แผนปฏิบัตงิ าน สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นศูนย์กลางการให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (Mission)
1. เป็นศูนย์กลางการให้บริการ สนับสนุนการเรียนการสอน การบริหารทรัพยากร และสนับสนุนการบริหาร
2. ให้บริการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
" ใส่ใจกับงาน บริการด้วยใจ ธารงไว้ด้วยคุณภาพ "

สมรรถนะหลักขององค์กร (Organization Competencies)
1. การมุง่ ผลสัมฤทธิ์
2. การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม
3. การบริการทีด่ ี
4. การทางานเป็นทีม
5. การสัง่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชีพ
6. ความเข้าใจองค์กร

คณะกรรมการประจาสานักงานอธิการบดี
อนุมต
ั ใิ นการประชุมครัง้ ที่ 10/2559
วันที่ 13 ตุลาคม 2559

2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1.1 บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติเหมาะสมในการปฏิบัตงิ าน
1.2 บุคลากรมีจติ สานึกในการให้บริการ (Service Mind)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย

(กลยุทธ์ 1,2)
(กลยุทธ์ 3)

(ตัวชี้วดั : สนอ1,สนอ2)
(ตัวชี้วดั : สนอ3)
ผู้รับผิดชอบรายงาน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

1. สนอ. 1 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ตามโครงการของสานักงานอธิการบดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100
(โครงการพัฒนาบุคลากรที่สานักงานอธิการบดีจดั ขึ้น บุคลากรสานักงานอธิการบดีตอ้ งเข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ โครงการ P2/P3/P4/P7 และ
โครงการ P1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้านที่หน่วยงานจัดอบรมเองหรือส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (ไม่รวมการสัมมนา/ดูงาน ที่หน่วยงานจัดเอง) การนับจานวนไม่นับซ้า)
2. สนอ. 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) มากกว่าร้อยละ 75
ประธานคณะกรรมการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานอธิการบดี (ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
3. สนอ. 3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดี ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (จิตสานึกการให้บริการ) มากกว่าร้อยละ 75
ประธานคณะกรรมการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี (ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
1. พัฒนาบุคลากรให้มคี วามรู้ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่เหมาะสม
(P1,P2)
2. พัฒนาบุคลากรและงานบุคคลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
(P3,P4,P5,P6)
3. ฝึกอบรมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มจี ติ สานึกในการให้บริการ
(P7,P8)
รหัส
ปี พ.ศ. 2560
ค่าเป้าหมาย/
ปี พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ของโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
โครงการ
หน่วยนับ
ร้อยละของบุคลากรที่
1 1.1 สนอ.1 P 1 การพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
กองการเจ้าหน้าที่ (เป็นผู้
ติดตามผลรายไตรมาส
(เฉพาะตาแหน่ง/หน้าที่) ของหน่วยงาน
ได้รับการพัฒนาตาม
สนอ.2
ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลต่อที่ประชุม
โครงการพัฒนาบุคลากร
และรายงานผลการดาเนินงานตาม กรรมการประจา
เฉพาะด้านของหน่วยงาน
ตัวชี้วดั กอง/ฝ่าย/หน่วย
สานักงานอธิการบดี
เป็นผู้ดาเนินงาน)
เดือน ม.ค. เม.ย.
ก.ค. และ ต.ค. 2560

3
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

รหัส
โครงการ/กิจกรรม
โครงการ
2 1.1 สนอ. 1 P 2 โครงการอบรมการเขียน workflow

ตัวชี้วดั ของโครงการ
ร้อยละของบุคลากร
เป้าหมายเข้ารับการ

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายจาก
หน่วยงาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ ผอ.กอง/
หน.ฝ่าย/หน.งาน

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่
ทางานในหน่วยงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า
3 ปี

อบรมการเขียน workflow

ร้อยละของผู้บริหาร
ระดับกลางที่เข้ารับ
การพัฒนา

หมายเหตุ

3 1.1 สนอ.1

P3

โครงการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง

4 1.1 สนอ.1

P4

โครงการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ ร้อยละของบุคลากร
เพื่อเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้น เป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนาทักษะด้านการ
บริหารจัดการเพื่อรองรับ
ตาแหน่งที่สงู ขึ้น

5 1.1 สนอ 2

P5

โครงการพัฒนากระบวนการและขั้นตอน
การเข้าสู่ตาแหน่งที่สงู ขึ้นของบุคลากร
สายสนับสนุน

