม บ่ารุงรักษา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบโดยน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นศูนย์กลางในการให้บริการวิชาการด้านทรัพยากรสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5

มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี

จากประเด็นยุทธศาสตร์ของส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้พิจารณาขอบเขตของการจัดการความรู้ ดังนี้
1. การท่าคู่มือปฏิบัติงาน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้)
2. การท่างานวิจัยในการท่างาน (ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี)
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกด่าเนินการ ประกอบด้วย
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ที่ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญา ผ่านการประเมิน
2. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : ผลการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง

-71.4 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ (Key Success Factor)
ปัจจัยแห่งความส่าเร็จ (Key Success Factor) เพื่อให้ด่าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายการจัดการความรู้ ที่เลือกท่า สามารถน่าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. ผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน ให้ความส่าคัญด้านการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนาระบบงานและบุคลากรและสนับสนุนการด่าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. มีบรรยากาศของความร่วมมือ การมีส่วนร่วมและความสนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในหน่วยงาน และกับกลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง
4. มีสิ่งสนับสนุนการด่าเนินงานที่เพียงพอ

-8แบบฟอร์ม 1 ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประโยชน์ที่จะได้รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
บุคลากร
หน่วยงาน
Stakeholder ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
1. การท่าคู่มือปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1. ผู้บริหารของส่านักวิทยบริการและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บุคลากรของส่านักวิทยบริการฯ
3. ผู้รับบริการ
2. การท่างานวิจัยในการท่างาน
บุคลากรสายสนับสนุน
ส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
1. บุคลากรสายสนับสนุน ทั้งภายในและ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
สารสนเทศ
ภายนอกส่านักวิทยบริการฯ
2. ผู้รับบริการ

(………………………………………………………)
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล (CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด)

-9แบบฟอร์ม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขตการจัดการความรู้ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอบเขต KM ที่ 1
ขอบเขต KM ที่ 2
เกณฑ์การกาหนดขอบเขต KM
(การท่าคู่มือปฏิบัติงาน)
(การท่างานวิจัยในการท่างาน)
1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
3
3
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
6
6
3.มีโอกาสท่าได้ส่าเร็จสูง
6
3
4.ต้องท่าเพราะคนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
6
3
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6
3
6.เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
3
3
7.มีความพร้อมด้านทรัพยากร
6
3
รวมคะแนน
36*
24*
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1 <เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้>

ขอบเขต KM ที่ 3
(การเบิกจ่ายงบประมาณ)
1
1
3
1
3
3
3
15

* KM Focus Area
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………….. ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

ขอบเขต KM ที่ 4
(การเขียนหนังสือราชการ)
1
1
3
1
3
1
6
16

-10แบบฟอร์ม 3 เป้าหมายของการจัดการความรู้ (Desired State) ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ 1. การท่าคู่มือปฏิบัติงาน
2. การท่างานวิจัยในการท่างาน
เป้าหมาย KM (Desired State)
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม
เป้าหมาย KM ที่ 1 : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคู่มือ
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
จัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100
เป้าหมาย KM ที่ 2 : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความ
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
เข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
2. มีผู้ด่าเนินการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท่าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………….. ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

-11แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ที่ต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญา ผ่านการประเมิน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. การบ่งชี้ความรู้
ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร 1. ทบทวน ปรับปรุง
ส.ค.-ก.ย. 58 1. จัดการประชุมเพื่อ 1. ผู้บริหาร และ
- คอมพิวเตอร์
เพื่อทบทวนผลการด่าเนินงาน
กระบวนการด่าเนินการ
ทบทวนการด่าเนินการ บุคลากร ทราบถึง - เอกสารประกอบ
จากปีงบประมาณ 2558 และ
การจัดการความรู้ ตาม
การจัดการความรู้
ผลการด่าเนินงาน การอบรม
เตรียมการด่าเนินงานใน
ข้อเสนอแนะจาก
จากปีการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการประเมิน
2558 และหัวข้อการ
ภายนอก เพื่อให้ได้หัวข้อ
ด่าเนินการการ
ในการจัดการความรู้ที่มี
จัดการความรู้ในปี
ประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด
การศึกษา 2559
ร้อยละ 80

