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บทนํา 

  
สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกร
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ  เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู ในชวง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2553 เพื่อสรางความรู ความเขาใจในหลักการของการจัดการความรู และไดขยายผลจากการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว จัดทําเปนคูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan Template) 
เพื่อใหงายและสะดวก รวมทั้งเพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน ในการจัดทําแผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ตอไป 

คูมือการจัดทําแผนการจัดการความรู ฉบับนี้ประกอบดวย 
 
บทที่ 1 การจัดการความรูเบื้องตน 
บทที่ 2 การกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) 
บทที่ 3 การกําหนดเปาหมาย  KM  (Desired State)       

       บทที่ 4 การกําหนดโครงสรางทีมงาน  KM          
      บทที่ 5 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP)           
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
                                       
คํานํา 
บทนํา 
บทที่ 1 : การจดัการความรูเบื้องตน               
บทที่ 2 : การกาํหนดขอบเขต  KM   (KM  Focus Area)       
บทที่ 3 : การกาํหนดเปาหมาย  KM  (Desired State)       
บทที่ 4 การกําหนดโครงสรางทีมงาน  KM          
บทที่ 5 ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice - CoP)           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 1 : การจัดการความรูเบื้องตน 
 

1.1 การจัดการความรูในองคกร   หมายถึง   การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร  ซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัว
บุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ  เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด   
โดยที่ความรูมี  2 ประเภท คือ 
       - ความรูที่ฝงอยูในคน  (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ  พรสวรรคหรือสัญชาตญาณ
ของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ   เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลาย
ลักษณอักษรไดโดยงาย  เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง  จึงเรียกวาเปน
ความรูแบบนามธรรม 
       - ความรูที่ชัดแจง  (Explicit Knowledge)  เปนความรูที่สามารถรวบรวม ถายทอดได  โดยผานวิธีตางๆ เชน 
การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
 
1.2 แนวคิดการจัดทําแผนการจัดการความรู  (Knowledge Management Action Plan)  ตามคูมือฉบับนี้   ไดนํา
แนวคิดเรื่องกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  และกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)   มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM Action 
Plan) 
       
 
 
 
 
 
 
 



1.2.1 กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)   

       
 
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process)  เปนกระบวนการแบบหนึ่งที่จะชวยใหองคกร
เขาใจถึงขั้นตอนที่ทําใหเกิดกระบวนการจัดการความรู  หรือพัฒนาการของความรูที่จะเกิดขึ้นภายในองคกร  
ประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การบงชี้ความรู – เชนพิจารณาวา วิสัยทัศน/ พันธกิจ/ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
เราจําเปนตองรูอะไร , ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง, อยูในรูปแบบใด, อยูที่ใคร 

2) การสรางและแสวงหาความรู – เชนการสรางความรูใหม, แสวงหาความรูจากภายนอก, รักษา
ความรูเกา, กําจัดความรูที่ใชไมไดแลว 

3) การจัดความรูใหเปนระบบ - เปนการวางโครงสรางความรู  เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรู 
อยางเปนระบบในอนาคต  

2. การสรางและแสวงหาความรู  
(Knowledge Creation and Acquisition) 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู  
(Knowledge Codification and Refinement) 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 

7. การเรียนรู (Learning) ความรูนั้นทําใหเกิดประโยชนกับองคกรหรือไม 
ทําใหองคกรดีขึน้หรือไม 

มีการแบงปนความรูใหกนัหรือไม 

เรานําความรูมาใชงานไดงายหรือไม 

ความรูอยูที่ใคร  อยูในรูปแบบอะไร 
จะเอามาเก็บรวมกันไดอยางไร 

จะแบงประเภท หัวขออยางไร 

จะทําใหเขาใจงายและสมบูรณอยางไร 

เราตองมีความรูเรื่องอะไร 
เรามีความรูเรื่องนัน้หรือยงั 

1. การบงช้ีความรู  
(Knowledge Identification) 



4) การประมวลและกลั่นกรองความรู – เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน, ใชภาษา
เดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 

5) การเขาถึงความรู – เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูที่ตองการไดงายและสะดวก เชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board ,บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

6) การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู – ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge อาจจัด 
7) เปน เอกสาร, ฐานความรู, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทําเปน

ระบบ ทีมขามสายงาน, กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแหงการเรียนรู, ระบบพี่เล้ียง, 
การสับเปลี่ยนงาน, การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู เปนตน 