กาหนดกรอบอัตรา
กาลังในภาพรวมของ
บุคลากรตามมาตรฐาน
การเลื่อนระดับที่สงู ขึ้น

ภายในเดือน
กันยายน 2560

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

6 1.1 สนอ. 2

P6

โครงการพัฒนาแบบประเมินบุคลากร
สานักงานอธิการบดี

แบบประเมินบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตาม
ข้อบังคับการบริหาร
งานบุคคล 2559

ภายในเดือน
กรกฎาคม 2560

ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

4
ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

รหัส
โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วดั ของโครงการ
โครงการ
ร้อยละของบุคลากร
7 1.2 สนอ.3 P 7 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
จิตสานึกในการให้บริการ (Service Mind) เป้าหมายที่เข้ารับการ
พัฒนาให้มจี ติ สานึก
การให้บริการ

8 1.2 สนอ.3

P8

โครงการประกวดหน่วยงานและบุคลากร
ผู้ให้บริการดีเด่น

1. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
หน่วยงานภายใน
สานักงานอธิการบดี
เพิ่มขึ้น
2. หน่วยงานส่งข้อเสนอ
โครงการเข้าร่วมประกวด

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

ร้อยละ 100

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา

หมายเหตุ
บุคลากรเป้าหมาย
ได้แก่ บุคลากรที่
ให้บริการและมี
ปฏิสมั พันธ์กบั
ผู้รับบริการโดยตรง

5
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการบริการทีม่ ีคุณภาพ
เป้าประสงค์
2.1 พัฒนาการบริการให้มคี ุณภาพ
2.2 มีการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)

(กลยุทธ์ 1,2,4)
(กลยุทธ์ 3)

(ตัวชี้วดั : สนอ4,สนอ5,สนอ.6,สนอ7,สนอ8,สนอ10,สนอ11)
(ตัวชี้วดั : สนอ9)
ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบรายงาน
1. สนอ. 4 กระบวนงาน (Workflow) ในการปฏิบัตงิ าน/การให้บริการของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดีมคี วามชัดเจนมากขึ้น
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย/ผู้อานวยการศูนย์
กองละ 5 เรื่อง ฝ่ายละ 3 เรื่อง หน่วยละ 1 เรื่อง ศูนย์ละ 5 เรื่อง และสานักงานอธิการบดีมกี ระบวนงาน (workflow)
ในการปฏิบัตงิ าน/การให้บริการข้ามหน่วยงานชัดเจนขึ้น จานวน 3 เรื่อง
2. สนอ. 5 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดีดา้ นกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ประธานคณะกรรมการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ
(ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
3. สนอ. 6 ร้อยละของคู่มอื การปฏิบัตงิ านของกอง/ฝ่าย/หน่วย ร้อยละ 100
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย
4. สนอ. 7 สานักงานอธิการบดีมโี ครงการ/กิจกรรมประหยัดทรัพยากร อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม
ประธานคณะอนุกรรมการประหยัดทรัพยากร
สานักงานอธิการบดี (หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ )
5. สนอ. 8 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสานักงานอธิการบดีดา้ นสิ่งอานวยความสะดวก มากกว่าร้อยละ 75
ประธานคณะกรรมการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฯ
(ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา)
6. สนอ. 9 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรเรียนรู้ บรรลุ 7 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ NA-5.8 (ภาคผนวก 1)
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ สานักงานอธิการบดี
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)
7. สนอ. 10 การบรรลุผลของการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้าหน่วย
8. สนอ. 11 การส่งเสริมการใช้งานวิจยั สถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน บรรลุ 5 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ NA-5.9
ประธานคณะกรรมการวิจยั สถาบันและงานสร้างสรรค์
สานักงานอธิการบดี (ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)
(ภาคผนวก 2)

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการปฏิบัตงิ านให้มคี วามชัดเจนขึ้น
ปรับปรุงสภาพกายภาพให้เหมาะสมกับการบริการ
สร้างและพัฒนาการจัดการความรู้ในสานักงานอธิการบดี
ปรับปรุงและพัฒนางานเชิงรุก

(P9,P10,P11)
(P12)
(P13)
(P14,P15)

ลาดับที่

เป้าประสงค์

ตัวชี้วดั

6
รหัส
โครงการ

9

2.1

สนอ.4

P9

สนอ.5

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทา workflow 1. หน่วยงานในสานักงาน กองละ 5 เรื่อง
ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี
อธิการบดีมี workflow ฝ่ายละ 3 เรื่อง
ในการปฏิบัตงิ าน/การให้ หน่วยละ 1 เรื่อง
บริการ ของหน่วยงาน ศูนย์ละ 5 เรื่อง
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วดั ของโครงการ

