RT- KM1 การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ 2560
ชื่อหนวยงาน : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตร

เปาประสงค

ตัวชี้วัด (KPI)

พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม เป น ผู นํ าด าน วิ จั ย งาน รอยละของงานวิจัย งาน
ที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร
สรางสรรคและนวัตกรรมที่ สรางสรรคที่มีการตีพิมพ
เทคโนโลยีและสังคมศาสตร
สรางคุณคาระดับชาติ และ เผยแพรและ/หรือนําไปใช
ระดับอาเซียน
ประโยชนในระดับชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา

เปาหมาย
ของตัวชี้วัด
ร้ อยละ 20

องคความรูที่จําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาชุดโครงการวิจัย

RT-KM2 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) ประจําปงบประมาณ 2560
ชื่อหนวยงาน :
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประเด็นยุทธศาสตร :
พัฒนางานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมที่มีคุณภาพบนพื้นฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสังคมศาสตร
องคความรูที่จําเปน (K) : การพัฒนาชุดโครงการวิจัย
ตัวชีว้ ัด (KPI) :
รอยละของงานวิจัย งานสรางสรรคที่มีการตีพิมพเผยแพรและ/หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา
เปาหมายของตัวชี้วัด :
รอยละ 20
ลําดับที่
กิจกรรมการจัดการความรู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ
1
การคนหาความรู
จํานวนองคความรู 1 องคความรู อาจารยประจํา รองคณบดี
สัปดาหที่ 4 ของเดือน
ทํารวมกับ
- แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการ
สถาบันบัว
ความรูเพื่อดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน ธันวาคม 2559
ฝายวิชาการ
ราชมงคล
เรียนรู
และวิจัย
ตะวันออก
สัปดาหที่ 3 ของเดือน
- ประชุมคณะกรรมการการจัดการ
ความรูเพื่อดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยน มกราคม 2560
เรียนรู
2

การสรางและแสวงหาความรู

- คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูที่มีอยู สัปดาหที่ 4 ของเดือน
ใ น ตั ว บุ ค ค ล ทั ก ษ ะ ข อ ง ผู มี มกราคม 2560 ประสบการณตรง(Tacit Knowledge)
และแหล ง เรี ย นรู อื่ น ตามประเด็ น มีนาคม 2560
ความรูที่กําหนด
- คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงเรียนรู
อื่น
- นําความรูไ ปปรับใชงานจริง
- นําระบบสารสนเทศมาใชเพื่อสื่อสาร
สืบคน และจัดเก็บขอมูลตางๆ ใน
การทํางาน

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู

5 ครั้ง

อาจารยประจํา คณะกรรมการ
จัดการความรู

KM Tool:
1.ชุมชน
นักปฏิบัติ
2. เวที
เสวนา
3. การ
เรียนรูโดย
การปฏิบัติ

ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ที่
3 การประมวลและกลั่นกรองความรู
- สรุ ป ประเด็ น และกลั่ น กรองความรู
จากการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู นํ า มา
จัดทํ าเปน เอกสารให เป น มาตรฐาน
เดี ยวกัน เพื่ อให คนในองคกรเข าใจ
ตรงกั น จั ด ระบบข อ มู ล ให เ ข า ใจ
ขอมูลไดงาย
- จัดเก็บความรูอยางเปนระบบ
4

การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู
- เสนอผูบริหารคณะรับทราบถึง

-

-

-

ความรูที่ไดและพิจารณาใหเผยแพร
ใหบุคลากรในสังกัดรับทราบ และ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอ การ
ปฏิบัติงาน
นําขึ้นเว็บบอรด หรือเว็บไซต เพื่อเปด
โอกาสใหกลุมเปาหมายเลือกใชความรู
ที่ตองการได
เผยแพรใหบุคลากรวิชาการในสังกัด
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดใช
ในการปฏิบัติงานจริง ในวัน KM Day
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เผยแพรใหบุคลลากรวิชาการในสังกัด
มหาวิทยาลัยไดใชในการปฏิบัตงิ าน
จริง ในวัน KM Day มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จัดทําเอกสารคูมือเพื่อเผยแพรองค
ความรู

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

เมษายน 2560

จํานวนครั้ง
ในการกลั่นกรอง
ความรูจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

2 ครั้ง

…

ประธาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

พฤษภาคม 2560 มิถุนายน 2560

รอยละของบุคลากร
ภายในคณะ
ที่เขาถึงความรู

รอยละ 50

อาจารยประจํา

ประธาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

( จากแบบสอบถาม
การนําความรูไปใช )

รอยละ 50

1 เลม

สถานะ

หมาย
เหตุ

ลําดับ
กิจกรรมการจัดการความรู
ที่
5 การติดตามการนําความรูไปใช
ประโยชน
- ติดตามการนําความรูไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงานจริง
และประเมินผลอยางตอเนื่อง

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

สิงหาคม – ตุลาคม 2560 รอยละของอาจารย
ประจําที่นําองค
ความรูไปใช

ผูทบทวน : …………………………………………………………
( นางปวีณา แตงจวง )
รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
…21…. /.... ธ.ค. ..../....59....

เปาหมาย

กลุมเปาหมาย

ผูรับผิดชอบ

รอยละ 50

อาจารยประจํา

รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย

ผูอนุมัติ : …………………………………………………………
( นางจตุพร อรุณกมลศรี )
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
…21…. /.... ธ.ค. ..../....59....

สถานะ

หมายเหตุ

