
สรุปผล : แผนการจดัการความรู้ แผนที ่1  

แบบฟอร์ม 2  - แผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) :   

ชื่อสว่นราชการ : คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม                                            

ประเดน็ยุทธศาสตร์ :        สร้างคนดี คนเก่ง มีทกัษะในงาน เพื่อพฒันาให้เป็นทนุมนษุย์ (Human Capital) ของประเทศ 

 

องค์ความรู้ที่จาํเป็น  :   1.  ความรู้ที่จําเป็นในการเพิ่มสมรรถนะและประสทิธิภาพในการทํางาน  

ลาํดั

บ 

กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอ

บ 

สถานะ 

1 การบง่ชีค้วามรู้ 

 

ต.ค.51–ก. ย. 52 มีทะเบียนรายการ 

ความรู้ที่ได้รับการ

บง่ชี ้

100 เรื่อง คณาจารย์และ

บคุลากรในคณะ 
KM ทีม 

คณะฯ 

มีจํานวน 101 เรื่อง 

(ในทะเบียนความรู้ปี 

2552) 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
- ภายในหน่วยงาน 
- ภายนอกหน่วยงาน 

 
ต.ค.51–ก. ย. 52 

 

 
จํานวนคณาจารย์และ

บคุลากรที่ 
เข้าร่วม 
กิจกรรม 

 
ไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 75 

 
คณาจารย์และ
บคุลากรในคณะ 

 

KM ทีม 

คณะฯ 

จํานวน 5 โครงการ 
มีผู้ เข้าร่วมคดิเป็น  

ร้อยละ  92 

หน้าที่ 1/3 

 

ลาํดับ กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 



 3 การจดัความรู้ให้เป็นระบบ      
KM - จดัทําทะเบียนความรู้/คลงัความรู้ ต.ค.51–ก. ย. 52 มีทะเบียนรายการ

ความรู้ที่ได้รับการ
บง่ชี/้คลงัความรู้ 

มีทะเบียน
ความรู้/คลงั
ความรู้ของ
คณะ 

คณาจารย์/
สาขาวิชา 

ทีม/สาขาวิชา
คณะครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

มีจํานวน 101 เรื่อง 

(ในทะเบียนความรู้ปี 
2552) 

4 การประมวลและกลัน่กรองความรู้      
KM 

 
- จดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต.ค.51–ก. ย. 52 มีกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยน 
อยา่งน้อย คณาจารย์และ

บคุลากรใน
คณะฯ 

ทีมคณะครุ
ศาสตร์อตุสาหกรรม 1 กิจกรรม 

เรียนรู้ 

มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้    2 กิจกรรม 

5 การเข้าถึงความรู้ 
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- เผยแพร่ Web site  
- จดัทําเป็นเอกสาร, e-document, หนงัสือเวียน 
- บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
- การอบรม, สมัมนา, กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

     
KM 

 
    ต.ค.51–ก. ย. 52 มีจํานวนช่องทางที่ อยา่งน้อย คณาจารย์ ทีมคณะครุ

ศาสตร์อตุสาหกรรม เข้าถึงความรู้ 2 ช่องทาง บคุลากร 
นกัศกึษาในคณะ
และบคุคลทัว่ไป 

มี 5 ช่องทาง 

ลาํดับ กจิกรรมการจดัการความรู้ ระยะเวลา ตัวชีว้ัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ สถานะ 



หน้าที่ 3 /3                   

6 การแบง่ปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- จดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผา่นทาง Web blog/ 
Web board/  e-mail 
 

 

- ชมุชนนกัปฏิบตั ิ(COP) 

 
ต.ค.51–ก. ย. 

52 

- จํานวนครัง้ของการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
- ความถี่ของการแลก 
เปลี่ยนผา่น Web 

blog 
Web board/ e-mail 

- จํานวน COP 

-1 ครัง้ 
 
 

-1 ครัง้ตอ่
เดือน 

 
 

- 1 COP ตอ่ 

คณะ 

 

คณาจารยแ์ละ

บุคลากรในคณะ 

 
KM ทีมคณะ
ครุศาสตร์
อตุสาหกรรม 

-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 2 กิจกรรม 

 
-มี Web blog 
 
 
 
- 1 COPs 

 

7 การเรียนรู้ 

- การนําการจดัการความรู้ไปใช้ในการ

ปรับปรุง  การสอนและพฒันาผู้ เรียนเตม็ตาม

ศกัยภาพ 

 

ต.ค.51–ก. ย. 

52 

 

จํานวนคณาจารย์และ

บคุลากรในคณะฯที่ได้ 

รับความรู้ และนําผล

ไปใช้ 

 

ร้อยละ 70 

ของ

คณาจารย์

และบคุลากร

ที่ได้รับ

ความรู้และ

นําผลไปใช้ 

 

คณาจารย์ 

 

KM ทีมและ

บคุลากรใน

คณะครุศาสตร์

อตุสาหกรรม 

 

 ร้อยละ  100  

ผู้อนุมัต ิ: ............................................ 

      (

ผู้ทบทวน : ............................................ 