8) การเรียนรู – ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจาก  สรางองค
ความรู>นําความรูไปใช>เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

 

     1.2.2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process) 

 
 
 
 

กระบวนการ 
และเครื่องมอื 

(Process & Tools) 

การเรียนรู 
(Learning) 

การสื่อสาร 
(Communication) 

การวัดผล 
(Measurements) 

การยกยองชมเชย 
และการใหรางวัล 

(Recognition and Reward) 

เปาหมาย 
(Desired State) 

การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
  Robert Osterhoff 



กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) เปนกรอบความคิดแบบหนึ่ง
เพื่อใหองคกรที่ตองการจัดการความรูภายในองคกร   ไดมุงเนนถึงปจจยัแวดลอมภายในองคกร ที่จะมี
ผลกระทบตอการจัดการความรู  ประกอบดวย  6 องคประกอบ  ดังนี ้

1) การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม -   เชน กิจกรรมการมีสวนรวมและสนับสนุนจากผูบริหาร (ที่
ทุกคนมองเห็น), โครงสรางพื้นฐานขององคกร, ทีม/ หนวยงานที่รับผิดชอบ, มีระบบการติดตามและ
ประเมินผล , กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จชัดเจน 

2) การสื่อสาร – เชน กิจกรรมที่ทําใหทุกคนเขาใจถึงสิ่งที่องคกรจะทํา, ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน, 
แตละคนจะมีสวนรวมไดอยางไร 

3) กระบวนการและเครื่องมือ  - ชวยใหการคนหา  เขาถึง ถายทอด และแลกเปลี่ยนความรูสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น โดยการเลือกใชกระบวนการและเครื่องมือ ขึ้นกับชนิดของความรู, ลักษณะขององคกร (ขนาด,  
สถานที่ตั้ง ฯลฯ), ลักษณะการทํางาน, วัฒนธรรมองคกร, ทรัพยากร 

4) การเรียนรู   - เพื่อสรางความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการความรู โดย
การเรียนรูตองพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุมเปาหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง 

5) การวัดผล  - เพื่อใหทราบวาการดําเนินการไดบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไม, มีการนําผลของการวัดมา
ใชในการปรับปรุงแผนและการดําเนินการใหดีขึ้น, มีการนําผลการวัดมาใชในการสื่อสารกับบุคลากร
ในทุกระดับใหเห็นประโยชนของการจัดการความรู  และการวัดผลตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลที่
ขั้นตอนไหนไดแก วัดระบบ (System), วัดที่ผลลัพธ (Out put) หรือวัดที่ประโยชนที่จะไดรับ (Out 
come) 

6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล  - เปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมี
สวนรวมของบุคลากรในทุกระดับ โดยขอควรพิจารณาไดแก คนหาความตองการของบุคลากร, 
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู, ปรับเปลี่ยนใหเขากับกิจกรรมที่ทําในแตละ
ชวงเวลา 

 
1.3 องคกรจะตองมองภาพรวมของปจจัยแวดลอมภายในองคกร ที่จะสงผลกระทบตอกระบวนการจัดการ
ความรู (KM Process) ขององคกร  โดยการนํากระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงมาเชื่อมโยง เพื่อจะ
ผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเสริมสรางสภาพแวดลอม ที่จะทําใหกระบวนการจัดการความรูมีชีวิตหมุนตอไป
ไดอยางตอเนื่อง    และทําใหการจัดการความรูขององคกรมีประสิทธิผลโดยจัดทําเปนแผนการจัดการความรู  
(KM Action Plan)  และนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดขึ้นจริงๆ 



 
1.4 ตามแนวคิดนี้  องคกรตองมีการกําหนด  ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และเปาหมาย KM (Desired 
State) ที่องคกรตองการเลือกทํา เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน ตามเนื้อหา
ในบทที่ 2 และบทที่ 3 ตามลําดับ 
 

1.5 การกําหนดขอบเขต KM และเปาหมาย KM   เพื่อตองการจัดการความรูที่จําเปนตองมีในกระบวนงาน 
(Work Process)   เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ที่องคกรไดจัดทําขึ้นไวในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง 
(Blueprint  for Change) งบประมาณประจําป 2553 
 

