
แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี  : 1   

ประเด็นยุทธศาสตร  :  ความเปนเลศิดานการวิจัยและนวัตกรรม 

องคความรูท่ีจําเปน  :  องคความรูดานงานวิจัยและนวัตกรรม 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู การประชุมจัดการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู

ของคณะ ฯ 

 

-จัดทําแผนการ

จัดการความรู 

-จัดทําระบบและ

กลไกการจัดการ

องคความรู 

ม.ค.-ก.พ. 

55 

ผูรับผดิชอบดาน

การจัดการองค

ความรูเขารวมไม

นอยกวารอยละ  

80 

ผูรับผดิชอบดานการ

จัดการความรู 

5000 คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “การจัดการองค

ความรูเรื่องการจดทรัพยสนิ

ทางปญญาดานการประมง” 

 

 

 

 

สรางความรู

ความเขาใจใน

เรื่องการจด

ทรัพยสนิทาง

ปญญา 

ม.ีค.- ก.ค. 

55 

รอยละของ

ผูเขารวม

โครงการไดรับ

การเรียนรู 

อาจารยและนักวจิยั รองคณบดผีาย

วางแผน 

และมาตรฐาน

การศกึษา 



กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

รวบรวมเนื้อหาองคความรู

จัดเก็บในเว็บไซด 

เก็บรวบรวม

ขอมูลและคนหา

ขอมูลไดสะดวก

และรวดเร็ว 

พ.ค.55 องคความรูที่

จัดเก็บในเว็บไซด 

อาจารย  นักวจิัย

และผูสนใจ 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

วเิคราะหขอมลูจากการ

ประเมนิผลการเขารวมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชนได

จริง 

ม.ิย.-ก.ย.

55     

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชนได

จริงรอยละ 80 

อาจารยและนักวจิยั คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของหนวยงาน

ในเว็บไซดคณะ 

อาจารยและ

บุคลากรสามารถ

เขาถึงขอมลูได

งายและสะดวก 

 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

จํานวนขอมูล 

การจัดการ

ความรู 

อาจารย บุคลากร

และผูสนใจ 

นายวรีะวัฒน  ฟงเยน็ 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรูใน

เว็บไซดคณะฯ ใหผูที่สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

แบงปนความรูให  

ผูที่สนใจเพื่องาย

ตอการเขาถึงและ

สบืคน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

สถิตผิูเขาชม

ขอมูลที่เผยแพร

ในเว็บไซดคณะ ฯ 

อาจารย บุคลากร

และผูสนใจ 

นายวรีะวัฒน  ฟงเยน็ 

นางสาวปรียาพร     

บานครอ 

 

 

 



กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

7.การเรียนรู การนําองคความรูไปพัฒนา

และใชประโยชน 

นําองคความรูที่

ไดรับจากการ

จัดการความรูไป

ใชประโยชน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

ผลจากการ

ประเมนิจาก

ผูเขารวมกิจกรรม

ที่นําองคความรู

ไปใชประโยชน 

อาจารยและนักวจิยั คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

 

 

 



แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี  : 2   

ประเด็นยุทธศาสตร  :  การผลติบัณฑิตท่ีเปนนักปฏบิัต ิ ทันตอการเปลี่ยนแปลง  มคีวามเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและเปนท่ียอมรับในระดับสากล 

องคความรูท่ีจําเปน  :  องคความรูท่ีจะพัฒนาบัณฑิตใหมคุีณลักษณะท่ีพงึประสงค 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู การประชุมจัดการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู

ของคณะ ฯ 

 

-จัดทําแผนการ

จัดการความรู 

-จัดทําระบบและ

กลไกการจัดการ

องคความรู 

ม.ค.-ก.พ. 

55 

ผูรับผดิชอบดานการ

จัดการองคความรู

เขารวมไมนอยกวา

รอยละ  80 

ผูรับผดิชอบดาน

การจัดการความรู 

5000 คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “การผลติบัณฑติ

เพื่อรองรับสูประชาคม

อาเซยีนตอการประมงไทย” 

เพื่อผลติบัณฑติ

ใหมคุีณลักษณะที่

พงึประสงค 

ม.ีค.-ก.ค. 

55 

รอยละของผูเขารวม

โครงการไดรับการ

เรียนรู 

อาจารย  บุคลากร

และนักวจิัย  

นางสาวอรพรรณ  

พรหมใจ และคณะ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

รวบรวมเนื้อหาองคความรู

จัดเก็บในเว็บไซด 

เก็บรวบรวม

ขอมูลและคนหา

ขอมูลไดสะดวก

และรวดเร็ว 

ส.ค. 55 องคความรูที่จัดเก็บ

ในเว็บไซด 

อาจารยและ

บุคลากร 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 



กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

วเิคราะหขอมลูจากการ

ประเมนิผลการเขารวมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชนได

จริง 

ม.ิย.-ก.ค. 

55 

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนําความรูที่

ไดรับไปใชประโยชน

ไดจริงรอยละ 80 

อาจารยและ

บุคลากร 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของหนวยงาน

ในเว็บไซดคณะ 

อาจารยและ

บุคลากรสามารถ

เขาถึงขอมลูได

งายและสะดวก 

ม.ิย.-ก.ค. 

