
 

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านการเรียนการสอน 
ปีการศึกษา 2562 

คณะ/หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ _1_  ชื่อ การเรยีนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี     : ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ _1__  ชื่อ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรนักปฏิบัติดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ การบรกิารวิชาการแก่สังคมบน

พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืนเสริมสร้างคุณภาพชวีิตและตอบสนองสังคมเรียนรู้ตลอดชีวติ   

องค์ความรู้ที่จำเป็น :  Instructional design 

ตัวชี้วดั (KPI) : จำนวนมคอ.3 ที่ใช้ instructional design(การแก้ปัญหาจากมคอ.5) 
 
เป้าหมายของตัวชี้วัด : อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 

ลำดับ กิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมายตัวชีว้ัด   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การกำหนดความรู้  ประชุมระดมสมองผู้รับผิดชอบ กำหนด
แผนการดำเนินงาน/ได้หัวขอ้ เร่ือง Instructional design 

31 ก.ค.62 มีการจัดประชุม 

 

จำนวนจัดประชุม 
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

 

กรรมการ KM กรรมการ KM ดำเนินการแล้ว 
ประชุมครั้งที่ 1 

2 การเสาะหาความรู ้เปิดรับองค์ความรู้ในการใช้Instructional 
designโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้(รศ.ดร.ณมน จี
รัง) 

 อ.20 ส.ค.62 
13.00 น 

องค์ความรู้ 
 

จำนวนองค์ความรู้ไม่น้อย
กว่า 1เรื่อง 

ผู้สอนคณะ กรรมการ KM ดำเนินการแล้ว 
ประชุมครั้งที่ 2 

3 การปรับปรุงความรู้ นำความรู้ที่รวบรวมได้มาใช้Instructional 
designในการเรียนการสอน เรียบเรียง จัดทำเอกสารเผยแพร่ 

อ.24 ก.ย.62 เอกสารหรือสื่อ 
สารสนเทศ 

 

จำนวนเอกสาร 
สารสนเทศอย่างน้อย 2 

แหล่ง 

ผู้ที่สนใจ กรรมการ KM จัดทำองค์ความรู้ไดท้ั้ง 
3 ภาควิชา 

4 การประยุกต์ใช้ความรู้ นำความรู้ไปประยุกต์แลว้นำไปทดลองใช้
สอน มีการใชI้nstructional designในการเรียนการสอน ทั้ง 3 
ภาควิชา 

 พ.ย.62 จำนวนผู้นำไปใช ้

พัฒนาการสอน 

จำนวนผู้ใช ้

ไม่น้อยกวา่ 3 เร่ือง 

ผู้สอนที่นำไปใช้ 
 

กรรมการ KM ทำการทดลองทั้ง 3 

ภาควิชา 

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสกดัความรู้  ประชุมการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ ผู้ใชน้ำเสนอในเวบคณะ 

24 ธ.ค.62 จำนวนบทความที่
นำเสนอ 

จำนวนผู้เผยแพร่มากกวา่ 

3 เร่ือง 

ผู้สอนที่นำไปใช้ 

 

กรรมการ KM ประชุมนำเสนอ KM 3 
ภาควิชา 

6 การปรับปรุงเป็นชดุความรู ้
จัดทำบทความการใชI้nstructional designในการเรียนการสอน  

ก.พ.63 จำนวนบทความ  
การประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 

อย่างน้อย 3 บทความ ผู้สอนที่นำไปใช้ 

 

กรรมการ KM 

 

-จัดการทำ 
 Sar KM 
-ได้บทความKM 

ผู้ทบทวน……………………………..…………………… 

(นายปยิะ  ถิรพันธุ์เมธี) 
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ KM 

วันที ่1 สิงหาคม 2562 

ผู้อนุมัติ................................................................ 
(นายธวัชชัย  สารวงษ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วันที่ 1สิงหาคม 2562 



แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านการวิจัย 
ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงาน คณะ/  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย: ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ _2_  ชื่อ การวิจัย การสร้างงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  กระบวนการ และบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงาน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     : ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี _2__  ช่ือ การวิจัย สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน 

องค์ความรู้ที่จำเป็น : วิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ชุมชน 

ตัวชี้วัด (KPI) : โครงการวิจัยจากแหล่งชุมชน 
เป้าหมายของตัวชี้วัด : จำนวน โครงการวิจัยจากแหล่งชุมชน อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ลำดับ กิจกรรมตามขั้นตอนการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วดั เป้าหมายตัวชีว้ัด   กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ

1 การกำหนดความรู ้
ประชุมระดมสมองผู้รับผิดชอบ กำหนด  แผนการดำเนินงาน/กำหนด
หัวข้อวิจยัระดับคณะ 

31ก.ค.60 มีการจัดประชุม 

 

จำนวนจัดประชุม 
ไม่น้อยกวา่ 1 ครั้ง 

 

กรรมการ KM กรรมการ KM ดำเนินการแล้วประชุม

ครั้งที่ 1 

2 การเสาะหาความรู ้
  ประชุมสัมมนา  ความรู้ หวัข้อวิจยั ระดับคณะ 

 อ.20 ส.ค.62 
13.00 น 

องค์ความรู้ 
กิจกรรมให้ความรู ้

จำนวนองค์ความรู ้
ไม่น้อยกวา่ 3 เร่ือง 

ผู้ที่สนใจ กรรมการ KM ดำเนินการแล้ว 
ประชุมครั้งที่ 2 

3 การปรับปรุงความรู ้
  นำความรู้ที่รวบรวมได้มาเรียบเรียงสรปุจัดทำเอกสารเผยแพร่ 

ก.ย.62 เอกสารหรือสื่อ 
สารสนเทศ 

 

จำนวนเอกสาร 
สารสนเทศอย่างน้อย 2  

ผู้ที่สนใจ กรรมการ KM  

4 การประยกุต์ใช้ความรู ้
  ประชุมนักวิจยั เพื่อพัฒนางานวจิัยสู่ชมุชน 

พ.ย.62 โจทยว์ิจัยเพือ่พัฒนา

งานวิจัยสู่ชุมชน 

จำนวนโจทยว์ิจยัจากแหล่ง

ชุมชน 

ไม่น้อยกวา่ 1 เร่ือง 

นักวิจยั 
 

กรรมการ KM  

5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และสกัดความรู ้
  ประชุมผู้ร่วมวิจยันำเสนอวภิากษ์ สรุปโครงการวิจัย 

ธ.ค.62 โครงการวิจัยจากแหล่ง
ชุมชน 

จำนวนโครงการวิจัยจาก

แหล่งชุมชน 

 ไม่น้อยกว่า 1 เร่ือง 

นักวิจยั 

 

กรรมการ KM 

 

 

6 การปรับปรุงเป็นชุดความรู ้
  จัดทำเอกสารโครงการวจิัยพือ่เสนอแหล่งทุน 

ก.พ.63 จำนวนโครงการที่เสนอ

แหล่งทุน 

จำนวนโครงการที่เสนอ

แหล่งทุน อยา่งน้อย 1 เร่ือง 

นักวิจยั กรรมการ KM  

ผู้ทบทวน……………………………..…………………… 
(นายปิยะ  พนัธุ์เมธี) 

ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการ KM 
วันที ่1 สิงหาคม 2562 

ผู้อนุมัติ................................................................ 
(นายธวัชชัย  สารวงษ์) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 