1.6 องคกรตองมีการประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู (KM Assessment Tool : KMAT) หรือวิธีการ
ประเมินองคกรตนเองแบบใดก็ไดที่นอกเหนือจาก KMAT เพื่อทราบถึงจุดออน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค   ที่
จะเปนปจจัยสําคัญตองปรับปรุง-รักษาไว / พัฒนาใหการจัดการความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM  ตามเนื้อหา
ในบทที่ 4 
 

1.7 องคกรตองนําผลลัพธของการประเมินตนเอง จากขอ 1.6  เพื่อจะนํามากําหนดหาวิธีการสูความสําเร็จ  ไวใน
แผนการจัดการความรู (KM  Action  Plan) โดยอาจจะเปนแผนการจัดการความรูระยะสั้นภายในปงบประมาณ  
2553  หรือเปนแผนระยะยาว  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเปาหมาย KM ที่องคกรเลือกทํา  รวมถึงความพรอมจากผลการ
ประเมินตนเองจากขอ 1.6 
 

1.8 องคกรตองมีการกําหนดโครงสรางทีมงาน KM   เพื่อมาดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  ใหการจัดการ
ความรูบรรลุผลตามเปาหมาย KM ตามเนื้อหาในบทที่ 5 
 

1.9 เมื่อองคกรไดดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรตามแผนป 2553 แลว  
ผูบริหารทุกระดับจะตองรวมผลักดันใหเกิดการบูรณาการ  กระบวนการจัดการความรู  (KM Process) ใหยึดถือ
ปฏิบัติอยูในกระบวนงาน  (Work Process)  ของขาราชการ รวมถึงบูรณาการกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change  Management Process) ใหเกิดขึ้น   ในการปฏิบัติราชการขององคกรในขอบเขต KM และ
เปาหมาย KM  ในเรื่องอื่นๆ ตอไป   ทั้งนี้เพื่อใหสวนราชการและจังหวัดมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ 



บทที่ 2 : การกําหนดขอบเขต KM    (KM  Focus  Areas) 
 

2.1  ขอบเขต KM (KM Focus Areas)   เปนหัวเร่ืองกวางๆ ของความรูที่จําเปนและสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดินซึ่งตองการจะนํามาใชกําหนดเปาหมาย KM  (Desired State)  
 

2.2 ในการกําหนดขอบเขต  KM   ควรกําหนดกรอบตามองคความรูที่จําเปนตอกระบวนงาน (Work Process)  
ในขอเสนอการเปลี่ยนแปลง  (Blueprint  for  Change) อาจกําหนดขอบเขต KM ตามองคความรูที่จําเปนตองมี
ในองคกร เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุตามประเด็นยุทธศาสตรอ่ืนๆ ขององคกร 
 

2.3 แนวทางการกําหนดขอบเขต KM (KM  Focus  Areas) และเปาหมาย KM (Desired State) 

 
 
องคกรสามารถใชแนวทางการกําหนดขอบเขตและเปาหมาย KM  เพื่อจะชวยรวบรวมขอบเขต  KM  และนําไป
กําหนดเปาหมาย KM และแผนการจัดการความรู ดังนี้ 

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน 

ความรูที่สําคัญตอองคกร  

• ความรูเกี่ยวกับลูกคา  

•  ความสัมพันธกับผูมสีวนได
เสียตางๆ 

•  ประสบการณความรูที่
องคกรสัง่สม 

ปญหา 

KM Action Plans 
กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เปาหมายเปาหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))  



       - แนวทางที่    1     เปนความรูที่จําเปนสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน/  ประเด็นยุทธศาสตร ในระดับของ
หนวยงานตนเอง 
       - หรือแนวทางที่    2     เปน ความรูที่สําคัญตอองคกร 
       - หรือแนวทางที่    3     เปน ปญหาที่ประสบอยู และสามารถนํา KM มาชวยได 
       - หรือ เปนแนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ก็ได ที่หนวยงานเห็นวาเหมาะสม      
2.4 ใหรวบรวมแนวคิดการกําหนดขอบเขต  KM จากขอ 2.3  แลวกรอกขอบเขต KM  ที่สามารถรวบรวมได
ทั้งหมดลงในแบบฟอรม 1 โดยทุกขอบเขต KM ที่กําหนดตองสนับสนุนกับประเด็นยุทธศาสตรของระดับ
หนวยงานตนเอง  และประเด็นยุทธศาสตรนั้นควรจะตองไดดําเนินการมาระดับหนึ่งแลว (ถามี) 
 

