แผนการจัดการเรียนรู้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจาปี การศึกษา 2555
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ จดั ทาคารับรองปฏิบตั ิราชการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามประเด็นตัวชีว้ ดั ที่ 20 ระดับความสาเร็ จของการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2555 นัน้ จากผลการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในวาระการพิจารณาแผนจัดการความรู้ที่นาเสนอโดยหน่วยงาน
ระดับคณะ นามาจัดลาดับความสาคัญเพื่อจัดทาแผนจัดการความรู้ ข องคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ได้ เป็ นจานวน 2 แผนที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตา่ งๆ ได้ แก่
แผนที่ 1 แผนจัดการความรู้ด้านการจัดการเรี ยนการสอนเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ สนับสนุนประเด็ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น
แผนที่ 2 แผนจัดการความรู้ ด้านการบริ หารการวิจยั สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ การวิจยั เพื่อ
สร้ างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้ องถิ่น

รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน แสดงตามเอกสารแผนจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

2
แผนจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญ
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 1)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน้ าที่ 2/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ระดับ 5
ลา กิจกรรมการจัดการความรู้
ดับ
1 การบ่งชี ้ความรู้ โดยจัดประชุม
คณะกรรมการทีม KM เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้
ที่จาเป็ น สาหรับการจัดการ
เรี ยน การสอนที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ รายชื่อวิทยากรหรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทังในและ
้
นอกองค์กร
2 การสร้ างและแสวงหาความรู้
โดย
2.1 ค้ นคว้ าและรวบรวม
ข้ อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ทังในรู
้ ปเอกสาร ตารา
วารสาร CD ROM การสืบค้ น
ทางอินเตอร์ เน็ต ฯลฯ
2.2 ค้ นคว้ าและรวบรวม
ข้ อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจยั ในชันเรี
้ ยน

ระยะ
ตัวชีว้ ัด
เป้า
เวลา
หมาย
ม.ค. องค์ความรู้ที่
อย่างน้ อย 10
55 จาเป็ นสาหรับ
รายการ
การจัดการเรี ยน
การสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

กลุ่มเป้า
ผู้รับ
หมาย
ผิดชอบ
คณาจารย์
ทีม KM
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ม.ค.- 2.1 ได้ ความรู้
ก.พ. ทางทฤษฎี
55 ตลอดจน
เทคนิควิธีการ
จัดการเรี ยนการ
สอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ

2.1 ทฤษฎี
การจัดการ
เรี ยนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทีม KM

ม.ค.- 2.2 ได้ รับ
ก.พ. ความรู้และ
55 ประสบการณ์
เกี่ยวกับการ
สอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ น
สาคัญ ตาม
ความเข้ าใจ

2.2 เทคนิค
วิธีการจัดการ
เรี ยนการสอน
ที่เน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ
อย่างน้ อย
ร้ อยละ 75
จากจานวน

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทีม KM

สถานะ หมาย
เหตุ

3
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 1)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน้ าที่ 3/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ระดับ 5
ลา กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะ
ตัวชีว้ ัด
ดับ
เวลา
2.2 ค้ นคว้ าและรวบรวม
ของคณาจารย์
ข้ อมูล องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การวิจยั ในชันเรี
้ ยน (ต่อ)
2.3 จัดประชุมหรื อเวที
สนทนาและเปลี่ยนเรี ยนรู้
และประสบการณ์การสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและ
การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
3 จัดการความรู้ให้ เป็ นระบบ
มี.ค. เอกสารสรุป
โดย คณะกรรมการจัดการ
55 การสังเคราะห์
ความรู้ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
กระบวนการ
เพื่อคัดกรองและสังเคราะห์
เรี ยนการสอน
องค์ความรู้ที่ได้ จากข้ อ
ที่เน้ นผู้เรี ยน
2.1-2.3
เป็ นสาคัญและ
การทาวิจยั
ในชันเรี
้ ยน
4 ประมวลและกลัน่ กรอง
เม.ย. 4.1 สรุปการ
ความรู้ โดย
55 ประชุมเพื่อ
4.1 ทบทวนความถูกต้ องของ
สังเคราะห์
ข้ อมูลที่ได้ จากการสังเคราะห์
กระบวนการ
โดยส่งเอกสารที่ได้ จาก ข้ อ 3
จัดการเรี ยนการ
ให้ กบั ผู้ตรวจสอบ ได้ แก่
สอนที่เน้ น
4.1.1 คณาจารย์ที่เข้ าร่วม
ผู้เรี ยนเป็ น
กิจกรรม 2.3
สาคัญ
4.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญและ
การทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน

เป้า
หมาย
คณาจารย์ที่
เข้ าร่วมเวที
แลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้

กลุ่มเป้า
หมาย

ผู้รับ
ผิดชอบ

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทีม KM

4.1 อย่างน้ อย คณาจารย์
1 ฉบับ
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทีม KM

