
       
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

  แผนการจัดการความรู  

    ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

      สถาบันวิจัยและพัฒนา                             

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

 

 

 

 

 



 

 

        วิสัยทัศน  พันธกิจ และยุทธศาสตร 

              สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

  

วิสัยทัศน :  สถาบันวิจัยและพัฒนามีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนางานวิจัย      
สิ่งประดิษฐงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ และงานบริการวิชาการเพ่ือสรางสังคม  
แหงปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน  

 
พันธกิจ  :   1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและสนับสนุนการทําวิจัย 

 2. สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคสูความเปนเลิศ เปนที ่
ยอมรับในระดับสากล 

 3. สงเสริมงานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเสริมสรางสังคมแหง 
ปญญาใหเขมแข็งและยั่งยืน 

  
ประเด็นยุทธศาสตร    
      1. ยุทธศาสตรดานการวิจัยและพัฒนา  
      2. ยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ 
      3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกร 
 
เปาประสงค   
      1. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพเปนทีย่อมรับ 

                                        ในระดับสากล 
                                    2. การบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนอยางยั่งยืน 
                                    3. มีระบบบริหารจัดการงานบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 
                                    4. ระบบบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 

อัตลักษณ :  จากองคความรูสูการถายทอด 
   



 
แบบฟอรมที่ 1 :  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 
ช่ือสวนราชการ  :  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ประเด็นยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด เปาหมาย องคความรูที่จําเปน 

2. สงเสริมงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
 

2.1 ผลงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ยอมรับ 

1. ระดับความสําเร็จของการประเมินผล
งานทางวิชาการของอาจารยและนักวิจัย 
2. จํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
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1. การบริหารและการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

3. เพ่ิมศักยภาพการบริการ
วิชาการอยางบูรณาการ 
 
 

3.1 การบริการวิชาการ
เพ่ือสงเสริมความเขมแข็ง
ใหกับชุมชนอยางยั่งยืน 

1. ระดับความสําเร็จของบริการวิชาการ
แกสังคม 

5 1. การบริหารและการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
2. การบริการวิชาการแก
สังคม 

 
องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรูคือ 

 
 

แผนการจัดการความรูแผนท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 :  สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 
องคความรูที่จําเปน  
(ประเด็นองคความรู) 

- การบริหารและการพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค : งานวิจัยเพ่ือการตีพิมพเผยแพร/นําไปใชประโยชน 

เหตุผลที่เลือกองคความรู :  ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เพ่ือสามารถนําไปเผยแพรและเปนประโยชน
แกผูท่ีสนใจ เพ่ือใหไดผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีประโยชน และเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนใหบรรลุ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดการความรู (KM) เพ่ือสงเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
กลุมเปาหมายที่นําองคความรู
ไปใชประโยชน 

การพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานสายสนับสนุน กลุมเปาหมายคือ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 



 
 
แผนการจัดการความรูแผนท่ี 2  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 :  เพ่ิมศักยภาพการบริการวิชาการอยางบูรณาการ 
องคความรูที่จําเปน  
(ประเด็นองคความรู) 

- การบริการวิชาการแกสังคม : การบริการวิชาการแบบมีสวนรวมเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 

เหตุผลที่เลือกองคความรู :  ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการใหแกนักศึกษา ชุมชน บุคลากร เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ ชี้แนะสังคม รวมทั้งบุคคลอื่นผูที่มีความสนใจ    
ไดมีสวนรวมและสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกับตัวเอง ชุมชน องคกร หรือบุคคลอ่ืนได  

โครงการ / กิจกรรม โครงการจัดการความรู (KM) เพ่ือสงเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการ  
กลุมเปาหมายที่นําองคความรู
ไปใชประโยชน 

การพัฒนากระบวนการทํางานของหนวยงานสายสนับสนุน กลุมเปาหมายคือ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 

แบบฟอรมที่ 2 :  แผนการจดัการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อหนวยงาน :  งานบริหารงานท่ัวไป  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

1. 
 
 

 
 

การบงช้ีความรู 
- กําหนดประเด็นความรู 
 

ก.ย. 59 ความรูที่จําเปน 2 
ประเด็น 

ครอบคลุม
ประเด็น 2 
ยุทธศาสตร / 
องคความรู 2
ประเด็น 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  

2. 
 

 
 
 

การสรางและแสวงหา
ความรู 
- ภายในหนวยงาน 
- ภายนอกหนวยงาน 

เม.ย. 60 – 
พ.ค. 60 

รอยละของ
ผูเขารวมกิจกรรม/
โครงการ 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 ของ
ผูเขารวมโครงการ 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานบริหารงานทั่วไป    



ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 
3. 
 
 

การจัดการความรูให
เปนระบบ 
-วิเคราะห สังเคราะห
ความรูที่มีอยูในตัว
บุคคล 
 

เม.ย. 60 – 
พ.ค. 60 

ผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการความรูให
เปนระบบ 
  
 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 ผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานบริหารงานทั่วไป    

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
- การสกัดความรู/แกน
ความรู 

เม.ย. 60 – 
พ.ค. 60 

ประสิทธิผลของ
การดําเนินการ 

ไมนอยกวารอย
ละ 80 ผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

งานบริหารงานทั่วไป    

5. การเขาถึงความรู 
- นําองคความรูเผยแพร
ใน website สื่อ
ออนไลน 
- จัดทําเอกสารให
ความรู 
- หนังสือเวียน 
 

เม.ย. 60 – 
พ.ค. 60 

ประสิทธิผลของ
การเขาถึงองค
ความรู 

ไมนอยกวา 2 
ชองทาง 

บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  

6. การแบงปน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู 
- สราง face book 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู 

เม.ย. 60 – 
พ.ค. 60 

เอกสาร - face book  
- กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู  
 

กลุมผูมีสวน
เก่ียวของ / 
บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  



 
ลําดับที่ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ 

7. การเรียนรู 
- บุคลากรมีการนํา
ความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไป
ปฏิบัติงาน มีการพัฒนา
งานที่ดีข้ึน 

เม.ย. 60 – 
ส.ค. 60 

ประสิทธิผลของ
การเรียนรู 

แนวปฏิบัติที่ด ี บุคลากร
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

คณะกรรมการ
บริหารจัดการความรู
สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

  

 
ผูทบทวน : 
                                 

(นางสาววรรณรีย วงศไตรรัตน) 
รองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป 

 
 
 

 

 
ผูอนุมัติ :          
 

(นายอนิวรรต  หาสุข) 
    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
 
 
 

 