แบบฟอรม 1 ขอบเขต KM (KM Focus Areas) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ขอบเขต KM ที ่

(KM Focus Areas) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ 

 นักศึกษา/บัณฑิต บุคลากรในคณะฯ คณะฯ/มหาวิทยาลัย ชุมชน 

1. ดานการเรียนการสอน 
1.1 บัณฑิตเปนเลิศดาน
วิชาการและนักปฏิบัติ 
1.2 ครูหรือนักถายทอดที่มี
คุณภาพ 

1.1 มีบรรยากาศในการ
เรียนการสอนที่ดี 

1.1 ไดรับชื่อเสียงแกคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 

1.1 เปนกําลังสําคัญใหกับ
ชุมชน 

2. สรางงานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ 

2.1 ไดรับความรูและ
ประสปการณดานงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ 

2.1 ไดรับความรูและ
ประสปการณดานงานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ 

2.1 ไดรับชื่อเสียงแกคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 

2.1 ไดรับประโยชนจาก
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่ทํา
กับชุมชน 

3. พัฒนาองคความรูทาง
วิชาการสูชุมชนและสังคม 

3.1 ไดรับความรูและ
ประสปการณในการ
ถายทอดองคความรู 

3.1 ไดพัฒนาความรูและ
ประสปการณในการ
ถายทอดองคความรู 

3.1 ไดรับชื่อเสียงแกคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 

3.1 ไดรับประโยชนจากการ
ถายทอดความรูสูชมุชน 

4. ทํานุบํารุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรมไทย และ
รักษาสิ่งแวดลอม 

4.1 บัณฑิตมีความรูคู
คุณธรรมและใสใจสิ่งแวด
ลอ 

4.1 มีความสุขในการ
ทํางานเพื่อสังคม 

4.1 ไดรับชื่อเสียงแกคณะฯ
และมหาวิทยาลัย 

4.1 มีวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมที่ดี 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …………….........………………………………….  
 (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 
เมื่อกรอกแบบฟอรมที่ 1 ครบถวนแลว ใหทําการคัดเลือกขอบเขต KM ตามแบบฟอรม 2 เพื่อนําไปกําหนด
เปาหมาย KM ตอไป 



2.5. แนวทางการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM  -ใหองคกรพิจารณาเกณฑการคัดเลือกขอบเขต  KM  ตามที่ใหไว
เปนแนวทาง  เพื่อใชกรอกลงในแบบฟอรม 2  พรอมใหคะแนนตามเกณฑที่องคกรตองการ คือ 
      - สอดคลองกับทิศทางและประเด็นยุทธศาสตรในระดับของหนวยงานตนเอง 
      - ทําใหเกิดการปรับปรุงที่เห็นไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 
      - มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง (โดยพิจารณาจากความพรอมดานคน  งบประมาณ เทคโนโลยี  วัฒนธรรมองคกร  
ระยะเวลาดําเนินงาน ฯลฯ ) 
      - เปนเรื่องที่ตองทํา  คนสวนใหญในองคกรตองการ 
      - ผูบริหารใหการสนับสนุน 
      - เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 
      - อ่ืนๆ สามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมขององคกร 
แบบฟอรม 2  การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

เกณฑการกําหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต  
KM ท่ี 1 

ขอบเขต  
KM ท่ี 2 

ขอบเขต  
KM ท่ี 3 

ขอบเขต  
KM ท่ี 4 

1.สอดคลองกับทิศทางและยทุธศาสตร 5 5 5 5 
2.ปรับปรุงแลวเหน็ไดชัดเจน (เปนรูปธรรม) 5 5 5 4 
3.มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 5 4 4 4 
4.ตองทํา  คนสวนใหญในองคกรตองการ 5 5 5 5 
5.ผูบริหารใหการสนับสนุน 5 5 5 5 
6.เปนความรูทีต่องจัดการอยางเรงดวน 5 5 5 5 

รวมคะแนน 30 29 29 28 
หมายเหตุ : เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 5, ปานกลาง = 3, นอย = 1 
<เกณฑคะแนนสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได> 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …………….........………………………………….  
 (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 
 



2.6  ผูบริหารระดับสูงสุดขององคกร  จะตองมีสวนรวมในการกําหนด ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  และ  
เปาหมาย  KM (Desired State)   เพื่อมั่นใจวาสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรขององคกรอยางถูกตองและ
เหมาะสม   รวมถึงความมุงมั่นที่จะบูรณาการการจัดการความรูใหเกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการขององคกร ดวย
การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนในทุกดาน 
 