1 ฉบับ

สถานะ หมาย
เหตุ

4
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 1)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
หน้ าที่ 4/4
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและบุคลากรในท้ องถิ่นให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : องค์ความรู้ด้านการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : (2.6 สกอ.) ระบบและกลไกการจัดการเรี ยนการสอน
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ระดับ 5
ลา กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะ
ตัวชีว้ ัด
ดับ
เวลา
4.2 นาข้ อมูลที่ได้ จาก การ
เม.ย. 4.2 คู่มือการ
ตรวจสอบและกลัน่ กรองแล้ ว
55 จัดการเรี ยนการ
มาประมวลให้ เห็นถึง
สอนที่เน้ น
กระบวนการจัดการเรี ยนการ
ผู้เรี ยนเป็ น
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สาคัญ
และการทาวิจยั ในชันเรี
้ ยน
อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
5 ดาเนินการเข้ าถึงความรู้ โดย พ.ค. แผนและแนว
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง 55 การสอนที่เน้ น
“การจัดทาแผน และแนวการ
ผู้เรี ยนเป็ น
สอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
สาคัญ
สูก่ ารวิจยั ในชันเรี
้ ยนและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ให้ แก่คณาจารย์ในคณะ
วิทยาศาสตร์ ฯ โดยใช้ คมู่ ือ
การจัดการเรี ยนการสอนที่
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญในข้ อ4”
6 แบ่งปั นแลกเปลี่ยนเรี ยน
มิ.ย. เอกสารสรุปผล
ความรู้ โดย
การดาเนิน
6.1 จัดกิจกรรมการ
ก.ค. กิจกรรมต่างๆ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ข้ามคณะ
55 การตอบรับหรื อ
แสดงความ
6.2 ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน
คิดเห็นผ่าน
เรี ยนรู้ข้ามมหาวิทยาลัย
Blog,
6.3 เผยแพร่กระบวนการ
Web board
จัดการเรี ยนการสอนที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ ให้ แก่ ผู้ที่
สนใจ โดยช่องทางอื่นๆ เช่น
ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เป้า
หมาย
4.2 เอกสาร
1 เล่ม

กลุ่มเป้า
ผู้รับ
หมาย
ผิดชอบ
คณาจารย์
ทีม KM
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ร้ อยละ 75
ของจานวน
รายวิชา
ทังหมดที
้
่เปิ ด
สอนในภาค
เรี ยนนัน้

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ทีม KM

มีการตอบรับ
หรื อมีผลการ
เข้ าร่วม
กิจกรรม

คณาจารย์
คณะ
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
และผู้ที่สนใจ

ทีม KM

สถานะ หมาย
เหตุ

5
แผนจัดการความรู้ด้านการบริหารการวิจยั
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 2)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.1)
2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ตัวชี ้วัดที่ 1. เป้าหมาย ระดับ 5
ตัวชี ้วัดที่ 2. เป้าหมาย ระดับ 5
ลาดับ
ขัน้ ตอน
กิจกรรม
1. การระบุ
ความรู้ ที่จาเป็ น
ประกอบด้ วย
1.1 การเขียน
ข้ อเสนอ
โครงการวิจยั
1.2 การนาเสนอ
ผลงานวิจยั

2. การสร้ างและ
แสวงหาความรู้

กิจกรรม
การจัดการความรู้

ระยะ
เวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้า
หมาย

กลุ่มเป้า
หมาย

1. แต่งตังและประชุ
้
ม ธ.ค.54 จานวนผู้บริหาร 30 คน
คณะทางานวางแผน
และผู้แทน
ดาเนินการจัดการ
คณาจารย์ที่เข้ า
ความรู้
ร่วมประชุม
2. จัดประชุมผู้บริหาร
และผู้แทนคณาจารย์
ที่มีประสบการณ์
ด้ านเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั และการ
นาเสนอผลงานวิจยั
ด้ านวิทยาศาสตร์
เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
1. ศึกษา ค้ นคว้ า และ ม.ค. 55 จานวนองค์
ไม่น้อย
รวบรวมความรู้
ความรู้ด้านการ กว่า 5
เกี่ยวกับการเขียน
เขียนข้ อเสนอโด องค์
ข้ อเสนอโครงการวิจยั
รงการวิจยั และ ความรู้
และการนาเสนอ
การนาเสนอ
ผลงานวิชาการด้ าน
ผลการวิจยั
วิทยาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาท้ องถิ่น
2. จัดประชุมสัมมนา
คณาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ด้าน
นาเสนอผลงานวิจยั

- บุคลากร
6 คน

KM ทีม

- ผู้บริหาร
- ผู้แทน
คณาจารย์

KM ทีม

-คณาจารย์
ที่มีผลงาน
วิจยั

KM ทีม

หน้ าที่ 2/5

ผู้
สถานะ หมาย
รั บผิดชอบ
เหตุ

6
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 2)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.1)
2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ตัวชี ้วัดที่ 1. เป้าหมาย ระดับ 5
ตัวชี ้วัดที่ 2. เป้าหมาย ระดับ 5
ลาดับ
ขัน้ ตอน
กิจกรรม
2. การสร้ างและ
แสวงหาความรู้
(ต่อ)
3. การจัดการ
ความรู้ให้ เป็ น
ระบบ

