แผนงาน การจัดการความรู
ประจำปการศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
..................................................

เปาหมาย และการประเด็นการจัดการความรู
เปาหมาย ดานผลิตบัณฑิต
ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
เปาหมาย ดานวิจัย
ประเด็น : การใชประโยชนจากงานวิจัย เพื่อบริการวิชาการแกชุมชน

วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู
1. เพื่อพัฒนากระบวนการ การจัดการองคความรูบุคลากรสายวิชาการ ในการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับกลยุทธของคณะ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาทองถิ่น และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในยุทธศาสตรที่ 2 คือ การผลิตครู และบัณฑิตที่ดี มีคุณภาพ
2. เพื่อพัฒนากระบวนการ การจัดการองคความรูของบุคลากรสายวิชาการ ในการวิจัยและบริการวิชาการใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
-สอดคลองกับกลยุทธของคณะในกลยุทธที่ 1 ยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาการและวิชาชีพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และกลยุทธที่ 2 สงเสริมบุคลากร
เพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายในและการจัดการสูมาตรฐานสากล
-สอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยในยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพื่อขับเคลื่อนสูการเปนมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ
3. สรางวัฒนธรรมองคกรของคณะ ใหเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง
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ความสอดคลอง กับแผนกลยุทธคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม (พ.ศ.2564-2568)
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิชาการและวิชาชีพ “บัณฑิตนักปฏิบัติ”
วัตถุประสงค : ผลิตบัณฑิตของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพตอบสนองความตองการตลาดอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหตรงความตองการของภาคอุตสาหกรรม
- ดานทักษะภาษา English, Japan, China, skill ในทุกระดับชั้นป
- ดานทักษะวิชาชีพ โดยมีการผานการอบรมการฝกวิชาชีพในทุกชั้นป
- ดาน ทักษะทาง Digital นิสิตจะตองผานการฝกอบรมในระบบ Program ทางภาคอุตสาหกรรมของแตละหลักสูตรของตนเอง
- ดาน R&D การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจะเกิดจากองคกรและการมีสวนรวมของภาคชุมชนหรือธุรกิจทั้ง ขนาดเล็กและอุตสาหกรรมขาดใหญ
- สงเสริมใหบัณฑิตมีแนะทางในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในความเปน Smart Enterprise
กลยุทธที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรใหเปน สหกิจศึกษา will CWIE ในทุกหลักสูตรโดยมีหนวยงานออกแบบและทำกระบวนการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรและการ
MOU เพื่อสรางความรวมมือกับเครือขายผูใชบัณฑิต การพัฒนาทักษะแรงงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญทางวิชาการ หลักการบริหารภายในและการจัดการสูมาตรฐานสากล
วัตถุประสงค : บุคลากรทุกคนจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพอยางมั่นคง
กลยุทธที่ 1 การสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการพัฒนาองคความรู
-สงเสริมการทำวิจัย การขอแหลงทุนภายใน ภายนอกและรวมกับแหลงทุนนานาชาติ
ยุทธศาสตรที่ 4 จุดเนน “ วิจัยนวัตกรรมชุมชนการรับใชสังคม” เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโดยนวัตกรรมตามแนวเครือขายพันธกิจสัมพันธ
วัตถุประสงค : บริหารดานวิชาการ ดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี ใหเปนที่พึงพอใจแกผูใชบริการทั้งภายในและภายนอก
กลยุทธที่ 1 สรางนักวิจัยดาวรุง (Star researchers)
กลยุทธที่ 2 สรางกลุมวิจัยที่เขมแข็ง มี ชื่อเสียง (Research Unit : RU)
กลยุทธที่ 3 เพิ่มสัดสวน Active Researchers
กลยุทธที่ 4 สรางงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีศักยภาพ
กลยุทธที่ 5 Partnership ความรวมมือ แหลงทุน
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2564
ขั้นตอน/ กิจกรรม/โครงการ
1. การบงชี้ความรู
-ประชุมคณะกรรมการบริหาร และ
ผูเกี่ยวของเพื่อกำหนดประเด็น และ
เปาหมายการจัดการความรู
-คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ การจัดการ
ความรู ประจำปงบประมาณ 2563 คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชวงเวลา
ดำเนินการ
ธ.ค. 2564