2.7  ใหกําหนดรายชื่อผูมีสวนรวมกับผูบริหารระดับสูงในการตัดสินใจเลือกขอบเขต  KM (KM Focus Area)  
ตามแบบฟอรม 2  และเปาหมาย KM (Desired State) ตามแบบฟอรม 3  โดยใหระบุถึงชื่อ-นามสกุล, ตําแหนง
งาน และหนวยงานที่สังกัดอยูตามผังองคกรปจจุบัน ของผูมีสวนรวมทุกทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 : การกําหนดเปาหมาย KM   (Desired  State) 
 

3.1. เปาหมาย KM (Desired State)  เปนหัวเร่ืองความรูที่จําเปนและเกี่ยวของกับประเด็นยุทธศาสตรตามแผน
บริหารราชการแผนดิน  โดยสอดคลองกับขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่ไดเลือกมาจัดทํา  และตองสามารถ
วัดผลไดเปนรูปธรรม 

 
 
 

3.2. จากขอบเขต KM (KM Focus Areas) ที่กําหนดไวทั้งหมดใน แบบฟอรม 1 ใหนําขอบเขต  KM  เดียวกันที่
ไดคะแนนสูงสุด  ตามแบบฟอรม 2  มาใชกําหนดเปาหมาย  KM (Desired State)  โดยกรอกตามแบบฟอรม 3  
โดยพิจารณาดังนี้  
-   คณะฯ  ใหมีอยางนอย  3  เปาหมาย  KM  โดยตองมาจากขอบเขต KM  เดยีวกันที่ไดคะแนนสงูสุด  และ
จากนั้นใหเลือกมาเพียง 1 เปาหมาย KM  ที่องคกรตองการเลือกทํา   มาจัดทําแผนการจัดการความรู  (KM 
Action Plan) 
- ในการสงเอกสารใหสํานักงาน  ขอใหแสดงอยางนอย  3  เปาหมาย KM  จาก ขอบเขต  KM  เดียวกันที่ได
คะแนนสูงสุด   และ  1  เปาหมาย KM  ที่องคกรตองการเลือกทํา เพื่อสนบัสนุนประเดน็ยุทธศาสตรตามแผน  

Desired State of KM Focus Areas 

ประเด็นยุทธศาสตร 

กลยุทธ 

กระบวนงาน 

KM Focus Areas 

พันธกิจ/วิสัยทัศน 

ความรูที่สําคัญตอองคกร  

• ความรูเกี่ยวกับลูกคา  

•  ความสัมพันธกับผูมสีวนได
เสียตางๆ 

•  ประสบการณความรูที่
องคกรสัง่สม 

ปญหา 

KM Action Plans 
กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเคร่ืองมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสื่อสาร
(Communication)

การวัดผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวัล

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

  1 
  2 

  3 

((ขอบเขตขอบเขต  KKMM))  

((เปาหมายเปาหมาย  KKMM))  

((WWoorrkk  pprroocceessss))  

((แผนการจัดการความรูแผนการจัดการความรู))  



แบบฟอรม 3  เปาหมาย KM (Desired State) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ดานการเรียนการสอน 
 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยท่ีวัดผลไดเปนรปูธรรม 
เปาหมาย KM ที่  1. เนนองคความรูแบบถายทอดและทักษะการ
ปฏิบัติ 

กิจกรรมการเรยีนการสอนที่
สอดคลองกับเปาหมาย 

เปาหมาย KM ที่  2. ใชทรัพยากรณรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

จํานวนของหองและครุภณัฑที่ใช
รวมกัน 

เปาหมาย KM ที่  3. บูรณาการเขาดวยกันระหวางการเรียนการสอน 
งานวิจยั และโครงการอบรมถายทอดความรู 

ผลของการบูรณาการตามเปาหมาย 

เปาหมาย KM ท่ีองคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 2    
ใชทรัพยากรณรวมกนัใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จํานวนของหองและครุภณัฑที่ใช
รวมกัน 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  สรางงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ 
 

เปาหมาย KM  (Desired State) หนวยท่ีวัดผลไดเปนรปูธรรม 

เปาหมาย KM ที่  1. นศ. รวมทํางานวิจยัและสิ่งประดิษฐ 
จํานวนงานวิจยัและสิ่งประดษิฐที่มี 
นศ. รวมทํา 