4. การประมวล
และกลัน่ กรอง
ความรู้

กิจกรรม
การจัดการความรู้

ระยะ
เวลา

ด้ านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาท้ องถิ่น
1. จัดประเภทและ
ม.ค. 55
หมวดหมูค่ วามรู้
เกี่ยวกับการเขียน
ข้ อเสนอโครงการวิจยั
และการนาเสนอ
ผลการวิจยั ที่ได้ มาจาก
การค้ นคว้ า รวบรวม
และประชุมสัมมนา
2. จัดทาเอกสารคูม่ ือ
การเขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั และการ
นาเสนอผลงานทาง
วิชาการในด้ าน
วิทยาศาสตร์ เพื่อการ
พัฒนาท้ องถิ่น
1. วิเคราะห์และ
ก.พ.55
สังเคราะห์ความรู้ในแต่
ละประเภทและ
หมวดหมู่
2. วิพากษ์ ความ
ถูกต้ องของความรู้โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
มหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด

เป้า
หมาย

กลุ่มเป้า
หมาย

ผู้
สถานะ หมาย
รั บผิดชอบ
เหตุ

ร้ อยละความพึง ร้ อยละ -คณาจารย์
พอใจของ
80
/เจ้ าหน้ าที่
คณาจารย์
นักวิจยั ที่มีตอ่
คูม่ ือการเขียน
ข้ อเสนอ
โครงการวิจยั และ
การนาเสนอ
ผลงานวิจยั

KM ทีม

ร้ อยละของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่
เห็นชอบคูม่ ือฯ

KM ทีม

ร้ อยละ -คณาจารย์
80
/เจ้ าหน้ าที่
-ผู้ทรง
คุณวุฒิ

หน้ าที่ 3/5

7
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 2)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.1)
2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ตัวชี ้วัดที่ 1. เป้าหมาย ระดับ 5
ตัวชี ้วัดที่ 2. เป้าหมาย ระดับ 5
ลาดับ
ขัน้ ตอน
กิจกรรม
5. การเข้ าถึง
ความรู้

6. การแบ่งปั่ น
แลกเปลี่ยน
ความรู้

กิจกรรม
การจัดการความรู้
1. จัดทาวารสาร
เผยแพร่ความรู้การ
เขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั และการ
นาเสนอผลงานวิจยั
ไปสูค่ ณาจารย์ทกุ คน

1. คณาจารย์
แลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างกันโดยเขียน
บทความลงใน
วารสารวิชาการของ
คณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย
2. จัดเวทีเสวนา
วิชาการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับการ
เขียนข้ อเสนอ
โครงการวิจยั และการ
นาเสนอผลงานวิจยั

ระยะ
เวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้า
หมาย

ก.พ.55 ร้ อยละของ
ร้ อยละ
คณาจารย์
70
ที่รับทราบความรู้
เกี่ยวกับการเขียน
ข้ อเสนอโครงการ
วิจยั และการ
นาเสนอผล
การวิจยั
เม.ย.- จานวนผู้แทน
30 คน
พ.ค. 55 คณาจารย์ที่เข้ า
ร่วมแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้

กลุ่มเป้า
หมาย

หน้ าที่ 4/5

ผู้
สถานะ หมาย
รั บผิดชอบ
เหตุ

-เจ้ าหน้ าที่
เว็บไซด์
-คณาจารย์
/เจ้ าหน้ าที่

KM ทีม

-คณาจารย์
/เจ้ าหน้ าที่

KM ทีม

8
แบบฟอร์ มที่ 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) (แผนที่ 2)
ชื่อส่ วนราชการ/จังหวัด คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้และบริการวิชาการในการพัฒนาท้ องถิ่น
องค์ ความรู้ ท่ จี าเป็ น (K) : การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิจยั
ตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง (KPI) : 1. ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.1)
2. ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์ (สกอ.4.2)
เป้าหมายของตัวชีว้ ัดตามคารั บรอง : ตัวชี ้วัดที่ 1. เป้าหมาย ระดับ 5
ตัวชี ้วัดที่ 2. เป้าหมาย ระดับ 5
ลาดับ
ขัน้ ตอน
กิจกรรม
7. การเรี ยนรู้

กิจกรรม
การจัดการความรู้
1. คณาจารย์นา
ความรู้ไปใช้ เป็ น
แนวทางในการเขียน
ข้ อเสนอโครงการวิจยั
และการนาเสนอ
ผลงานวิจยั
2. ติดตามประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของ
คณาจารย์และ
บุคลากรนักวิจยั

ระยะ
เวลา

ตัวชีว้ ัด

เป้า
หมาย

กลุ่มเป้า
หมาย

หน้ าที่ 5/5

ผู้
สถานะ หมาย
รั บผิดชอบ
เหตุ

มิ.ย.55 ร้ อยละของ
ร้ อยละ -คณาจารย์ คณาจารย์
คณาจารย์
70
/เจ้ าหน้ าที่ และบุคลากร
ที่นาความรู้ไปใช้
ทุกคน
ปฏิบตั ิงาน
KM ทีม