55 

จํานวนขอมูล การ

จัดการความรู 

อาจารยและ

บุคลากร 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรูใน

เว็บไซดคณะฯ ใหผูที่สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

แบงปนความรูให  

ผูที่สนใจเพื่องาย

ตอการเขาถึงและ

สบืคน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

สถิตผิูเขาชมขอมูลที่

เผยแพรในเว็บไซด

คณะ ฯ 

อาจารย บุคลากร

และผูสนใจ 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

นางสาวปรียาพร    

บานครอ 

 

7.การเรียนรู มกีารนําความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูไป

ปฏบิัตงิานและมกีารพัฒนาทีด่ี

ขึ้น 

บุคลากรนํารูที่

ไดรับจากการ

จัดการความรูไป

ใชในการพัฒนา

งาน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

ผลการประเมนิของ

อาจารยและบุคลากร

ที่นําความรูที่ไดไปใช

ในการพัฒนางาน 

อาจารย  บุคลากร

และนักวจิัย 

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

 

 

 



แผนการจัดการความรู 

คณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทางน้ํา 

แผนการจัดการความรูท่ี  : 3 

ประเด็นยุทธศาสตร  :  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการท่ีมปีระสทิธภิาพโดยยดึหลักธรรมาภบิาล 

องคความรูท่ีจําเปน  :  องคความรูท่ีพัฒนาสมรรถนะตามตําแหนงงาน 

กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

1.การบงช้ีความรู การประชุมจัดการประชุม

คณะกรรมการจัดการความรู

ของคณะ ฯ 

 

-จัดทําแผนการ

จัดการความรู 

-จัดทําระบบและ

กลไกการจัดการ

องคความรู 

ม.ค.-ก.พ.

55 

ผูรับผดิชอบดานการ

จัดการองคความรู

เขารวมไมนอยกวา

รอยละ  80 

ผูรับผดิชอบดาน

การจัดการความรู 

 

5,000 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

2.การสรางและ

แสวงหาความรู 

จัดกิจกรรม “องคความรูดาน

เทคนคิการใชระบบ

หนังสอืเวยีนอเิล็กทรอนกิส” 

 

มคีวามรูดาน

เทคนคิการใช

ระบบ

หนังสอืเวยีน

อเิล็กทรอนกิส

เพื่อพัฒนา

สมรรถนะตาม

ตําแหนงงาน 

ม.ีค.-ก.ค.

55 

รอยละของผูเขารวม

โครงการไดรับการ

เรียนรู 

อาจารยและ

บุคลากร 

นางสาวจริาพร มอญ

เลศิและคณะ 



กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

3.การจัดการความรู

ใหเปนระบบ 

รวบรวมเนื้อหาองคความรู

จัดเก็บในเว็บไซด 

เก็บรวบรวม

ขอมูลและคนหา

ขอมูลไดสะดวก

และรวดเร็ว 

 

พ.ค. 55 องคความรูที่จัดเก็บ

ในเว็บไซด 

อาจารยและ

บุคลากร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

4.การประมวลผลและ

กลั่นกรองความรู 

วเิคราะหขอมลูจากการ

ประเมนิผลการเขารวมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนํา

ความรูที่ไดรับไป

ใชประโยชนได

จริง 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

ผูเขารวมกิจกรรม

สามารถนําความรูที่

ไดรับไปใชประโยชน

ไดจริงรอยละ 80 

อาจารยและ

บุคลากร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

5.การเขาถึงความรู การจัดทําแหลงขอมูลการ

จัดการความรูของหนวยงาน

ในเว็บไซดคณะ 

อาจารยและ

บุคลากรสามารถ

เขาถึงขอมลูได

งายและสะดวก 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

จํานวนขอมูล การ

จัดการความรู 

อาจารยและ

บุคลากร 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

 

 

 

6.การแบงปนและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

-การเผยแพรองคความรูใน

เว็บไซดคณะฯ ใหผูที่สนใจ 

-เผยแพรความรูในขาว

ประจําเดอืนของคณะฯ 

แบงปนความรูให  

ผูที่สนใจเพื่องาย

ตอการเขาถึงและ

สบืคน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

สถิตผิูเขาชมขอมูลที่

เผยแพรในเว็บไซด

คณะ ฯ 

อาจารย บุคลากร

และผูสนใจ 

นายวรีะวัฒน ฟงเย็น 

นางสาวปรียาพร   

บานครอ 

 

 

 



กจิกรรมการ

จัดการความรู 

วธิสีูความสําเร็จ 

โครงการ/กจิกรรม 
เปาประสงค ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผดิชอบ 

7.การเรียนรู มกีารนําความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูไป

ปฏบิัตงิานและมกีารพัฒนาทีด่ี

ขึ้น 

บุคลากรนํารูที่

ไดรับจากการ

จัดการความรูไป

ใชในการพัฒนา

งาน 

ม.ิย.-ก.ย.

55 

ผลการประเมนิของ

อาจารยและ

บุคลากรที่นําความรู

ที่ไดไปใชในการ

พัฒนางาน 

อาจารยและ

บุคลากร 

คณะกรรมการ

จัดการความรู 

 

 

 


