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แผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 
วิสัยทัศน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีองคความรูในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของสงัคม 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของสังคม 
2. มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความใฝรู 
3. จัดการความรูที่จําเปนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เปาประสงค 
1. มหาวิทยาลัยมีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
2. คณาจารยมีความรู ทักษะ และประสบการณในการจัดการเรียนการรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนอยางดี 
3. มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบการจัดการความรูดานการผลติบัณฑิตอยางเปนระบบ 

ขั้นตอนการจัดการความรู 
 1. การระบุความรูที่จําเปน 
 2. การสรางและแสวงหาความรู 
 3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 
 4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
 5. การเขาถึงความรู 
 6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
 7. การเรียนรู 
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แบบฟอรมที่ 1 : การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดนัตามประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา หนาที่ : …2…./…54….. 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ประเด็นยทุธศาสตร เปาประสงค 
(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ 
ตัวชี้วัด 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติ 
ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 
สรางโอกาสในการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 
 
บัณฑิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามความตองการของสังคม 

 
 
ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิต
นักศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดบัความพึงพอใจ
ของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

 
 

รอยละ 80 
 
 

รอยละ 80 

 
 
องคความรูที่ตอบประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1 
1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรยีนเปน
สําคัญ(การเรียนแบบใฝรู:Active Learning) 
2. เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสรมิการเรียน
แบบใฝรู 

องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยทุธศาสตรที่เลือกมาจดัทําแผนการจดัการความรู คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร :  การจัดการความรูเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
องคความรูที่จําเปน : กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนองคความรูที่เปนพื้นฐานอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามความตองการของสังคม อัน
จะนําไปสูภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

แผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต  

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายที่เลือกใชวัดการทํา KM : ตัวชี้วัดจํานวน 2 ตัวชี้วัดดังที่แสดงไวขางตน 
 
 
 

ผูทบทวน : …………………………………………………………. 
ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 
 
 

ผูอนุมัติ : …………………………………………… 
ผูบริหารสูงสุดของสถาบันอุดมศึกษา (CEO) 
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แบบฟอรมที่ 1 : แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 (จัดการความรู เรื่อง “การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”) หนาที่ : …3…./…54….. 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ประเด็นยุทธศาสตร : การจัดการความรูเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
องคความรูที่จําเปน : กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : :  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา 
                                                    ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 
เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดที่ 6.1 รอยละ 80 
                                                            ตัวชี้วัดที่ 6.2 รอยละ 80 

กระบวนการจัดการความรู ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
1.การระบุความรูที่จําเปน       
   (1) วิเคราะหผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา มีผลการประเมินของอาจารยครบทุกคน 100 % ต.ค. 53 / พ.ค. 54 คณะ   
  (2) สังเคราะหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของผูมีสวนไดเสีย มีการประชุมผูมีสวนไดเสีย 2 ครั้ง ต.ค. 53 – ก.ย. 54 KM Team   
  (3) ระบุเทคนิคและวิธีการที่จําเปนในกระบวนการเรียนการสอน  มีเทคนิดการสอนที่สงเสริมการจัดการเรียนแบบใฝรู มี ต.ค. 53/พ.ค. 54 คณะ   
2.การสรางและแสวงหาความรู       
   (1) นําเสนอประสบการณจากการจัดการเรียนแบบใฝรู มีการจัดนําเสนอผลการจัดการเรียนแบบใฝรู อยางนอยคณะละครั้ง ต.ค. 53 / พ.ค. 54 คณะ   
   (2) สืบคนเทคนิคการจัดการเรียนเพื่อสงเสริมการเรียนแบบใฝรู มีแหลงสืบคนใหอาจารยหลายชองทาง อยางนอย 2 ชองทาง ต.ค. 53 / พ.ค. 54 KM Team   
3.การจัดการความรูใหเปนระบบ       
   (1) สรุปเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับรายวิชา มีเทคนิคการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับรายวิชา รายวิชาละ 2 เทคนิค พ.ย. 53 / มิ.ย. 54 KM Team&คณะ   
   (2) เชิญวิทยากรใหความรูและศึกษาดูงาน จํานวนครั้งในการใหความรูและศึกษาดูงาน อยางนอยคณะละครั้ง ต.ค. 53 – ก.ย. 54 คณะ   
4.การประมวลและกลั่นกรองความรู       
   (1) จัดทําโครงการสอน/มคอ.3 ที่เนนการจัดการเรียนแบบใฝรู จํานวนโครงการสอน/มคอ.3 คณะละ 20 แผน ต.ค. 53 / พ.ค. 54 คณะ&คณาจารย   
   (2) ออกแบบกิจกรรมและผลิตสื่อการเรียนเพื่อจัดการเรียนแบบใฝรู จํานวนชุดของสื่อเพื่อจัดการเรียนแบบใฝรู คณะละ 10 ชุด ต.ค. 53 / พ.ค. 54 คณาจารย   

 
 
 

เขียว 

เขียว 

เขียว 

เขียว 
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แบบฟอรมที่ 1 : แผนปฏิบัติการจัดการความรู (KM Action Plan) ดานการผลิตบัณฑิต ประจําปการศึกษา 2554 (จัดการความรู เรื่อง “การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ”) หนาที่ : …4…./…54….. 

กระบวนการจัดการความรู ตัวชี้วัด เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
5.การเขาถึงความรู       
  (1) จัดทําเอกสารสารเผยแพรความรูสูคณาจารย มีเอกสารเผยแพรสูอาจารยเพียงพอ 100 % ต.ค. 53 / พ.ค. 54 KM Team&คณะ   
  (2) จัดทําเอกสารเผยแพรความรูผานระบบเครือขาย มีแหลงสืบคนใหอาจารยหลายชองทาง อยางนอย 2 ชองทาง ต.ค. 53 – ก.ย. 54 KM Team   
6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู       
   (1) คณาจารยนําเสนอผลการจัดการเรียนรูแบบใฝรูในที่ประชุม จํานวนครั้งที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู อยางนอยคณะละครั้ง ต.ค. 53 / พ.ค. 54 คณะ&คณาจารย   
   (2) คณะรวบรวมแผนการจัดการเรียนรูไวใหผูสนใจศึกษา มีแผนการจัดการเรียนรูใหผูสนใจศึกษา คณะละ 10 แผน พ.ย. 53 - ก.ย. 54 คณะ   
7.การเรียนรู       
   (1) คณาจารยทดลองใชแผนการจัดการเรียนรูแบบใฝรู จํานวนอาจารยที่ทดลองใชแผนการจัดการเรียน ไมนอยกวา 50 คน พ.ย. 53 - ก.ย. 54 คณาจารย   
   (2) คณาจารยเขียนบทความนําเสนอผลการจัดการเรียนแบบใฝรู จํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพร 10 บทความ ก.ย. 54 คณาจารย&สนส.   

**************** 

เขียว 

เขียว 

เขียว 