เปาหมาย KM ที่  2. ใชทรัพยากรณรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

จํานวนครุภณัฑที่ใชรวมกัน 

เปาหมาย KM ที่  3. บูรณาการเขาดวยกันระหวางการเรียนการสอน 
งานวิจยั และโครงการอบรมถายทอดความรู 

ผลของการบูรณาการตามเปาหมาย 

เปาหมาย KM ท่ีองคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 1    
นศ. รวมทํางานวิจยัและสิ่งประดิษฐ 

จํานวนงานวิจยัและสิ่งประดษิฐที่มี 
นศ. รวมทํา 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …………….........………………………………….  
 (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 



 
เพื่อใหหัวขอขอบเขต KM (KM Focus Area)  และ  เปาหมาย  KM (Desired State) ที่เลือกทํา สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรตามแผนบริหารราชการแผนดิน จึงใหองคกรทวนสอบความถูกตองและเหมาะสมของ
หัวขอที่เลือกทํา ดวยแบบฟอรม 4 ดังนี้ 
แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM (KM Focus Area) และเปาหมาย KM  (Desired State)            
ช่ือหนวนงาน :คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  วันที่ :…19…/…ต.ค.…/…53…… 
เปาหมาย KM (Desired State) : ใชทรัพยากรณรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนของหองและครุภัณฑที่ใชรวมกัน 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เก่ียวของ  

1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM 

- การประชุมรวมกัน 
- การบริหารหองเรียนและครุภัณฑ 
- การเสนอโครงการจัดซื้อครุภัณฑ 
- การทํา CoP รวมกัน 
- การบริหารการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 

1.2 
กระบวนงานไหนบาง  เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2553 ดวย 

- การบริหารการจัดการเรียนการสอนรวมกัน 

1.3 คิดเปนจํานวน กระบวนงาน เทาไร - 5 ขั้นตอน 

1.4 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2553 ดวย 

- จํานวนของหองและครุภัณฑท่ีใชรวมกัน 

2. กลุมผูเก่ียวของภายในองคกร  
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. - สาขา 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ทุกคน 
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - 20คน 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - สาขา 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - ทุกคน 
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - 20คน 
3. ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)  

3.1 
มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- การออกแบบหองเรียน หองปฏิบัติการ 
- การออกแบบครุภัณฑท่ีสอดคลองกับหองปฏิบัติการและการ
เรียนการสอน 

3.2 
มีความรู EK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุมาทั้งหมด
เทาที่ทําได) 

- กระบวนการจัดซื้อครุภัณฑ 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3.3 มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ - เทคนิคการออกแบบหองปฏิบัติการ (สาขา) 



กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) - เทคนิคการออกแบบการทดลอง (สาขา) 

3.4 
มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาทั้งหมดเทาท่ีทําได) 

- 

เปาหมาย KM (Desired State) : นศ. รวมทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM : จํานวนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐที่มี นศ. รวมทํา 
ลําดับ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 
1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เก่ียวของ  

1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM 
- การประชุมของผูทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 
- การทํา CoP รวมกันของผูทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

1.2 
กระบวนงานไหนบาง  เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรป 2553 ดวย 

- สรางงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

1.3 คิดเปนจํานวน กระบวนงาน เทาไร - 2 ขั้นตอน 

1.4 
อะไรคือตัวช้ีวัดของกระบวนงาน  ท่ีเชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับ
ประเด็นยุทธศาสตรป 2553 ดวย 

- จํานวนงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

2. กลุมผูเก่ียวของภายในองคกร  
2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. - ทุกหนวยงาน 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - ทุกคน 
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. - 20คน 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - ทุกหนวยงาน 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - ทุกคน 
2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ท่ีตองเรียนรู / Learning  K. - 20คน 
3. ความรูที่จําเปน (EK/ TK) ในกระบวนงาน (Work Process)  

3.1 
มีความรู EK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- เนื้อหาและเทคนิคการการวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

3.2 
มีความรู EK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย (ระบุมาทั้งหมด
เทาที่ทําได) 

- กระบวนการการทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

3.3 
มีความรู TK อะไรบาง ท่ีตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับ
กาลเวลา  และอยูกับใครบาง  (ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได) 

- เทคนิคการมองปญหาและแกไขปญหางานวิจัยและ
สิ่งประดิษฐ (ทุกคน) 

3.4 
มีความรู TK อะไรบาง ท่ีจัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับใครบาง  
(ระบุมาทั้งหมดเทาท่ีทําได) 

