แผนการจัดการความรู้
ประจําปีการศึกษา 2557
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

จัดทําโดย

คณะกรรมการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน
ตุลาคม 2557

หน้ า 1

แผนการจัดการความรู้ :

สารบัญ
1. บทสรุปผู้บริ หาร
- ประกาศแต่งตังที
้ มงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พร้ อมรายละเอียดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
2. ขอบเขต KM (KM Focus Area)
3. เป้าหมาย KM (Desired State)
4. ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ (Key Success Factor)
6. แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ภาคผนวก :
- คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดการความรู้กองนโยบายและแผน
- คําสัง่ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
มชนนักปฏิบตั ิ
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2
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แผนการจัดการความรู้ :

1. บทสรุ ปผู้บริหาร
สื บ เนื่ อ งจากพระราชพระราชกฤษฎี ก าว่า ด้ ว ยหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
พ.ศ. 2546 มาตรา 11 กําหนดไว้ ว่า ส่วนราชการมีหน้ าที่พฒ
ั นาความรู้ ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลกั ษณะเป็ น
องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้ องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ ในด้ านต่าง ๆ
เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ริ าชการได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทังต้
้ องส่งเสริม
และพัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สัย ทัศน์ และปรั บเปลี่ ย นทัศนคติข องข้ า ราชการในสัง กัดให้ เ ป็ น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรี ยนรู้ ร่วมกัน ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้ องกับการบริ หารราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์
เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารที่ดี จึงได้ นําการจัดการความรู้ ซงึ่ เป็ นระบบการจัดการที่สามารถกําหนดขึ ้นและนําไปปฏิบตั ิได้ อย่างเป็ น
รูปธรรม โดยกองนโยบายและแผนได้ จดั วางระบบความรู้และแผนการดําเนินงานไว้ ดงั รายการต่อไปนี ้
1.1 ประกาศแต่ งตัง้ ทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer)
พร้ อมรายละเอียดหน้ าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้ การจัดทําระบบการจัดการความรู้ ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิ ผล กองนโยบายและแผนจึงได้ มี
คําสัง่ แต่งตังที
้ มงาน KM ในรูปแบบคณะกรรมการการจัดการความรู้กองนโยบายและแผน ดังนี ้
เพื่อให้ การดําเนินการสู่องค์กรแห่งการเรี ยนรู้ ของการจัดทําแผนการจัดการความรู้ กองนโยบายและ
แผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดําเนินไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและสอดคล้ องกับเกณฑ์
มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ จึงขอแต่งตังคณะกรรมการ
้
จัดการความรู้ ประกอบด้ วย
1. รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)
2. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล
3. ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
4. หัวหน้ างานแผนยุทธศาสตร์
5. นางสาวบุญรักษ์ กฤษวงษ์
6. นางสาวศุภวรรณ สุทธาวาสน์
7. นางสาวปาริ ฉตั ร ปรารมภ์
8. นางชลธิชา ชัยสุวรรณ
9. หัวหน้ างานบริหารทัว่ ไปและสารสนเทศ
10. นางสาวปอลิน นัยนา

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แผนการจัดการความรู้ :

หน้ า 3

1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area)
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ทงหมดประกอบด้
ั้
วย
1. การจัดทํารายงานประจําปี ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางเดียวกัน
2. จัดทําระบบข้ อมูลพื ้นฐานของมหาวิทยาลัยเพื่อการดําเนินงานของกองนโยบายและแผน
 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในปี การศึกษา พ.ศ.2557
(ได้ คะแนนสูงสุด) คือ การจัดทํารายงานประจําปี ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางเดียวกัน
1.3 เป้ าหมาย KM (Desired State)
 เป้าหมาย KM (Desired State) ประจําปี การศึกษา 2557 คือ การการจัดทํารายงานประจําปี ให้ มี
ประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางเดียวกัน กําหนดเป้าหมายไว้ ดงั นี ้
1.
สร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่ วมกันในการจัดทํารายงานประจําปี ของผู้รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ประจําปี ของหน่วยงาน
2. รายงานประจําปี ใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
 เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในปี
การศึกษา 2557 คือ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่วมกันในการจัดทํารายงานประจําปี ของผู้รับผิดชอบ
จัดทํารายงานประจําปี ของหน่วยงาน
1.4 ปั จจัยแห่ งความสําเร็จ (Key Success Factor)
ปั จจัยแห่งความสําเร็ จ (Key Success Factor) เพื่อให้ ดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM
ที่เลือกทํา สามารถนําไปปฏิบตั ไิ ด้ อย่างเป็ นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. นโยบายของผู้บริ หารมีความชัดเจนและให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการให้ ความรู้ เกี่ยวกับการ
จัดทํารายงานประจําปี
2. ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปี ทกุ คนจากทุกหน่วยงานให้ ความร่ วมมือและมีความพร้ อมในการ
เรี ยนรู้ไปพร้ อมๆ กัน
3. มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เกี่ยวกับ ปั ญหา อุปสรรคที่เจอในการจัดทํารายงานประจําปี
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แผนการจัดการความรู้ :

