แผนการจัดการความรู

(Knowledge Management)
ประจําปงบประมาณ 2561
(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

แผนการจัดการความรู
(Knowledge Management)

• การจัดการองคความรูดานการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและคุณภาพ
• การจัดการองคความรูดานการวิจัยและบริการวิชาการ
• การจัดการองคความรูดานบริหารจัดการ

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประจําปงบประมาณ 2561

คํานํา
ป จ จุ บั น กระบวนการจั ด การองค ค วามรู (Knowledge Management) เป น เครื่ อ งมื อ
สํ า คั ญ ประการหนึ่ งที่ ส งเสริ ม กระบวนการบริ ห ารจั ด การองค ก รให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น
และพั น ธกิ จ คณะเกษตรศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ในฐานะที่ เ ป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
พัน ธกิจหลั กในการผลิตบั ณ ฑิตที่มีคุณ ธรรม คุณ ภาพ เปน Global Citizen การคนควาวิจัยที่เป นเลิศ
การบริ ก ารวิ ช าการที่ เกิ ด ประโยชน แ ก สั ง คม แสวงหารายได เพื่ อ ความยั่ งยื น และบริ ห ารจั ด การ
เชิงบูรณาการ ซึ่งไดตระหนั ก ถึงความสํ าคัญ ของการจัด การองคค วามรู (Knowledge Management)
โดยเห็ น ว า “คน” เป น องค ป ระกอบที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด เพราะเป น แหล ง ความรู แ ละเป น ผู นํ า ความรู
ไปใช ให เกิ ด ประโยชน นอกจากนี้ ในกระบวนการจั ด การองค ค วามรู ของคณะเกษตรศาสตร ยั งให
ความสําคัญกับองคประกอบดาน “เทคโนโลยี” และ “กระบวนการความรู” (Knowledge Process)
โดยทั้ ง 3 องค ป ระกอบจะต อ งเชื่อ มโยงและบู รณาการอย างสมดุ ล เพื่ อ ให ก ารจั ด การองค ค วามรู
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตรจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดการองคความรู
และไดกําหนดเปาหมายในการจัดการองคความรู โดยแบงเปน 3 กลุม ซึ่งมีความสอดคลองกับ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ดังนี้
1. การจัดการองคความรูดานการเรียนการสอน
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร:
- ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ เป น คนดี มี คุ ณ ภาพเป น ที่ ต อ งการของผู ใช บั ณ ฑิ ต มี ศั ก ยภาพ
ในการทํางานทั้งในและตางประเทศ
- พัฒนาคุณภาพคณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ใหมีทักษะการเปนพลเมืองโลก (Global citizen)
- พั ฒ นาคุ ณ ภาพการเรี ย นการสอนที่ เ ป น สากลและมี คุ ณ ภาพตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน และผูใชบัณฑิต (Smart Agriculture, food and health)
2. การจัดการองคความรูดานการวิจัยและบริการวิชาการ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร:
- สรางทีมงานวิจัยของคณะฯ ใหเขมแข็ง ผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใชประโยชน
ในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
- ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
- สามารถถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน

3. การจัดการองคความรูดานบริหารจัดการ
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร:
- พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีมาตรฐานสากล
- พัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการ
การดําเนินการจัดการองคความรูทั้ง 3 กลุมดังกลาวนั้น คณะฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัติ
ใหมีการบูรณาการองคประกอบทั้ง 3 ดาน (คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู) เพื่อใหกระบวนการ
จั ด การองค ค วามรู ดํ า เนิ น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และชว ยขั บ เคลื่ อ นให ก ระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
การมุงเนนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการสามารถบรรลุผล
ตามเปาหมายของคณะเกษตรศาสตรและของมหาวิทยาลัยเชียงใหมตอไป
วัตถุประสงค (เปาหมายของการจัดการองคความรู)
1. ส ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการจั ด การองค ค วามรู ไ ปยั ง กลุ ม คณาจารย แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณ ฑิตสาขาวิทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกับ
ยุ ท ธศาสตรที่ 1 ของคณะเกษตรศาสตร คื อ การพั ฒ นาการจัด การศึก ษาใหมี คุณ ภาพ
ระดับสากล
2. สงเสริมพั ฒ นากระบวนการจัด การองค ค วามรูไปยังกลุมคณาจารย นัก วิชาการเกษตร
นั ก วิ ช าการสั ต วบาลและนั ก วิ ท ยาศาสตร เพื่ อ สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานวิ จั ย และ
บริการวิชาการใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 งานวิจัย
และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนา
ชุมชน และยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการและรับใชสังคม
3. ส ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการจั ด การองค ค วามรู ไ ปยั ง กลุ ม บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน สงเสริมใหการบริหารจัดการในระดับภาควิชา ศูนยวิจัย
หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร ใหมีประสิทธิภาพและประสิท ธิผล และสอดคลองกั บ
ยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเกษตรศาสตร คือ การบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
4. สรางวัฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรียนรูรวมกัน

คณะกรรมการจัดการองคความรู
คณะเกษตรศาสตร

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
- แผนการจัดการความรูท้ ี่ 1: ด้านการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ
(เป็นคนดีและคนเก่ง)
- แผนการจัดการความรูท้ ี่ 2: ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
- แผนการจัดการความรูท้ ี่ 3: ด้านบริหารจัดการ
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้
- รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ครั้งที่ 1/2560
- ขอบเขตการจัดการองค์ความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2561

1
3
9
12
15
21

ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:
กิจกรรม
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้
(บุคคล)

2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan)
ด้านการผลิตบัณฑิตให้มคี ุณธรรมและคุณภาพ (เป็นคนดีและคนเก่ง)
การจัดทา มคอ. 7
วิธีการสู่ความสาเร็จ
พิจารณาจากประธานหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบใน
หลักสูตรที่มคี ะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
อยู่ในระดับสูง
พิจารณาจากคณาจารย์
คณะเกษตรศาสตร์
ในแต่ละสาขาวิชา

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การบรรยาย/ ซักถาม/ ฝึกปฏิบัติ

4. การรวบรวม สกัด
และการจัดเก็บองค์ความรู้

จดบันทึก และนามาสกัดสรุป
ประเด็นเทคนิคการจัดทา มคอ. 7
ที่ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย
วิทยากร 1 ท่าน

คณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์
จากสาขาวิชาต่าง ๆ เข้าร่วม
โครงการสาขาวิชาละ 5 ท่าน
รวม 50 ท่าน
คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจ
และสามารถจัดทา มคอ. 7
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
ได้เทคนิค และองค์ความรู้
ที่คณาจารย์สามารถจัดทา มคอ. 7
ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์
1

งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561

-

เดือนมีนาคม 2561

5,250

เดือนเมษายน 2561

-

หลังการจัดโครงการ 1 เดือน

กิจกรรม
5. การเผยแพรองคความรู
(การเขาถึงองคความรู)

วิธีการสูความสําเร็จ
จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการจัด
กิจกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู

6. การประเมินผลและการนํา
ความรูไปใชประโยชน

มีการติดตามและประเมินผล
หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
1 ภาคการศึกษา

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
เผยแพรเทคนิคการจัดทํา มคอ. 7
ที่ถูกตองเปนไปตามเกณฑ
ประชาสัมพันธบนเว็บไซต
ของคณะฯ
แตละหลักสูตรมีการจัดเตรียม
ขอมูลเพื่อใชในการจัดทํา
มคอ. 7 ไดอยางถูกตอง
ไดรับคะแนน ≥ 3 รอยละ 30

2

งบประมาณ
-

-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
หลังการจัดโครงการ 1 เดือน

หลังปดภาคการศึกษาที่
2/2560

ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองคความรู:

แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan)
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ
เทคนิคการทําวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล

กิจกรรม
1. การคัดเลือกแหลงความรู
(บุคคล)

วิธีการสูความสําเร็จ
คณะกรรมการการจัดการ
องคความรูคณะเกษตรศาสตร
ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด
ประเด็นการจัดการองคความรู
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะฯ และคัดเลือกคณาจารย/
นักวิชาการที่มีองคความรู
ดานการทําวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล และมีผลงานวิจัย
ที่ตีพิมพในระดับนานาชาติสูง

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ไดประเด็นการจัดการองคความรู
ดานการวิจัย เรื่อง เทคนิคการทํา
วิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากล
และการตีพิมพในระดับนานาชาติ
2. ไดรายชื่อคณาจารย/นักวิชาการ
ที่มีความรูความสามารถ
เพื่อถายทอดองคความรูและเทคนิค
การจัดทํางานวิจัยที่มีคุณภาพ
จํานวน 2 ทาน

