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แผนการจัดการความรู
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ปการศึกษา 2556
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แผนการจัดการความรูสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
ประจําปการศึกษา 2556
แผนการจัดการความรูนี้กําหนดขึ้นมาเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนานโยบายและแผนการปฏิบัติในระบบการจัดการความรูของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรั่งเศส โดยเนนที่การใหความสําคัญกับการใชประโยชนจากความรูและการบริหารความรู และตองไมเปนภาระที่เพิ่มขึ้นกับบุคลากรและสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส เพื่อให
สอดคลองกับหลักการของการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองคการ
อัตลักษณ : งานบริการวิชาการเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เอกลักษณ : องคกรที่เปนเลิศดานการบริการวิชาการ
ปณิธาน

มุงมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวของ ใหมีความรูคูคุณธรรม เพื่อเปน
ผูพัฒนาและสรางสรรคเทคโนโลยีที่เหมาะสมอันกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
วัตถุประสงค
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ไดนําวัตึประสงคคุณภาพ ตามกิจกรรมที่ไดดําเนินงานเพื่อใหมีมาตรฐานตามระบบคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO9001:2005 ที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจดังนี้
1. งานฝกอบรม ทุกหลักสูตรจะตองสําเร็จตามวัตถุประสงคไมต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยระดับ 3.50 และการดําเนินงานและการจัดการฝกอบรมจะตองเปนที่พึงพอใจของ
ผูเขารับการฝกอบรมไมต่ํากวาเฏณฑเฉลี่ยระดับ 3.50
2. งานบริการวิชาการ ในดานการเรียนการสอน การใหคําปรึกษาและแกปญหา การตรวจสอบและทดสอบ การออกแบบและผลิต จะตองไดรับความพึงพอใจของ
ผูใชบริการ ไมต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยระดับ 3.50
3. งานวิจัย บุคลากรและผูบริหารของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส สามารถสรางผลงานวิจัยไดสําเร็จเผยแพรในงานประชุมวิชาการหรือตีพิมพใน
วารสารระดับชาติหรือนานานชาติปละ 4 เรื่อง
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4. งานสนับสนุนการบริการวิชาการ ไดแก งานบุคคล งานจัดซื้อจัดจาง งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน งานอาคารสถานที่ และงานนโยบายและแผน ตอง
ไดผลประเมินจากการประเมินตนเอง (SAR) ภายใน 1 ป ไมต่ํากวาเกณฑเฉลี่ยระดับ 3.50
5. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ตองไดรับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฟงบรรยาย ไมนอยกวา 1 ครั้ง/คน/ป
6. สิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด (
NCR, CAR, PAR) ที่เกิดจากการประสานงานของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ตองไมเกิน 2 ครั้งตอเดือน
7. การบริการทดสอบและสอบเทียบ ขอรองเรียนจากลูกคาตองเปนศูนย และความพึงพอใจของลูกคามากกวา 3.50
วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรแหงความเปนเลิศดานงานบริการวิชาการ สรางสรรคงานวิจัย กาวไกลสูสากล”
พันธกิจ (Mission)
1. เปนศูนยฝกปฏิบัติงาน และวิจัยดานเทคโนโลยีชั้นสูงสําหรับนักศึกษา และอาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
2. เปนศูนยฝกอบรมชางเทคนิค วิศวกร ครูชางและนักศึกษาสถาบันอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
3.เปนศูนยสงเสริมในดานเครื่องมือและวิศวกรรมที่นําสมัย รวมทั้งการถายทอดเทคโนโลยีโดยการฝกอบรม สาธิต หรือวิจัย
4. เปนศูนยใหคําปรึกษาดานเทคนิคใหกับภาคอุตสาหกรรม
วิสัยทัศนการจัดการความรู (KM Vision)
การนําระบบการจัดการความรูมาเปนเครื่องมือในการดําเนินกิจการตางๆทั้งการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัยพัฒนา การบริการวิชาการ เพื่อมุงสูการ
เปนองคกรแหงการเรียนรูที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร KM ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
การจัดการความรูโดยใชโครงสรางพื้นฐาน และระบบงานสารสนเทศของสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส และมหาวิทยาลัย ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัดการความรูให
เกิดประโยชนสูงสุดแกบุคลากรของสถาบันในภาพรวม
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1. เปาหมายหลัก

แผนการจัดการความรูสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

เปาหมาย
1. เพื่อพัฒนาฐานความรู สนับสนุนการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาสถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ในประเด็น
ยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาตรที่ 1 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนางานวิจัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาการใหบริการวิชาการ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่บุคลากรสามารถเขาถึง
ไดงายและนํามาใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง

2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สามารถนํามาใช
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนางานวิจัย และ
พัฒนาการใหบริการวิชาการของสถาบันฯใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ
3. เพื่อนําเครือขายการจัดการความรูของ สถาบันฯ
มาชวยในการพัฒนางานวิจัยและงานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด
จํานวนฐานความรูที่สนับสนุนการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันฯไทย-ฝรั่งเศส ไดแก
1.ฐานความรูเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
2. ฐานความรูเรื่อง การวิจัย
3. ฐานความรูเรื่องการบริการ
วิชาการ

เกณฑ
หมายเหตุ
อยางนอย 3 ฐานที่ครอบคลุม 1. สงบคลากรไปเขารับการฝกอบรม
พันธกิจการวิจัยและบริการ
เรือ่ ง เทคนิคการเขียนการจัดการความรู
วิชาการ
อยางมีประสิทธิภาพ แบบ OPL (One
Point Lesson)
2. จากการเขียน OPL เรื่อง วงจรแปลง
ผันเหลื่อมเฟสแบบบูสตขนานกัน 2 เฟส
สําหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบไม
เปนเชิงเสน โดยนายสุวัจน สิกบุตร
3. จากการบริการวิชาการทางดานงาน
เชื่อมและเทคโนโลยีการกัดกรอน ทําให
เกิดการการผลิตเปนองคความรูแลว
นํามาเขียนการจัดการความรูแบบ OPL
1.จํานวนเรื่องที่มีการจัดการความรู 1.อยางนอย 3 เรื่อง
2.มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.อยางนอย 2 วิธี
3.อยางนอย 10 คน
3.จํานวนบุคลากรที่เขารวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูใน Web KM
1. มีเครือขายการจัดการความรู
1.อยางนอย 2 แนวทาง
2.มีความรูที่ชวยพัฒนางานวิจัย
และบริการวิชาการ
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2. แผนงาน
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
1
การบงชี้ความรู

2

การคัดเลือกและการรวบรวม
ความรู

วิธีการสูความสําเร็จ
ประชุมคณะกรรมการ
KM

1.การตั้งคาพารามิเตอร
สําหรับตรวจการกัดกรอน
ของโลหะแบบไมทําลาย
ดวยเทคนิค
Corrosimetry

ระยะ
เปาหมาย
เวลา
เม.ย
-จัดทําแผนการจัดการ
57
ความรูตามพันธกิจของ
สถาบันฯ
-จัดทําแผนการจัดการ
ความรูดานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนางานวิจัย และ
พัฒนาการบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัด

-ครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของสถาบันฯคือพัฒนา
งานวิจัย และพัฒนาการ
บริการวิชาการ
-มีแผนการจัดการความรู
ของ สถาบันฯไทยฝรั่งเศส ปการศึกษา
2557 ดานพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร
พัฒนางานวิจัย และ
พัฒนาการบริการ
วิชาการ
เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบ - มีบุคลากรมาเลาเรื่อง
ขั้นตอนการตั้ง
1 คน
คาพารามิเตอรสําหรับ
การตรวจสอบการกัด
กรอนดวยเทคนิค
Corrosimetry

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู

- คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู
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2.แผนงาน (ตอ)
ลําดับ
ที่

กิจกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ
2.วงจรแปลงผันเหลื่อม
เฟสแบบบูสตขนานกัน 2
เฟส สําหรับพลังงาน
ทดแทนควบคุมแบบไม
เปนเชิงเสน
3.เทคนิคการเจียระไน
แทงทังสเตนใหเหมาะสม
สําหรับการตอขั้ว DCEN
และ AC