2. หน่วยงานในสานักงาน 3 เรื่อง :อธิการบดีมี workflow
ในการปฏิบัตงิ าน/การให้
บริการ ข้ามหน่วยงาน

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าหน่วย/ผอ.ศูนย์

เรื่อง การขอใช้ห้องเรียน

เรื่อง การขอใช้ห้องประชุม
1. ประชุมหารือและนาเสนอคณะกรรมการบริหาร/กรรมการทรัพ์สิน

หมายเหตุ
หน่วยงานเสนอชื่อ
workflow ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ
สานักงานอธิการบดี
เดือน ธันวาคม 2559

1. ผอ.กองบริการการศึกษา
(การบริหารจัดการ
(เจ้าภาพ)
ห้องเรียน)
2. ผอ.ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
3 สานักสื่อฯ
4. ฝ่ายพัฒนาองครักษ์
5. สานักคอมพิวเตอร์
2. ผอ.ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ (การจัดการห้องประชุม)
(เจ้าภาพ)
1. หน.ฝายจัดการทรัพย์สนิ

2. จัดทา workflow การขอใช้ห้องประชุมและสถานที่

เรื่อง การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของนิสติ

10 2.1

สนอ.6

P 10

โครงการจัดทาคู่มอื การปฏิบัตงิ าน

จานวนคู่มอื การ
ปฏิบัตงิ านในสานักงาน
อธิการบดี

85 เรื่อง (*)

1. ผอ.กองบริการการศึกษา
(เจ้าภาพ)
2. ผอ.กองกิจการนิสติ
ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าหน่วย

(*) จานวน 85 เรื่อง
เฉพาะหน่วยงานใน
สังกัดสานักงาน
อธิการบดีตาม
โครงสร้างเดิม

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

11 2.1

รหัส
โครงการ

สนอ.7

P 11

โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมประหยัดทรัพยากร

ตัวชี้วดั ของโครงการ
สานักงานอธิการบดี
มีโครงการ/กิจกรรม
ประหยัดทรัพยากร

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
อย่างน้อย
2 โครงการ/กิจกรรม

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ

1. กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ประธานคณะอนุกรรมการประหยัด
ทรัพยากร สานักงานอธิการบดี
(หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพย์สนิ )

/

/

/

/

2. กิจกรรมประหยัดกระดาษ
12 2.1

สนอ.8

P 12

โครงการปรับปรุงสภาพกายภาพ
สานักงานอธิการบดี

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ
สานักงานอธิการบดี
ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวก
โครงการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี การพัฒนาหน่วยงาน
สู่องค์กรเรียนรู้

มากกว่าร้อยละ 75

13 2.2

สนอ.9

P 13

14 2.1 สนอ.10

P 14

บรรลุ 7 ข้อ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ NA-5.8
(ภาคผนวก 1)
โครงการพัฒนาคุณภาพงานของหน่วยงาน หน่วยงานภายในสานักงาน อย่างน้อยหน่วยงาน
ภายในสานักงานอธิการบดี
อธิการบดีมโี ครงการ
ละ 1 โครงการ
พัฒนาคุณภาพงาน

คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี

ประธานคณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ สานักงานอธิการบดี
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)

หน่วยงานส่งชือ่ โครงการที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภายในเดือนพฤศจิกายน 2559
หน่วยงานดาเนินโครงการ

15 2.1 สนอ.11

P 15

โครงการพัฒนางานวิจยั สถาบัน

มีการส่งเสริมการใช้งาน บรรลุ 5 ข้อ
วิจยั สถาบันเพื่อการ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
พัฒนาหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ NA-5.9
(ภาคผนวก 2)

ผู้อานวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้าหน่วย/ผอ.ศูนย์
ดาเนินการ โดยมีฝา่ ยประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นเจ้าภาพ/
ประสานงาน
ประธานคณะกรรมการวิจยั สถาบัน
งานสร้างสรรค์ สานักงานอธิการบดี
(ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี)

หมายเหตุ

8
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงโครงสร้างสานักงานอธิการบดีและพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เป้าประสงค์
3.1 มีการปรับปรุงโครงสร้างสานักงานอธิการบดีและพัฒนาแผนเชิงกลยุทธ์ให้สามารถบริหารงานได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เป็นไปตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559
(กลยุทธ์ 1) (ตัวชี้วดั : สนอ. 12)