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย

กําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อถายทอด คณาจารย / นักวิชาการ / นักศึกษา
องคความรู โดยมุงเนนกลุมอาจารย ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 15 คน
และนักวิจัยรุนใหม

3

งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนธันวาคม 2560

-

เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2561

กิจกรรม
3. การจัดกิจกรรมถายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
1. จัดกิจกรรม/ โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยเพื่อสรางงานวิจัย
ในระดับสากล
2. คณาจารยทมี่ ีความรูถายทอด
องคความรูที่ตนมี และสอนเทคนิค
ในงานที่เชี่ยวชาญใหแกผูเขาประชุม
และอบรม

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
จัดประชุม/อบรม ใหความรู
แก คณาจารย/นักวิชาการ/นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
อยางนอย 1 ครั้ง

งบประมาณ
5,000

4. การรวบรวม สกัด
และการจัดเก็บองคความรู

รวบรวม สกัดองคความรูที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สามารถ
เขาใจไดงายและแนวทางการปฏิบัติ
ที่ดี

1. ไดสรุปแนวทางการปฏิบัติ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชได
2. ไดเทคนิคการทําวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับสากล ที่เขาใจไดงา ย

-

เดือนสิงหาคม 2561

5. การเผยแพรองคความรู
(การเขาถึงองคความรู)

ประชาสัมพันธบทสรุปองคความรู
ที่ไดเผยแพรใหกับคณาจารย
และนักวิชาการ ทางเว็บไซต
ของคณะฯ และจัดเก็บไฟลขอมูล
เพื่อเปนเอกสารองคความรู
ที่สามารถดาวนโหลดได

คณาจารยและนักวิชาการ มีความ
เขาใจและนําไปประยุกตใชได

-

เดือนสิงหาคม - กันยายน
2561

4

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนมีนาคม - สิงหาคม
2561

กิจกรรม
6. การประเมินผลและการนํา
ความรูไปใชประโยชน

วิธีการสูความสําเร็จ
ประเมินความพึงพอใจ
ของคณาจารย/นักวิชาการ
ในการนําองคความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ระดับ ≥4
2. จํานวนการตีพิมพผลงาน
ในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น รอยละ 2

5

งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนกันยายน 2561

ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองคความรู:

แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan)
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ
เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ

กิจกรรม
1. การคัดเลือกแหลงความรู
(บุคคล)

วิธีการสูความสําเร็จ
คณะกรรมการการจัดการ
องคความรูคณะเกษตรศาสตร
ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด
ประเด็นการจัดการองคความรู
ดานการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณะฯ และคัดเลือกคณาจารย/
นักวิชาการที่มคี วามสามารถ
ในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
ขนาดใหญ

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย

จัดประชุมผูบริหารรวมกับ
งานบริหารงานวิจัยฯ เพื่อกําหนด
กลุมเปาหมาย เพื่อถายทอด
องคความรู

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ไดประเด็นการจัดการองคความรู
ดานการวิจัย เรื่อง เทคนิคการเขียน
ขอเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ
2. ไดรายชื่อคณาจารย/นักวิชาการ
ที่มีความรูความสามารถ
เพื่อถายทอดองคความรูและเทคนิค
การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย
จํานวน 2 ทาน
3. สามารถกําหนดแหลงทุน
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย
อยางนอย 2 แหลงทุน
1. คณาจารย/นักวิชาการ
จํานวน 15 คน
2. แหลงทุน/หนวยงานภายนอก

6

งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนธันวาคม 2560

-

เดือนมกราคม - พฤษภาคม
2561

กิจกรรม
3. การจัดกิจกรรมถายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู

วิธีการสูความสําเร็จ
1. จัดประชุมกลุมคณาจารย/
นักวิชาการคณะเกษตรศาสตร
เพื่อวิเคราะหขอมูลใหตรงตาม
กรอบการสนับสนุนทุนวิจัย/
นโยบายของแหลงทุน
2. คณาจารยที่มีความรูถายทอด
องคความรูที่ตนมี และสอนเทคนิค
ในงานที่เชี่ยวชาญใหแกผูเขาประชุม
และอบรม
3. การพบปะแหลงทุน
เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด ปญหาและ
ความตองการของแหลงทุน

