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ค าน า 
 

 ปัจจุบันกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือส าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลักในด้าน 
การผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เป็น Global Citizen การค้นคว้าวิจัยที่เป็นเลิศ การบริการวิชาการ 
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม แสวงหารายได้เพ่ือความยั่งยืน และบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จึงได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยเห็นว่า “คน” เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้  ในกระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ของคณะเกษตรศาสตร์ยังให้ความส าคัญกับองค์ประกอบด้าน “เทคโนโลยี” และ 
“กระบวนการความรู้” (Knowledge Process) โดยทั้ง 3 องค์ประกอบจะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการ 
อย่างสมดุล เพ่ือให้การจัดการองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ และได้
ก าหนดเป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เชิงกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้ 

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

มีศักยภาพในการท างาน ทัง้ในและต่างประเทศ 

2. การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- เพ่ือผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน 

และใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร 
- เพ่ือผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
- สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 

3. การจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์: 
- เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
- เพ่ือให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร 
- เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน 
- เพ่ือใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

  การด าเนินการจัดการองค์ความรู้ทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวนั้น คณะฯ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ 
ให้มีการบูรณาการองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน (คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้) เพ่ือให้กระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การมุ่งเน้น 
ไปสู่มหาวิทยาลัยวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการสามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย 
ของคณะเกษตรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป 

 



วัตถุประสงค์ (เป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้) 
1. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปยังกลุ่มคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เกษตร ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  1  
ของคณะเกษตรศาสตร์ คือ การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล 

2. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ ไปยั งกลุ่ มคณาจารย์  นั กวิทยาศาสตร์ 
นักวิทยาศาสตร์เกษตร นักวิชาการเกษตร และนักวิชาการสัตวบาล เพ่ือสนับสนุนการด าเนิน
งานวิจัยและบริการวิชาการให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพ่ือพัฒนา
ชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม 

3. ส่งเสริมการพัฒนากระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปยังกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการในระดับภาควิชา ศูนย์วิจัย หน่วยงาน
และคณะเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
คณะเกษตรศาสตร์ คือ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 
 
 
 

คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

 



สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ปีงบประมาณ 2563 
 - แผนการจัดการความรู้ที่ 1:   งานการเงิน การคลังและพัสดุ  

1. ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) 1 
2. การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง 2 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 2:   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา  
1. ทบทวนการบริหารจัดการ Budget management ส าหรับผู้บริหาร 3 
2. การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน) 4 
3. การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ 5 
4. การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน 6 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 3:   งานบุคคล / สารบรรณ  
1. การขอต าแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ 7 
2. การขอต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 8 

ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ  
3. การพัฒนาระบบ CMU e – Document 9 

 - แผนการจัดการความรู้ที่ 4:   งานสารสนเทศ  
1. การใช้งานแอปพลิเคชั่น Microsoft Team 10 
2. การใช้งานแอปพลิเคชั่นที่จ าเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ 11 

(QR Code/ One drive / Smart Calendar / Google drive/ Google form)  
 - แผนการจัดการความรู้ที่ 5:   งานประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  

1. การใช้โปรแกรมในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 12 
 
ภาคผนวก 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้   
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานการเงิน การคลังและพัสดุ            
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    ทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)       
         และหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายของส านักงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) งานพัสดุ จัดเตรียมข้อมูล เพ่ือใช้ในการทบทวนการใช้ระบบ 1 - 10 ตุลาคม 2562 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภาควิชา/ศูนย์ ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่

พัสดุ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
1 ตุลาคม 2562 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโครงการทบทวนการใช้โปรแกรม Oracle R12 เพ่ือการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) และหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายของ 
ส านักงบประมาณ ตลอดจน กฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

16 ตุลาคม 2562 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ จัดเตรียมข้อมูล เพ่ือใช้ในการทบทวนการใช้ระบบ 1 - 15 ตุลาคม 2562 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) จัดโครงการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์  