- เทคนิคทางวิศวกรรม/เทคนิคดานการศึกษา (ทุกคน) 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …………….........………………………………….  
 (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 
 



บทที่ 4 : การกําหนดโครงสรางทีมงาน KM  
 
โครงสรางทีมงาน  KM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนา 

ทีมงาน 

ประธาน 
‐ คณบดี 
‐ ใหการสนับสนุนในดานตางๆ เชน ทรัพยากร  
‐ ใหคําปรึกษาแนะนําและรวมประชุมเพื่อการตัดสินใจแกคณะทํางาน 

‐ หัวหนาสาขา 
‐ จัดทําแผนงานการจัดการความรูในองคกรเพื่อนําเสนอประธาน 
‐ รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหนาตอประธาน 
‐ ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข 
‐ ประสานงานกับคณะที่ปรึกษาและคณะทีมงาน 

‐ อาจารย 
‐ ดําเนินการตามแผนงานที่ไดรับมอบหมาย 



บทที่ 5 : ชุมชนนักปฏิบติั (Community of Practice - CoP) 
 
5.1 ความหมายของ C o P       
 COP ยอมาจาก Community of Practice ซ่ึงหมายถึง ชุมชนนักปฏิบัติ หรือ ชุมชนแหงการเรียนรูที่
รวบรวมกลุมคนที่มีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ รวมกัน 
เพื่อไดมาซึ่ง Knowledge Assets : KA หรือ ขุมความรู ในเรื่องนั้น ๆ สําหรับคนในชุมชนเพื่อไปทดลองใช แลว
นําผลที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิก อันสงผลใหความรูนั้น ๆ ถูกยกระดับขึ้นเรื่อย ๆ ผานการปฏิบัติ 
ประยุกต และปรับใชตามแตสภาพแวดลอมและสถานการณที่หลากหลาย อันทําใหงานบรรลุผลดีขึ้นเรื่อย ๆ  
      COP เปน 1 ใน เครื่องมือของการจัดการความรู (KM Tools)  ประเภท Non-Technical Tools สําหรับการดึง
ความรูประเภท Tacit Knowledge หรือ ความรูที่อยูในตัวบุคคล ซ่ึงซอนเรนอยูภายใน  
 

5.2 ลักษณะที่สําคัญของ COP 
 กลุมคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) รวมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (มี 
Knowledge Domain) ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธในกลุม เปนชุมชน (community) ชวยเหลือซ่ึงกันและ
กัน  แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูรวมกัน ตอง Practice และสรางฐานขอมูล ความรู หรือแนวปฏิบัติ 
การทํา COP ใหบรรลุเปาหมายของ KM 
 เปาหมายของ KM : Knowledge Management หรือ การจัดการความรู คือ ดึงความรูในตัวบุคคลในรูป
ของ Tacit Knowledge ออกมาจัดเก็บใหกลายเปนความรูที่ปรากฏชัดแจง หรือ Explicit Knowledge เพื่อสราง 
Best Practices หรือวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ สําหรับใหบุคคลอื่นสามารถนําไปทดลองใช และตอยอดยกระดับความรู
นั้นขึ้นเรื่อยๆ  
 

5.3 การทํา Cop ในแนวทางคณะ 
 ขณะนี้แทบทุกหนวยงานภารกิจหลัก หรือ core function ของหนวยงานมาจัดทํา CoP  บางหนวยงาน
ดําเนินการตั้งแตตนปแลว โดยทํากันหลากหลายวิธี อาทิ  
 - จัดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูและปญหาในกลุมคนที่อยูในกลุมงานเดียวกัน  
 - จัด story telling โดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกแลวเชิญหนวยงานทั้งภายในหนวยงานและภายนอก
มารับฟง  



 - จัด story telling โดยคนในองคกรและเชิญคนในองคกรมารับฟง  
 - จัด teleconference กลุมงานเดียวกันซึ่งกระจัดกระจายทั่วประเทศโดยเชิญผูเกี่ยวของมาเปนพี่เล้ียง 
(mentor) 
 - จัดอบรมและจัด CoP พรอมกันไป  
 ไมวาจะดําเนินการ อยางไรไมควรลืมหลักการหรือ เจตนารมณของการทํา CoP วา   เพื่อเพิ่ม/พัฒนา
ผลผลิตหรือแกปญหาที่ขัดขวางการเพิ่ม/พัฒนาผลผลิตของงาน โดยดึง Tacit Knowledge มาใ ช โดยใชวิธีการ
ใหผูปฎิบัติงานหรือผูเกี่ยวของมารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ ใหไดองคความรูในลักษณะ short 
cut   ถาทานยึดหลักการนี้แลว วิธีการก็ไมนามีอะไรมาก ไมตองใชงบประมาณก็ได แคนั่งคุยกัน มีการบันทึก
และนําผลจากการพูดคุยนั้นไปทดลองปฏิบัติ ก็เรียกวา CoP แลว 
 