ระยะ
เวลา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ทํางานของวงจรแปลง
ผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต
ขนานกัน 2 เฟส สําหรับ
พลังงานทดแทนควบคุม
แบบไมเปนเชิงเสน
ใหทราบถึงการเจียระไน
แทงทังสเตน ที่ใชสําหรับ
การเชื่อมโดยตอขั้วไฟ
DCEN และ AC

- มีบุคลากรมาเลาเรื่อง
1 คน

- มีบุคลากรมาเลาเรื่อง
1 คน

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ผูรับผิดชอบ

7

2.แผนงาน (ตอ)
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ที่
3
การจัดเก็บความรูฝงลึก(Tacit -ประชุมสรุปประเด็น
Knowledge) การประมวลผล
และกลั่นกรองความรู
- นําแกนความรูที่ได
บันทึกไวเปนแนวทาง
ปฏิบัติ

ระยะ
เวลา

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

- สกัดความรูฝงลึกที่ได
จากกิจกรรม คัดเลือก
รวบรวมความรู
- เปลี่ยนความรูฝงลึก
เปนลายลักษณอักษร

ไดความรูฝงลึกในตัว
บุคคลจํานวน 4 เรื่อง
ดังนี้
1.การตั้งคาพารามิเตอร
สําหรับตรวจการกัด
กรอนของโลหะแบบไม
ทําลายดวยเทคนิค
Corrosimetry
2.วงจรแปลงผันเหลื่อม
เฟสแบบบูสตขนานกัน 2
เฟส สําหรับพลังงาน
ทดแทนควบคุมแบบไม
เปนเชิงเสน
3.เทคนิคการเจียระไน
แทงทังสเตนใหเหมาะสม
สําหรับการตอขั้ว DCEN
และ AC

งบประมาณ
(บาท)
-

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู
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2.แผนงาน (ตอ)
ลําดับ
กิจกรรม
ที่
4
การเขาถึงขอมูล

5

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
- นําแกนความรูที่ไดขึ้น
เว็บไซตของสถาบันฯ
- แจกแนวปฏิบัติ
- ทดลองปฏิบัติ
- จัดกิจกรรม Show and
Share
- สรางชุมชนนักปฏิบัติ
(COP) เพื่อใหบุคลากรได
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากการ
ทดลองปฏิบัติ

ระยะ
เวลา

เปาหมาย
เพื่อเผยแพรความรูฝงลึก
ที่ไดใหบุคลากรของ
สถาบันฯทราบ และ
ทดลองปฏิบัติตามโดย
ทั่วกัน

ตัวชี้วัด

-นําความรูขึ้นเว็บไซต
อยางนอย2เรื่องเพื่อให
บุคลากรทดลองปฏิบัติ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู
- มีผูนําไปทดลองปฏิบัติ
อยางนอย 10 คน
เพื่อใหบุคลากรได
มีผูเขารวมแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรูจาก เรียนรูในกิจกรรม
การทดลองปฏิบัติโดยใช จํานวน 10 คน
เทคนิคที่มีอยู

งบประมาณ
(บาท)
-

-

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู

คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู
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2. แผนงาน(ตอ)
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ
ที่
6
การประเมินผลการจัดการ
-ประเมินผลการ
ความรูและการนําความรูไปใช ดําเนินงานตามแผน/
ประโยชน
ระยะเวลาที่กําหนด
- ประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร
-ติดตามความสําเร็จของ
การจัดการความรูในป
การศึกษาที่ผานมา และป
การศึกษาปจจุบัน

ระยะ
เวลา

เปาหมาย
-เพื่อประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน
-เพื่อประเมินความพึง
พอใจของบุคลาก

ตัวชี้วัด
- มีการดําเนินงานครบ
แผนอยางนอยรอยละ
80

- บุคลากรมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
รอยละ 3.60
- เพื่อติดตามความสําเร็จ - บุคลากรมีสวนรวม
ของการจัดการความรู -ไดแนวปฏิบัติที่ดีในดาน
ของสถาบันฯ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
พัฒนางานวิจัย และ
พัฒนาการบริการ
วิชาการ

-

งบประมาณ
(บาท)

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรม
การดําเนินการ
จัดการความรู