2. การสรางและแสวงหาความรู
ธ.ค.2564
(ดานการผลิตบัณฑิต ประเด็น : การจัดการ
เรียนการสอนรวมกับสถานประกอบการ
และดานการวิจัย ประเด็น : การใช
ประโยชนจากงานวิจัย เพื่อบริการวิชาการ
แกชุมชน)
-ประสานงาน หารือกับผูที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นการจัดการความรูทั้ง 2 ประเด็น
3. การจัดการความรูใหเปนระบบ
ม.ค - ก.พ.
2565
-ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูของ
คณะ เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานการ

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
-มีประเด็นและเปาหมายการ
จัดการความรูของคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-มีคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู ประจำป
การศึกษา 2564
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เปาหมายตัวชี้วัดของ
กิจกรรม/โครงการ
-จำนวนประเด็น/
เปาหมายการจัดการ
ความรู
อยางนอย 2 ประเด็น
-จำนวนคำสั่ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 1 ฉบับ

ผูรับ
ผิดชอบ
หัวหนา
สำนักงาน
คณบดี

งบประมาณ
(บาท)
-

-รายละเอียดขอมูลการจัดการ
ความรู

-จำนวนครั้งในการ
ประสานงาน หารือ

ผูไ ดรับ
มอบหมาย

-

-มีเวทีถายทอด แลกเปลี่ยน
ความรู

-จำนวนครั้งในการ
ประชุม แลกเปลี่ยน
ความรู

สำนักงาน
คณบดี/
รองฯ บร.

-

4

ขั้นตอน/ กิจกรรม/โครงการ

ชวงเวลา
ดำเนินการ

จัดการความรู ตามแผนฯ

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู
มี.ค.2565
-รวบรวมขอมูล สกัดและจัดเก็บองคความรู

5.การเขาถึงความรู
- จัดทำเอกสาร และประชาสัมพันธ

มี.ค. - เม.ย.
2565

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
พ.ค. - มิ.ย.
(ประเมินผล และนำความรูไปใช
2565
ประโยชน)
-การรายงานผลการดำเนิน KM. ทั้ง 2
ประเด็น
-การติดตาม สอบถามการนำไปใชประโยชน

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ

เปาหมายตัวชี้วัดของ
กิจกรรม/โครงการ
-จำนวนกรอบการ
ดำเนินงาน KM. 2 กรอบ
ฯ
มีผลสรุปแนวทางการ
-เอกสารสรุปแนว
ดำเนินงานการจัดการความรู
ทางการจัดการความรูทั้ง
2 ประเด็น จำนวน 1
ฉบับ
มีคูมือ/เอกสารการจัดการ
จำนวนตนฉบับเอกสาร/
ความรูทั้ง 2 ประเด็น ของคณะ คูมือ/เอกสารเผยแพรไม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นอยกวา 1 ฉบับ/เลม
(สำหรับเผยแพร)

- มีขอมูล การแลกเปลี่ยนของ
ชุมชนนักปฏิบัติ

-จำนวนของผูทราบผล
การดำเนินงานการ
จัดการความรู และการ
นำไปใชประโยชน

ผูรับ
ผิดชอบ

งบประมาณ
(บาท)

สำนักงาน
คณบดี/ผูไดรับ
มอบหมาย

-

สำนักงาน
คณบดี/ผูไดรับ
มอบหมาย

-

สำนักงาน
คณบดี/
ผูรับผิดชอบ
ประเด็นการ
จัดการความรู

2,500.-
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ขั้นตอน/ กิจกรรม/โครงการ
7.การเรียนรู
-ประชุมคณะกรรมการ การจัดการความรู
ของคณะ เพื่อทวนสอบ และแลกเปลี่ยนผล
การดำเนินงาน KM.ของคณะ

ชวงเวลา
ดำเนินการ
มิ.ย. – ก.ค.
2565

ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
กิจกรรม/โครงการ
- ผลการประเมินฯ

เปาหมายตัวชี้วัดของ
ผูรับ
กิจกรรม/โครงการ
ผิดชอบ
-ระดับความพึงพอใจ ไม ผูร ับผิดชอบ
นอยกวารอยละ 80

รวมเงิน

ลงชื่อ ...................................... ผูจัดทำแผน
(...นางจินดา ชัยปน....)
ตำแหนง .....หัวหนาสำนักงานคณบดี........

ลงชือ่ .............................................. ที่ปรึกษา
(...อาจารย ดร.กณพ วัฒนา....)
ตำแหนง .......รองคณบดีฝายบริหาร…….

ลงชื่อ ..................................................................... ผูอนุมัติแผน
ตำแหนง (...รองศาสตราจารย ดร.กันต อินทุวงศ....)
คณบดี

งบประมาณ
(บาท)
1,500.-

4,000.-