5.4 แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ CoP 
 การวัดผลสัมฤทธิ์อยางงายๆก็คือ   ดูวาผลผลิตในเรื่องที่เราทํา CoP ไดมีการพัฒนาหรือมีผลผลิต
เพิ่มขึ้นหรือไม ตัวอยางเชน ทานทํา CoP เร่ืองทําขาวเชิงคุณภาพ หลังจากไดมีการแลกเปลี่ยนแนวทางการทํา
ขาวในลักษณะ tacit knowledgeกลาว คือไดนําทักษะและประสบการณจากการทําขาวรวมทั้งสภาพปญหาและ
เทคนิคในการแกปญหาดังกลาวมาแลกเปลี่ยนกันแลว  จากนั้นอีก 1 เดือนพบวาขาวที่นําเสนอมีคุณภาพดีขึ้น มี
การทําขาวเจาะลึก(investigative news)เพิ่มขึ้น ขาวรายงานเพิ่มขึ้น จากแตเดิมที่มีแตขาวประชาสัมพันธที่
หนวยงานขอมา ก็แสดงวา CoP คร้ังนี้สัมฤทธิ์ผล 
 ทั้งหมดนี้สามารถวัดไดหากมีการวางแผนลวงหนา นั่นคือเมื่อทานทํา CoP ทานตองมีเปาหมายที่ตั้ง
ไว ทานตองมี ฐานขอมูล  และติดตามผลเปรียบเทียบฐานขอมูลกับเปาหมายที่ตั้งไวดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอรม 5  แนวปฏิบตัิจากแลกเปล่ียนเรียนรู (CoP) ของคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  ดานการเรียนการสอน 
เปาหมาย KM  (Desired State) คือ  ใชทรัพยากรณรวมกันใหเกดิประโยชนสูงสุด 

แนวการปฏิบตัิในการใชทรัพยากรณรวมกันใหเกิดประโยชนสงูสุด 
- สํารวจทรัพยากรณที่มีอยูเดิมทั้งหมด 
- นําขอมูลทรัพยากรณที่มีอยูเดิมทั้งหมดเขาประกอบการจัดทําแผนนยุทธศาสตรการพัฒนาคณะครุ

ศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
- พิจารณาโครงการในการสรางหองเรียนและหองปฏิบัติการ รวมถึงครุภัณฑโดยเนนสราง

หองปฏิบัติการรวมที่สามารถใชงานไดหลายๆสาขา 
- สรางหองสําหรับเก็บวัศดุ ครุภัณฑกลาง ที่มีความสอดคลองกัน ในที่เดียวกันเพื่อสามารถเบิกจายได

อยางสะดวก 
- จัดตารางสอนและตารางสอบรวมกัน 
- วิชาเดี่ยวกันหรือเนื้อหาใกลเคียงกัน จัดใหมีผูสอนกลุมหรือคนเดียวกัน 

ขอบเขต KM (KM Focus Area) คือ  สรางงานวิจยัและสิ่งประดิษฐ 
เปาหมาย KM  (Desired State) คือ  นศ. รวมทํางานวิจยัและสิ่งประดษิฐ 
แนวการปฏิบตัิในการสงเสริมให นศ. รวมทํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ 

- สํารวจความรูความสามารถในงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ นศ. และ อาจารยทุกทาน 
- กระตุนการสรางสรรคงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ นศ. โดยการใหเขาพบอาจารยที่ปรึกษา

โครงงานตั้งแตช้ันปที่ 3 
- ผลักดันใหงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ นศ. เขาสูเวทีการประกวด 
- ผลักดันใหงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ นศ. เขาสูเวทีการประชุมระดับชาติ และนานาชาติ 
- ผลักดันใหงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของ นศ. ลงในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ 

ผูทบทวน / ผูอนุมัติ :  …………….........………………………………….  
 (คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 