ฝึกปฏิบัติการ 
 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละความผิดพลาดของการจัดท าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ร้อยละ 5  
7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 1. ทีมงานมีการพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรม Oracle R12  

เพ่ือการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) เพ่ิมมากยิ่งข้ึน และมีความ
เข้าใจ ตามหลักเกณฑ์การจ าแนกประเภทรายจ่าย (ค่าวัสดุ/ 
ค่าครุภัณฑ์) และกฎ ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2. ทีมงานมีความเข้มแข็ง สามารถจัดซื้อจัดจ้างในระบบ 3 มิติ  
ได้อย่างถูกต้อง มีความแม่นย า สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ  
แนวปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 2,380 บาท  
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานการเงิน การคลังและพัสดุ            
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง          

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) งานพัสดุ จัดเตรียมข้อมูล เพ่ือใช้ในการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับ

สิ่งก่อสร้าง 
ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 1. บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบายและแผนฯ 
2. บุคลากร ระดับภาควิชา ศูนย์ 

ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. KM บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบาย 
และแผนฯ 
2. KM ระดับภาควิชา ศูนย์ 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ จัดเตรียมข้อมูล เพ่ือใช้ในการทบทวนองค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) 1. KM บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ และงานนโยบาย 

และแผนฯ 
2. KM ระดับภาควิชา ศูนย์ 

 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ความรู้ความเข้าใจในการจัดท างบสิ่งก่อสร้าง    
7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย  ทีมงานมีการพัฒนาทักษะในการจัดท างบประมาณและเอกสาร  

งบสิ่งก่อสร้าง เพ่ิมมากยิ่งขึ้น และมีความเข้าใจกฎ ระเบียบอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 5,000 บาท  
 



3 

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา          
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนการบริหารจัดการงบประมาณด้วยระบบ Budget management ส าหรับผู้บริหาร  

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Budget Management 

และการบริหารจัดการงบประมาณ 
พฤศจิกายน 2562 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม พฤศจิกายน 2562 
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ให้ กับผู้ บริหาร (คณบดี , รองคณบดี , 

ผู้ช่วยคณบดี, หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ฯ และผู้อ านวยการศูนย์ฯ) เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการงบประมาณ และการพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดท า 
ค าของบประมาณด้วยระบบ Budget Management 

พฤศจิกายน 2562 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ และผู้บริหารจะต้องรับทราบ พฤศจิกายน 2562 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) การให้สิทธิ์ผู้บริหารส าหรับการเข้าถึงข้อมูลงบประมาณ ของหน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
มกราคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มกราคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด: จ านวนผู้บริหารที่เขา้ร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 22 คน 
ตัวชี้วัด: จ านวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานย่อย (ครั้ง/ป)ี 
           (นับเฉพาะการโอนเปลี่ยนแปลงข้ามหมวดงบประมาณ) 
เป้าหมาย: จ านวน 15 ครั้ง 

มกราคม 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 
จ านวนงบประมาณ: 1,000 บาท 

มกราคม 2563 



4 

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา          
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุน)                                            

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Budget Management 

และการจัดเตรียมเอกสารประกอบการจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน 
(หมวดงบลงทุน) 

มกราคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มกราคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 
เกี่ยวกับการจัดท าค าของบประมาณ การเตรียมข้อมูล/เอกสารประกอบ 
การจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน (หมวดงบลงทุน) 

มกราคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ และเทคนิคในการจัดท าค าของบประมาณฯ มกราคม 2563 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนาคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ บุคลากรสามารถจัดท าข้อมูลและเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนาคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด: จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 30 คน 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลประกอบค าของบประมาณ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความครบถ้วนของเอกสารประกอบค าของบประมาณ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้องของเอกสารประกอบค าของบประมาณ 
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 

มีนาคม 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 
จ านวนงบประมาณ: 2,000 บาท 

มีนาคม 2563 
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา          
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้                                                    

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจระบบ Budget Management 

และการบริหารจัดการงบประมาณ 
มกราคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มกราคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
เกี่ ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ด้ วยระบบ Budget 
Management เช่น  การจัดท าประมาณการรายรับ, การจัดท าค าขอ
งบประมาณเงินรายได้ และการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็นต้น 

มกราคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องรับทราบ มกราคม 2563 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีนาคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ บุคลากรสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนาคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด: จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 30 คน 
ตัวชี้วัด: จ านวนการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงานย่อย (ครั้ง/ป)ี 
           (นับเฉพาะการโอนเปลี่ยนแปลงข้ามหมวดงบประมาณ) 
เป้าหมาย: จ านวน 15 ครั้ง 

มีนาคม 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2565 
จ านวนงบประมาณ: 2,000 บาท 

มีนาคม 2563 

 



6 

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):   งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา          
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:   โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน                                                            

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) คัดเลือกจากบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน มกราคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม มกราคม 2563 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. จัดตั้งคณะท างานฯ เพ่ือการจัดท าข้อมูลส าคัญของคณะเกษตรศาสตร์ 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล  

มกราคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ 1. สรุปค านิยาม เพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน 
2. รวบรวมประเด็นที่ส าคัญ และแจ้งทุกหน่วยงานรับทราบ 

มกราคม 2563 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มกราคม – มีนาคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ บุคลากรสามารถจัดท าข้อมูลตัวชี้วัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีนาคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตัวชี้วัด: จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ (คน) 
เป้าหมาย: จ านวน 15 คน 
ตัวชี้วัด: ร้อยละตัวชี้วัดที่กรอกข้อมูลแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 
ตัวชี้วัด: ร้อยละความถูกต้องของข้อมูลตัวชี้วัด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 80 

มีนาคม 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ แหล่งงบประมาณ: งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2563 
จ านวนงบประมาณ: 1,000 บาท 

มีนาคม 2563 
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานบุคคล / สารบรรณ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การขอต าแหน่งทางวิชาการ สายวิชาการ          

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) ทีมงานหน่วยบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์   
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1. ตั้งกลุ่มไลน์ “ขอต าแหน่งวิชาการ” เป็นช่องทางสื่อสารเบื้องต้น 

เผยแพร่ข่าวสาร และตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
2. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยทีมงานของ 
หน่วยบริหารงานบุคคล 
3. หน่วยบุคคลมีบริการให้ยืมตัวอย่างเอกสารวิชาการต่างๆ อาทิ 
กพอ.03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารค าสอน หนังสือ  
ต ารา ฯลฯ ที่ใช้ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ทั้งปี 
 
- ธันวาคม 2562 
 
- ทั้งป ี

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแล้ว 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะฯ (Smart Knowledge)  

 
ด าเนินการแล้ว 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 
- คณาจารย์มีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ด าเนินการต่อเนื่อง 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการได้ภายในก าหนดเวลา 
- คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  

ทั้งปี 

8. งบประมาณที่ใช้ ไม่ใช้งบประมาณ  
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานบุคคล / สารบรรณ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การขอต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ส าหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ     

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) - วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการเตรียมผลงาน 

เพ่ือขอต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ 
กุมภาพันธ์ 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ  
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

โดยทีมงานของหน่วยบริหารงานบุคคล 
มีนาคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการแล้ว 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะฯ (Smart Knowledge)  ด าเนินการแล้ว 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ มีความเข้าใจในระเบียบฯ  

และมีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีในการขอก าหนดต าแหน่งสูงขึ้น 
 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย พนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ เสนอขอต าแหน่งสูงขึ้น  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3  

ทั้งปี 

8. งบประมาณที่ใช้ - งบประมาณจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จ านวน 8,000 บาท  
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานบุคคล / สารบรรณ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การพัฒนาระบบ CMU e - document            

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) - วิทยากรจากส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- เจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบงาน e – document  
  ของคณะการสื่อสารมวลชน 

ด าเนินการแล้ว 
มีนาคม 2563 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้าน e – document คณะเกษตรศาสตร์  
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยวิทยากรของ ส านัก IT 

- ศึกษาดูงานกระบวนการ e – document   
  ของคณะการสื่อสารมวลชน 
- และเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในคณะเกษตรศาสตร์  
  เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่เหมาะสม 

มีนาคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ - รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี เมษายน 2563 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) - เผยแพร่บนเว็บไซต์งานบริหารทั่วไป เมษายน 2563 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ - มีการใช้งานในระบบ e – document ได้อย่างเป็นระบบที่ดี เมษายน 2563 เป็นต้นไป 
7. การก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมาย - มีการประหยัดทรัพยากร (กระดาษ)  

เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษน้อยกว่าปีที่แล้วมา ร้อยละ 5 
ประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 

8. งบประมาณที่ใช้ - ของที่ระลึกการศึกษาดูงานคณะการสื่อสารมวลชน (1,000 บาท) 
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะฯ 1 ครั้ง (2,500 บาท) 
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานสารสนเทศ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team          

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) หน่วยสารสนเทศ คัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่น Microsoft Team 
ตุลาคม 2562 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีความสนใจ 
เข้าร่วม 

พฤศจิกายน 2562 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอพพลิเคชั่น 
Microsoft Team 

ธันวาคม 2562 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ การจัดทําคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่น Microsoft Team ธันวาคม 2562 
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) จัดเก็บไว้ในรูปของไฟล์ข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารองค์ความรู้ที่สามารถ

ดาวนโหลดได้ในเว็บไซต์ของหน่วยสารสนเทศ 
ธันวาคม 2562 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในการนํา 
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอย่างน้อย 25 คน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 
ในการนําองค์ความรู้ที่ได้รับไปใชประโยชน์ มีระดับ ≥ 3 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 2,000 บาท  
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานสารสนเทศ             
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จ าเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่         

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) หน่วยสารสนเทศ คัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งาน

แอพพลิเคชั่นที่จ าเป็นในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
พฤศจิกายน 2562 

2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีความสนใจ 
เข้าร่วม 

ธันวาคม 2562 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จ าเป็น
ในยุคเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

มกราคม 2563 

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ การจัดท าคู่มือการใช้งานแอพพลิเคชั่นที่จ าเป็นในยุคเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

มกราคม 2563 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) จัดเก็บไว้ในรูปของไฟล์ข้อมูล เพ่ือเป็นเอกสารองค์ความรู้ที่สามารถ
ดาวนโหลดได้ในเว็บไซต์ของหน่วยสารสนเทศ 

มกราคม 2563 

6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรในการน า 
องค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

มกราคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2563 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย - มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอย่างน้อย 25 คน 
- ผลการประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 
ในการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปใชประโยชน์ มีระดับ ≥ 3 

 

8. งบประมาณที่ใช้ 4,000 บาท  
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แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ด้านบริหารจัดการ ประจ าปีงบประมาณ    2563  
 

ขอบเขต (KM Focus areas):    งานประชาสัมพันธ์ / ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์          
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:    การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Photoshop         

ขั้นตอนการด าเนินงาน กระบวนการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และการบริการ

วิชาการ  
- 

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 - 5 วัน 
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้ วางโครงสร้างการผลิตสื่อ การคัดเลือก ปรับใช้และการจัดเก็บ 

ที่สะดวกต่อการค้นหาและน าไปใช้ประโยชน์ 
10 วัน 

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้) เผยแพร่ทาง Facebook, Instagram, Line, e-poster, e-mail 30 วัน 
6. การประเมินผลและการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ผู้เข้าร่วมรู้จักสื่อใหม่ที่ใช้ในสังคมออนไลน์ เข้าใจการเลือกใช้สื่อ 

ที่เหมาะสม และสามารถผลิตสื่ออย่างง่ายได้  
30 วัน 

7. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย มีผู้เข้าชมทางเพจเฟสบุ๊ค อินสตราแกรม มีการแสดงความเห็น  
มีการส่งต่อ รวมร้อยละ 50 ขึ้นไปจากผู้ติดตามทั้งหมด 

30 วัน 

8. งบประมาณที่ใช้ 10,000 บาท - 
 



 
 

ภาคผนวก 
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