แบบฟอร์ ม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของหน่ วยงาน ...กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี...
ขอบเขต KM ที่
(KM Focus Areas)
1. การจัดทํารายงาน
ประจําปี ให้ มีประสิทธิภาพ
และเป็ นแนวทางเดียวกัน

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับจากขอบเขต KM ที่มีต่อ
ชุมชนท้ องถิ่น

กองนโยบายและแผนได้ รับ

1.1 คนในชุมชนได้ รับทราบ
ผลการดําเนินงานที่ออกมา
ในรูปแบบรายงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.1 รายงานประจําปี ที่มี
ข้ อมูล ถูกต้ อง ครบถ้ วนจาก
ทุกภาคส่วน เพื่อนํามาหลอม
รวมเป็ นรายงานประจําปี ใน
ระดับมหาวิทยาลัย

2. จัดทําระบบข้ อมูลพื ้นฐาน 2.1 ทราบข้ อมูลพื ้นฐาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินงานของกองนโยบาย
และแผน

1.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดทํารายงานรประจําปี
2.1 มีระบบฐานข้ อมูล
พื ้นฐาน จํานวน 1 ระบบ
2.2 มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
รองรับการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพ ถูกต้ อง
รวดเร็ว
2.3 ลดขันตอนการทํ
้
างาน
2.4 มีฐานข้ อมูล
ประกอบการประกัน
คุณภาพ

มหาวิทยาลัย
1.1 มีรายงานประจําปี ที่
ถูกต้ องครบถ้ วน
1.2 มีรายงานคุณภาพ
สําหรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2.1 มหาวิทยาลัยมี
ฐานข้ อมูลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจ
2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัย

ประเทศชาติ

Outsource ของหน่ วยงาน

1.1 มีคณ
ุ ภาพการศึกษาที่ดี

- ไม่มี -

1.2 ได้ มหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพ

2.1 สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของรัฐบาล
2.2 สามารถสนับสนุนข้ อมูล
ให้ กบั หน่วยงานภาครัฐได้
อย่างรวดเร็ว
และบรรลุเป้าหมาย

- ไม่มี -

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

หน้ า 5

แผนการจัดการความรู้ :

แบบฟอร์ ม 2 การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของหน่ วยงาน ...กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี...
เกณฑ์ การกําหนดขอบเขต KM
1.สอดคล้ องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้ วเห็นได้ ชดั เจน (เป็ นรูปธรรม)
3.มีโอกาสทําได้ สําเร็ จสูง
4.ต้ องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้ องการ
5.ผู้บริหารให้ การสนับสนุน
6.เป็ นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
รวมคะแนน

ขอบเขต KM
ที่ 1

ขอบเขต KM
ที่ 2

5.00
5.11
5.56
5.67
5.67
5.11
32.11

5.11
5.33
4.78
5.33
5.67
5.11
31.33

หมายเหตุ

หมายเหตุ : เกณฑ์การให้ คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้ อย = 1
<เกณฑ์คะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้ >
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมัติ : ………………………………………………. ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

แผนการจัดการความรู้ :

หน้ า 6

แบบฟอร์ ม 3 เป้ าหมาย KM (Desired State) ของหน่ วยงาน ...กองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี...
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ การจัดทํารายงานประจําปี ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทาง
เดียวกัน
เป้ าหมาย KM (Desired State)
หน่ วยที่วัดผลได้ เป็ นรู ปธรรม
เป้ าหมาย KM ที่ 1 สร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่วมกันในการจัดทํา 1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงาน
รายงานประจําปี ของผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปี ของ
ประจําปี ของทุกหน่วยงาน
หน่วยงาน
สามารถจัดทํารายงานประจําปี
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ส่งรายงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
2.1 ข้ อมูลสารสนเทศในรายงาน
เป้ าหมาย KM ที่ 2 รายงานประจําปี ใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
ประจําปี เลือกใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ตรงตามระยะเวลาที่รายงาน
เป้ าหมาย KM ที่องค์ กรต้ องการทําคือ เป้าหมาย KM ที่ 1 และ 2 1.1 ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ประจําปี ของทุกหน่วยงาน
รวมกัน คือ สร้ างความรู้ ความเข้ าใจร่วมกันในการจัดทํารายงาน
ประจําปี ของผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปี ของหน่วยงาน เพื่อ สามารถจัดทํารายงานประจําปี
เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
การใช้ ข้อมูลที่ถกู ต้ อง เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 ส่งรายงานตรงตามเวลาที่
กําหนด
1.3 ข้ อมูลสารสนเทศในรายงาน
ประจําปี เลือกใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ตรงตามระยะเวลาที่รายงาน
ผู้ทบทวน / ผู้อนุมตั ิ : …………………………………… ( CKO / ผู้บริหารระดับสูงสุด )