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

สถานะ

-122. การสร้างและแสวงหาความรู้
จัดท่าโครงการมีความรู้ความ
1. ใช้นโยบายด้าน
ต.ค. -พ.ย. 58
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการ บริหารงานบุคคลของ
ปฏิบัติงานและงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มีประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจในจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงาน

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดท่าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็น มีผู้รับผิดชอบในการ
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคุมระบบ

ม.ค.-ก.พ. 59

4. การประมวลและกลั่นกลองความรู้
สรุปประเด็น ปัญหา และแนวทาง สรุปประเด็นปัญหา และ
ต.ค. -พ.ย. 58
การแก้ไข ในจัดท่าคู่มือการ
แนวทางการแก้ไข ที่ได้จาก
ปฏิบัติงานที่ส่าคัญ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น
รายลักษณ์อักษร

1. ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือ
ปฏิบัติงานของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

บุคลากรสาย
- คอมพิวเตอร์
สนับสนุนของส่านัก - เอกสารประกอบ
วิทยบริการและ
การอบรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท่าคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 70

40,000

มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต์

มีข้อมูลผู้จัดท่า และ - คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างคู่มือ
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ปฏิบัติงานบน
ประกอบ การอบรม
เว็บไซต์ส่านักฯ

-

คุณสุณิสา อ่อนฉ่่า

เล่มสรุปโครงการ ที่
รวบรวม ประเด็น
ปัญหา และแนวทาง
การแก้ไข ในจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงาน

เล่มสรุปโครงการ 1
เล่ม

-

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

- คอมพิวเตอร์
- เอกสารประกอบ
การอบรม

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

-135. การเข้าถึงความรู้
1. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

1. จัดท่าเว็บไซต์
เม.ย. -พ.ค. 59 1. เว็บไซต์
2. จัดให้สถานที่
2. สถานที่แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณ
เรียนรู้
ชั้น 1 อาคาร 15)

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 1. ใช้นโยบายด้าน
เม.ย. -พ.ค. 59
จัดการความรู้ การจัดท่าคู่มือการ บริหารงานบุคคลของ
ปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มีประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจในจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงาน
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

1. จ่านวนผู้ที่ต้องมี
คู่มือปฏิบัติงาน
ประกอบการต่อสัญญา
ในปีงบประมาณ
2559-2560

1.เว็บไซต์ หน่วยงาน - คอมพิวเตอร์
ที่มีข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1
เว็บไซต์
2. ห้องประชุมราช
พฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร
15

-

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

1. ผู้ที่ต้องมีคู่มือ
- คอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงาน
- เอกสารประกอบ
ประกอบการต่อ
การอบรม
สัญญา ผ่านการ
ประเมินร้อยละ 100
2. จ่านวนผู้ที่ต้องมี
คู่มือปฏิบัติงาน
ประกอบการต่อ
สัญญาใน
ปีงบประมาณ
2559-2560 เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

-

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-14อย่างน้อยร้อยละ 80
3. ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผ่านเวปไซต์
หน่วยงาน
7. การประเมินผลและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
ประชุมสรุปผลการด่าเนินงาน
1.การติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการความรู้ปีปัจจุบัน
เปรียบเทียบระหว่างปีที่
ผ่านมา

พ.ค. 59

1. จัดการประชุมเพื่อ 1. ผู้บริหาร และ
ทบทวนการด่าเนินการ บุคลากร ทราบถึง
การจัดการความรู้
ผลการด่าเนินงาน
จากปีการศึกษา
2559

- คอมพิวเตอร์
- คู่มือการปฏิบัติงาน

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………………………………………..(CKO/ผู้บริหารระดับสูงสุด)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

-

- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

-15แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงคุณภาพ : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ด่าเนินการท่างานวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
1. บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. มีผู้ด่าเนินการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท่าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
ลาดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ์
1. การบ่งชี้ความรู้
ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร 1. ทบทวน ปรับปรุง
ส.ค.-ก.ย. 58 1. จัดการประชุมเพื่อ 1. ผู้บริหาร และ
- คอมพิวเตอร์
เพื่อทบทวนผลการด่าเนินงาน
กระบวนการด่าเนินการ
ทบทวนการด่าเนินการ บุคลากร ทราบถึง - เอกสารประกอบ
จากปีงบประมาณ 2558 และ
การจัดการความรู้ ตาม
การจัดการความรู้
ผลการด่าเนินงาน การอบรม
เตรียมการด่าเนินงานใน
ข้อเสนอแนะจาก
จากปีการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559
คณะกรรมการประเมิน
2558 และหัวข้อการ
ภายนอก เพื่อให้ได้หัวข้อ
ด่าเนินการการ
ในการจัดการความรู้ที่มี
จัดการความรู้ในปี
ประโยชน์ต่อองค์กรสูงสุด
การศึกษา 2559
ร้อยละ 80