           (นายเกษมชัย   บุญเพญ็ ) 

รองประธานคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้          

นายเริงศักดิ์   มานะสุนทร) 

ประธานคณะกรรมการจัดทาํยุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้    



สรุปรายงานผล : แผนการจัดการความรู้ แผน 1   

ปีการศึกษา 2552 

 

1. การบ่งช้ีความรู้   :  มีทะเบียนการบ่งช้ีความรู้จาํนวน 101 เร่ือง 

 

       2.   การสร้างและแสวงหาความรู้ จาํนวน 5 โครงการ ดงัน้ี 
- ภายในหน่วยงาน : จาํนวน   2     เร่ือง 
 2.1 โครงการอบรมสมัมนา Web-site  วนัท่ี 20-21 ตุลาคม 2551   
                     จาํนวน   38   คน (ไม่เขา้ร่วม 3 คน)   คิดเป็นร้อยละ 92  
 2.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ อบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการ ระบบการควบคุม 
                     อตัโนมติัในอุตสาหกรรม วนัท่ี 24 – 26 กมุภาพนัธ์  2552 

        จาํนวน  25  คน  คิดเป็น ร้อยละ 100 

- ภายนอกหน่วยงาน : จาํนวน    3    เร่ือง 

 2.3 โครงการเสาะแสวงหาความรู้ โรงงาน TOYOTA บา้นโพธ์ิ  วนัท่ี  18   

       พฤศจิกายน  2551   จาํนวน    19   คน คิดเป็น ร้อยละ 100 

 2.4 โครงการพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร  วนัท่ี  27-28   

                     พฤษภาคม  พ.ศ. 2551  จาํนวน  53   คน(ไม่เขา้ร่วม 1 คน)  คิดเป็นร้อยละ 98 

2.5 โครงการพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง      

       การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม ค่านิยมในการทาํงาน วนัท่ี 17-18   

       สิงหาคม 2552  จาํนวน   32   คน (ไม่เขา้ร่วม 11 คน) คิดเป็นร้อยละ 72 

                 * จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมทั้ง 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  92  

 

      3.     การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 

 - จดัทาํทะเบียนความรู้/คลงัความรู้ : มีทะเบียนการบ่งช้ีความรู้จาํนวน 101 เร่ือง 

และ คลงัความรู้ (เผยแพร่ใน Website : http://teched.rmutp.ac.th/fusion/viewpage.php)

ดงัน้ี 

 3.1 Strategic Talent Management : ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ุ 

3.2 เอกสารสมัมนาเชิงปฏิบติัการการจดัการความรู้ ดา้นการจดัทาํ Web-sile 

3.3 กระบวนการผลิตรถยนต ์TOYOTA  บา้นโพธ์ิ : ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ุ 

3.4 คู่มือพิมพโ์ครงการ  พิมพค์ร้ังท่ี 5 : ผศ.สุธาทิพย ์ เกียรติวานิช 

3.5 เคร่ืองฝานผลิตผลทางการเกษตร ชนิดแผน่ : ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ุ 

3.6 นํ้ายาหล่อเยน็เคร่ืองยนต ์ : ผศ.สุทศัน์   ตั้งนิตยวงศ ์

  3.7 คู่มือการฝึกงานทางวิชาชีพวิศวกรรม  : งานสหกิจศึกษา  

http://teched.rmutp.ac.th/fusion/viewpage.php


3.8 เอกสารสมัมนาการปรับเปล่ียนกระบวนทศันฯ์  : ผศ.สุขมุาล  หวงัวณิชพนัธ์ุ  

 

      4.    การประมวลและกลัน่กรองความรู้ 

     - จดักิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 4.1 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง Web-site คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม วนัท่ี 5  

     พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 

 4.2 กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การปฏิบติัหนา้ท่ีการงานดว้ยรักและผกูพนัของ 

             บุคลากรคนเทเวศร์   วนัท่ี  27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 

 

       5.    การเข้าถึงความรู้  โดยช่องทาง :  
     - เผยแพร่ Web site  

- จดัทาํเป็นเอกสาร, e-document, หนงัสือเวียน 
- บอร์ดประชาสมัพนัธ์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
- การอบรม, สมัมนา, กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
- จุลสาร เทเวศร์ 
 

       6.    การแบ่งปันแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

- จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้  จาํนวน 2 คร้ัง 

 1. การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง  การเช่ือมโยง Website (วนัท่ี 5 พ.ย. 2551) 

 2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง การปฏิบติัหนา้ท่ีงานดว้ยรักและผกูพนัของบุคลากร 

                  คนเทเวศร์ (วนัท่ี 27 พ.ค. 2552) 

- แลกเปล่ียนเรียนรู้ผา่นทาง Web blog/ Web board/  e-mail 

- ชุมชนนกัปฏิบติั (COP)  จาํนวน 1 ชุมชน : วนัท่ี   24   ก.ค.  2552   

   เร่ือง นกัศึกษาคือผูรั้บบริการ 

 

      7. การเรียนรู้ 

มีการนาํการจดัการความรู้ไปใชใ้นการปรับปรุง  การสอนและพฒันาผู้ เรียนเตม็ตาม

ศกัยภาพ คดิเป็นร้อยละ 100 

 