แผนการจัดการความรู้ :
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แบบฟอร์ ม 11 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)
ชื่อหน่ วยงาน : กองนโยบายและแผน
เป้ าหมายของ KM (Desired State): การจัดทํารายงานประจําปี ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นแนวทางเดียวกัน
หน่ วยงานที่วัดผลได้ อย่ างเป็ นรูปธรรม :
1. ผู้รับผิดชอบจัดทํารายงานประจําปี ของทุกหน่วยงานสามารถจัดทํารายงานประจําปี เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ส่งรายงานตรงตามเวลาที่กําหนด
3. ข้ อมูลสารสนเทศในรายงานประจําปี เลือกใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง ตรงตามระยะเวลาที่รายงาน
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
วิธีส่ ูความสําเร็จ
เป้ าหมาย
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
1. การบ่ งชีค้ วามรู้ (Knowledge Identification)
การบ่งชี ้ความรู้ภายในองค์กร
ต.ค. 57 - จํานวนรายการ การกําหนดขอบเขตเนื ้อหาให้ ชดั เจน
อย่างน้ อย CKO/CEO
2 เรื่ อง
/คณะกรรมการ
ประเด็นความรู้
จัดการความรู้
2. การสร้ างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition)
1. การสร้ างและแสวงหาความรู้
ต.ค.-พ.ย. - จํานวนครัง้ ในการ 1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภายในองค์กร
57
จัดกิจกรรม
ภายในหน่วยงาน
1.2 ระบบพี่เลี ้ยงการประกัน พี่สอน
น้ อง เพื่อนสอนเพื่อน น้ องสอนพี่

2 ครัง้

CKO
CEO
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-

แผนการจัดการความรู้ :

กิจกรรมการจัดการความรู้
2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
ภายนอกองค์กร
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ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
วิธีส่ ูความสําเร็จ
ต.ค.-ธ.ค. - จํานวนครัง้ ในการ 2.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
57
จัดกิจกรรม
ภายนอกหน่วยงานเกี่ยวกับการ
จัดทํารายงานประจําปี

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization)
การรวบรวมความรู้เป็ นหมวดหมู่ ม.ค. – มี.ค. - จํานวนความรู้ที่ - จัดทํารายงานผลการแลกเปลี่ยน
ตามตัวบ่งชี ้ที่รับผิดชอบ
58
แยกเป็ นหมวดหมู่ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการจัดทํารายงาน
ประจําปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
ประเมินผลองค์ความรู้ด้านการ ม.ค. – มี.ค. - ผลการประเมิน ประเมินโดยใช้ แบบทดสอบความรู้
จัดทํารายงานประจําปี ของ
58
องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัย
บุคลากรอยูใ่ น
ระดับดี
5. การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access)
สนับสนุนบุคลากรกองนโยบาย
เม.ย.-พ.ค. - มุมความรู้ 1 มุม 1. จัดมุมความรู้เกี่ยวกับการประกัน
และแผนเข้ าถึงความรู้ได้ อย่าง
58
- บอร์ ดเผยแพร่การ คุณภาพ
2. จัดทําบอร์ ดประชาสัมพันธ์
สะดวกและทัว่ ถึง
จัดการความรู้ 1
3. จัดทํา Social KM
บอร์

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
CKO
CEO
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

งบประมาณ
-

1 ฉบับ

CKO
CEO
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

3,000 บาท

1 ครัง้

CKO
CEO
คุณอํานวย

-

CKO
CEO
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-

1 ครัง้

อย่างน้ อย 2
ช่องทาง
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แผนการจัดการความรู้ :

กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชีว้ ัด
6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
จัดกิจกรรมให้ บคุ ลากรมีการ
ส.ค.57- - จํานวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกัน
พ.ค.58 แลกเปลี่ยนเรียนรู้

7. การเรี ยนรู้
จัดการประเมินบุคลากรที่เข้ าร่วม
กิจกรรมสามารถนําความรู้ไปใช้ ใน
การปฏิบตั งิ านได้ จริ ง

พ.ค.58

วิธีส่ ูความสําเร็จ
1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภายในหน่วยงาน
1.2 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ภายนอกหน่วยงาน
1.3 ระบบพี่เลี ้ยงการประกัน พี่สอน
น้ อง เพื่อนสอนเพื่อน น้ องสอนพี่
1.4 เข้ าร่วมกิจกรรม KM Day/KM
Fair/ตลาดนัด KM
1.5 กิจกรรมกลุม่ Cops

เป้ าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

2 ครัง้

CKO
CEO
คณะกรรมการ
จัดการความรู้

-

ระดับความสําเร็จ ประเมินผลสําเร็จขององค์ความรู้
ระดับดี
คณะกรรมการ
ของบุคลากรที่นํา
จัดการความรู้
ประโยชน์การจัดการ
ความรู้มาใช้ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
ผู้อนุมตั ิ ................................................................................................. ผู้บริ หารหน่วยงาน (CKO)
( นางประไพ ปรี ชา )

-