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

สถานะ

-162. การสร้างและแสวงหาความรู้
จัดท่าโครงการมีความรู้ความ
1. ใช้นโยบายด้าน
ต.ค. -พ.ย. 58 1. ความรู้ความเข้าใจ
เข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการ บริหารงานบุคคลของ
เกีย่ วกับการท่างาน
ปฏิบัติงานและงานวิจัย
มหาวิทยาลัย
วิจยั ในการท่างาน
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มีประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจในจัดท่า
วิจัย

3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
จัดท่าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็น มีผู้รับผิดชอบในการ
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควบคุมระบบ

ม.ค.-ก.พ. 59

มีระบบการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงาน
จัดเก็บบนเว็บไซต์

1. บุคลากรสาย
- คอมพิวเตอร์
สนับสนุนของส่านัก - เอกสารประกอบ
วิทยบริการและ
การอบรม
เทคโนโลยี
สารสนเทศ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การท่างานวิจัยใน
การท่างานเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 70

40,000

ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

มีข้อมูลผู้จัดท่า และ - คอมพิวเตอร์
ตัวอย่างคู่มือ
- ไฟล์ข้อมูลเอกสาร
ปฏิบัติงานบน
ประกอบ การอบรม
เว็บไซต์ส่านักฯ

-

คุณสุณิสา อ่อนฉ่่า

-174. การประมวลและกลั่นกลองความรู้
สรุปหัวข้อในการท่าวิจัยของแต่ละ สรุปหัวข้อในการท่าวิจัย
กลุ่มงาน
ของแต่ละกลุ่มงาน ที่ได้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นรายลักษณ์อักษร

5. การเข้าถึงความรู้
1. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ต.ค. -พ.ย. 58 1. เล่มสรุปโครงการ ที่
หัวข้อในการท่าวิจัย
ของแต่ละกลุ่มงาน
2. กลั่นกรองหัวข้อ
งานวิจัยจากผู้บริหาร

1. จัดท่าเว็บไซต์
เม.ย. -พ.ค. 59 1. เว็บไซต์
2. จัดให้สถานที่
2. สถานที่แลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (บริเวณ
เรียนรู้
ชั้น 1 อาคาร 15)

1. เล่มสรุปโครงการ - คอมพิวเตอร์
จ่านวน 1 เล่ม
- เอกสารประกอบ
2. น่าข้อมูลหัวข้อใน การอบรม
การท่าวิจัยของแต่
ละกลุ่มงานเข้าที่
ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร
อย่างน้อย 1 ครั้ง

-

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

1. เว็บไซต์หน่วยงาน - คอมพิวเตอร์
ที่มีข้อมูลการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1
เว็บไซต์
2. ห้องประชุมราช
พฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร
15

-

- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

-186. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
1. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ 1. ใช้นโยบายด้าน
เม.ย. -พ.ค. 59 1. จ่านวนผู้ด่าเนินการ
จัดการความรู้ การท่างานวิจัยใน บริหารงานบุคคลของ
ท่างานวิจัย
การท่างาน
มหาวิทยาลัย
2. บุคลากรผู้ถ่ายทอด
ความรู้ มีประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจในจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงาน
3. เพิ่มช่องทางการเรียนรู้
7. การประเมินผลและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
ประชุมสรุปผลการด่าเนินงาน
1.การติดตามและ
ประเมินผลการ
จัดการความรู้ปีปัจจุบัน
เปรียบเทียบระหว่างปีที่
ผ่านมา
2. การยกย่องชมเชย

พ.ค. 59

1. มีผู้ด่าเนินการ
ท่างานวิจัยในการ
ท่างานอย่างน้อย 1
เรื่อง

- คอมพิวเตอร์
- เอกสารประกอบ
การอบรม

ใช้งบวัสดุของ
หน่วยงาน

ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

1. จัดการประชุมเพื่อ 1. โครงร่างงานวิจัย
ทบทวนการด่าเนินการ ในการท่างานอย่าง
การจัดการความรู้
น้อย 1 เรื่อง

- คอมพิวเตอร์
- เอกสารประกอบ
การอบรม

ใช้งบวัสดุของ
หน่วยงาน

- ผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
จัดการความรู้
- ส่านักงาน
ผู้อ่านวยการ

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………………………………………..(CKO/ผู้บริหารระดับสูงสุด)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล
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KM ที่.....

สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM ) : ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ด่าเนินการท่างานวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. มีผู้ด่าเนินการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท่าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลาดับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
งบประมาณ (บาท)
ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
1.การบ่งชี้ความรู้
- ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร เพื่อทบทวนผลการ
ด่าเนินงาน จากปีงบประมาณ 2558 และเตรียมการ
ด่าเนินงานในปีงบประมาณ 2559
2.การสร้างและแสวงหาความรู้
40,000
- จัดท่าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย
3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดท่าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- สรุปหัวข้อในการท่าวิจัยของแต่ละกลุ่มงาน

มิ.ย.

ก.ค.

-20สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM ) : ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ด่าเนินการท่างานวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. มีผู้ด่าเนินการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท่าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลาดับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
งบประมาณ (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
5.การเข้าถึงความรู้
- เพิ่มช่องทางการเรียนรู้
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ การ
ท่างานวิจัยในการท่างาน
7.การประเมินผลและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
- ประชุมสรุปผลการด่าเนินงาน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ........................................................................... ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.
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ลาดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้

งบประมาณ (บาท)

1.การบ่งชี้ความรู้
- ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากร เพื่อทบทวนผลการ
ด่าเนินงาน จากปีงบประมาณ 2558 และเตรียมการ
ด่าเนินงานในปีงบประมาณ 2559
2.การสร้างและแสวงหาความรู้
- จัดท่าโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่า
คู่มือการปฏิบัติงานและงานวิจัย
3.การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดท่าข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อเป็นช่องทางในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- สรุปหัวข้อในการท่าวิจัยของแต่ละกลุ่มงาน

-

KM ที่.....

สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM ) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ที่จะต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญา ผ่านการประเมิน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100

40,000

-

-

ส.ค.

พ.ศ.2558
ก.ย. ต.ค. พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

พ.ศ.2559
มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

-22สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM ) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ที่จะต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญา ผ่านการประเมิน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100
ลาดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
5.การเข้าถึงความรู้
- เพิ่มช่องทางการเรียนรู้
6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
- ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ การ
ท่างานวิจัยในการท่างาน
7.การประเมินผลและส่งเสริมการจัดการความรู้ในองค์กร
- ประชุมสรุปผลการด่าเนินงาน

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ.2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

-

-

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ........................................................................... ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

พ.ศ.2559
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-23-

CM …..

แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ : ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างาน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ด่าเนินการท่างานวิจัย
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่างานวิจัยในการท่างานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. มีผู้ด่าเนินการท่างานวิจัยในการท่างานอย่างน้อย 1 เรื่อง
3. แต่ละกลุ่มงาน มีหัวข้อในการท่าวิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง
พ.ศ.2558
พ.ศ.2559
ลาดับ
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
งบประมาณ (บาท)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)
2.การสื่อสาร
3.กระบวนการและเครื่องมือ
4.การเรียนรู้
5.การวัดผล
6.การยกย่องและการให้รางวัล
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : .................................................................................( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

ส.ค.

ก.ย.

-24แบบฟอร์ม 13 สรุปงบประมาณการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
ชื่อหน่วยงาน : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย KM (Desired State) : บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคู่มือปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
เชิงปริมาณ : จ่านวนผู้ที่จะต้องมีคู่มือปฏิบัติงานประกอบการต่อสัญญา ผ่านการประเมิน
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : 1.บุคลากรสายสนับสนุนส่านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท่าคู่มือการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 70
2. ผู้ต่อสัญญามีคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 100

CM …..

ลาดับ

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้
1.การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2558)
2.การสื่อสาร
3.กระบวนการและเครื่องมือ
4.การเรียนรู้
5.การวัดผล
6.การยกย่องและการให้รางวัล

งบประมาณ (บาท)

พ.ศ.2558
ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

-

ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : .................................................................................( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล

พ.ศ.2559
เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