ตัวชีว้ ัด/เป้าหมาย
สนอ. 12 สานักงานอธิการบดีมปี ระกาศแบ่งหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดีตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 และมีแผนกลยุทธ์ (ฉบับใหม่) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลยุทธ์

ตัวชี้วดั

เป้าประสงค์

ลาดับที่

1. ปรับปรุงโครงสร้างสานักงานอธิการบดีและพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยการมีสว่ นร่วมของบุคลากรของสานักงานอธิการบดี
รหัส
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

16 3.1 สนอ.12

P 16

การปรับปรุงโครงสร้างสานักงาน
อธิการบดี

17 3.1 สนอ.12

P17

โครงการสัมมนาเพื่อจัดแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยนับ
ได้ข้อสรุปการจัดโครงสร้าง ภายในเดือน
และการแบ่งหน่วยงาน มกราคม 2560
ภายในสานักงานอธิการบดี
ตัวชี้วดั ของโครงการ

ได้ขอ้ สรุปจากการสัมมนา ภายในเดือน
มาใช้จดั ทาร่างแผน
กุมภาพันธ์ 2560
กลยุทธ์สานักงาน
อธิการบดี

(P16,P17)

ปี พ.ศ. 2560
ปี พ.ศ. 2559
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการประจาสานักงาน
อธิการบดี

*

คณะทางานจัดทาแผนกลยุทธ์
สานักงานอธิการบดี

หมายเหตุ
1. กาหนดเสนอ
สภามหาวิทยาลัย
อนุมตั เิ ดือนพฤษภาคม
2560
2. เริ่มพิจารณา
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
2559
* จัดสัมมนา ฯ
เดือน กุมภาพันธ์
2560
มอบหน่วยงาน
พิจารณาส่งบุคลากร
เข้าร่วมเป็นคณะ
ทางานหน่วยงานละ
1 คน

9
ภาคผนวก
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์ 2.2

ลาดับที่
ภาคผนวก 1

คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัด สนอ.9 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ NA-5.8)
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบ หรือคณะทางานการจัดการความรู้ โดยมีผู้บริหารหน่วยงานร่วมเป็นคณะทางาน
2. มีการจัดทาแผนจัดการความรู้ โดยกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้
ทีส่ นับสนุนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ หรือสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของหน่วยงาน และการกาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างสอดคล้อง
3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit
Knowledge) และรวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ทกี่ าหนดในข้อ 2 เพือ่
กาหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด
4. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนดนาแนวทางในการปฏิบัติงานตามข้อ 3 ไปปฏิบัติ และผู้รับผิดชอบ
หรือคณะทางานมีการติดตามผลทีเ่ กิดขึ้นและปัญหาอุปสรรคจากการนาไปปฏิบัติ
5. รวบรวมแนวทางการในการปฏิบัติงานจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษานี้หรือปีการศึกษา
ทีผ่ ่านมาทีน่ าไปใช้งานตามข้อ 4 แล้วได้ผลดี มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติทดี่ ีแล้วจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการจัดการความรู้ตามตัวบ่งชี้ของแผน และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาหน่วยงานเพือ่ พิจารณา

10
ภาคผนวก
เป้าประสงค์
2.1

ลาดับที่
ภาคผนวก 2

คาอธิบายรายละเอียด
ตัวชี้วัด สนอ.11 การส่งเสริมการใช้งานวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหน่วยงาน (ตัวบ่งชี้ NA-5.9)
เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ
1. มีการระบุประเด็นปัญหาทีค่ วรดาเนินการแก้ไขด้วยผลงานวิจัยสถาบัน โดยอาจเป็นปัญหาในการ
บริหารจัดการหรือในการทางานหรือเป็นประเด็นเพือ่ พัฒนาหน่วยงาน
2. มีการจัดสรรงบประมาณและ/หรือทรัพยากรต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการทางานวิจัยสถาบัน
3. มีผลงานวิจัยสถาบันแล้วเสร็จและทาการเผยแพร่เพือ่ การใช้ประโยชน์ภายในหน่วยงาน อย่างน้อย
1 โครงการต่อปีทปี่ ระเมิน
4. มีการติดตามและตรวจสอบประเมินผลการนาผลงานวิจัยสถาบันไปใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนา
การทางานของหน่วยงาน
5. มีการนาผลประเมินมาพัฒนาไปต่อยอดงานวิจัยสถาบัน หรือหน่วยงานมีการผลิตงานวิจัยสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง