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. จัดประชุม/อบรม ใหความรู
แกคณาจารย/นักวิชาการ
อยางนอย 3 ครั้ง
2. ไดประเด็นหัวขอการวิจัย
เพื่อเสนอแหลงทุน
3. ไดพบปะ พูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยน
กับแหลงทุนวิจัย
อยางนอย 2 แหลงทุน

งบประมาณ
20,000

4. การรวบรวม สกัด
และการจัดเก็บองคความรู

รวบรวม สกัดองคความรูที่เกิดจาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรูที่สามารถ
เขาใจไดงายและเสนอใหเห็น
เสนทางและแนวทางการปฏิบัติที่ดี

1. ไดแนวทางการปฏิบัติการเขียน
ขอเสนอโครงการขนาดใหญ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชได
2. ไดเทคนิคการการเขียนขอเสนอ
โครงการวิจัยขนาดใหญ

-
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนมีนาคม - สิงหาคม
2561

เดือนสิงหาคม 2561

กิจกรรม
5. การเผยแพรองคความรู
(การเขาถึงองคความรู)

6. การประเมินผลและการนํา
ความรูไปใชประโยชน

วิธีการสูความสําเร็จ
ประชาสัมพันธบทสรุปองคความรู
ที่ไดเผยแพรใหกับคณาจารย
และนักวิชาการ ทางเว็บไซต
ของคณะฯ และจัดเก็บไฟลขอมูล
เพื่อเปนเอกสารองคความรู
ที่สามารถดาวนโหลดได
ประเมินความพึงพอใจ
ของคณาจารย/นักวิชาการ
ในการนําองคความรูที่ไดรับไปใช
ประโยชน

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
คณาจารยและนักวิชาการ มีความ
เขาใจและนําไปประยุกตใชได

1. ระดับ ≥4
2. จํานวนขอเสนอโครงการ
ขนาดใหญ จํานวน 1 โครงการ
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งบประมาณ
-

-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนสิงหาคม - กันยายน
2561

เดือนกันยายน 2561

ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองคความรู:
กิจกรรม
1. การคัดเลือกแหลงความรู
(บุคคล)

แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan)
ดานบริหารจัดการ
การหลอมรวมบุคลากรดานพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
วิธีการสูความสําเร็จ
1. งานการเงิน การคลังและพัสดุ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในระเบียบที่เกี่ยวของ
ดานพัสดุ
2. การจัดประชุมคณะกรรมการ
การจัดการองคความรู เพื่อกําหนด
ประเด็นความรู และจัดทําแผน
การจัดการองคความรู

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. มีรายชื่อบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานระเบียบทางพัสดุ
ประกอบดวย
- เลขานุการคณะฯ
- หัวหนางานการเงิน การคลัง
และพัสดุ
- เจาหนาที่พัสดุของสวนกลาง
คณะฯ
2. ไดประเด็นการจัดการองคความรู
ดานพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ
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งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนตุลาคม – ธันวาคม
2560

กิจกรรม
2. การกําหนดกลุมเปาหมาย

วิธีการสูความสําเร็จ
1. การจัดประชุมผูบริหาร
และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่
ดานการเงิน และพัสดุ ของภาควิชา
ศูนยและสวนกลางคณะฯ
2. กําหนดรายชื่อผูที่ไดรับ
มอบหมายใหปฏิบัติงานดานพัสดุ
ในโปรแกรมจัดซื้อจัดจาง (ระบบ 3 มิติ)
พรอมทําหนังสือขอรับ username
และ password จากมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. ผูบริหาร
2. หัวหนางาน
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน
การคลังและพัสดุ

งบประมาณ
-

3. การจัดกิจกรรมถายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู

จัดกิจกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยกระบวนการกลุมสัมพันธ
− รายงานขอซื้อขอจาง และ
รายงานผลการพิจารณา (PR)
− ใบสั่งซื้อ (PO)
− รายงานการตรวจรับพัสดุ (INV)

จัดอบรมใหความรูแกผูบริหาร
บุคลากรงานการเงิน การคลัง
และพัสดุ บุคลากรที่ไดรับ
การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง อยางนอย 2 ครั้ง

4,000
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ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนกุมภาพันธ 2561

เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม
2561

กิจกรรม
4. การรวบรวม สกัด
และการจัดเก็บองคความรู

5. การเผยแพรองคความรู
(การเขาถึงองคความรู)

6. การประเมินผลและการนํา
ความรูไปใชประโยชน

วิธีการสูความสําเร็จ
การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
ตามหัวขอสําคัญ ไดแก
1. รายงานขอซื้อขอจาง และ
รายงานผลการพิจารณา (PR)
2. ใบสั่งซื้อ (PO)
3. รายงานการตรวจรับพัสดุ (INV)
จัดเก็บไวในรูปของไฟลขอมูล
เพื่อเปนเอกสารองคความรู
ที่สามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซต
ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ

ตัวชี้วัด / เปาหมาย
1. มีคูมือการปฏิบัติงานดานพัสดุ
2. ไดสรุปแนวทางในการปฏิบัติงาน
ดานพัสดุที่มีความถูกตอง และ
เขาใจงาย

ผูบริหาร บุคลากรงานการเงิน
การคลังและพัสดุ บุคลากรที่ไดรับ
การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่
พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง สามารถทํางาน
ไดอยางถูกตอง และมีขอผิดพลาด
ในการทํางานลดลง
1. ผูปฏิบัติงานดานพัสดุของ
ใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุของ
สวนกลางคณะฯ เปนผูตรวจสอบ / สวนกลางคณะฯ แจงผลการ
ติดตาม และประเมินการดําเนินงาน ประเมินใหภาควิชา และศูนย
2. ผูรับผิดชอบดานพัสดุของภาควิชา รับทราบ และนํากลับไปแกไข
และศูนย เริ่มดําเนินการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
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งบประมาณ
-

ระยะเวลาในการดําเนินงาน
เดือนกุมภาพันธ – มีนาคม
2561

-

เดือนมีนาคม 2561

-

เดือนมีนาคม – เมษายน 2561

ภาคผนวก
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมมนู ศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์
............................................................................................................................................
ผู้มาประชุม
1. รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม)
2. รองคณบดีฝา่ ยวิจัยและบริการวิชาการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล)
3. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา ร่วมรังษี
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
6. อาจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี
7. อาจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
8. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
(นางสาววิไลพร ธรรมตา)
9. หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
(นางสาวสากันย์ สุวรรณการ)
10. หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
(นางลาลิตยา นุม่ มีศรี)
11. หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
(นางสุทธิณี อินถา)
12. รักษาการแทนหัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
(นางวรางคณา กันทะลา)
13. นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
14. นางสาวภัทราพร จีนโน
15. หัวหน้างานบริหารทั่วไป
(นางสุดใจ สันธทรัพย์)
16. นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
พนักงานปฏิบัติงาน
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ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

-2ผู้ไม่มาประชุม
17. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ)
18. รองคณบดีฝา่ ยพัฒนานักศึกษา
(อาจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์)
19. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล)
20. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ)
21. ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล)
22. อาจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี
ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ
23. หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา อัครพิศาล)
24. หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวาพร ธรรมดี)
25. หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา ลิม้ นิรันดร์กุล)
26. หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้า
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก)
27. หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
(อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร)
28. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์)
29. หัวหน้าศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
(อาจารย์ ดร.นริศ ยิม้ แย้ม)
30. หัวหน้าศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์ เสาวภาคย์)
31. หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง)
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กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-332. ผูอ้ ้านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์)
33. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์ กระมล
กรรมการ
34. อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ
กรรมการ
เริ่มประชุมเวลา 14.15 น.
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.ดรุ ณี นาพรหม รองคณบดี ฝ่ า ยบริ ห าร /ประธานที่ ป ระชุ ม
กล่าวเปิดประชุมและด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์
ประธานที่ ป ระชุ ม ได้ ถ่ า ยทอดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละค่ า นิ ย มของคณะฯ เพื่ อ สร้า งความเข้ าใจ
ในการก้าหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการก้า หนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ว่ า “Go for Smart Agriculture” ซึ่ ง หมายถึ ง การมุ่ งไปสู่ ก ารเกษตรที่ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี แ ละ
นวั ต กรรมในระบบการผลิ ต ที่ มี ม าตรฐาน ปลอดภั ย เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม และสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มภายในและภายนอก เปรี ย บเที ย บกั บ
สถาบันคู่เทียบที่สอนทางด้านการเกษตร และได้ก้าหนดค่านิยมของคณะฯ ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม”
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 คาสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้
(Knowledge Management)
คณะฯ ได้ มี ค้ า สั่ ง ที่ 434/2560 ลงวั น ที่ 20 ตุ ล าคม 2560 ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และมีรอง
คณ บดี ฝ่ า ยบริ ห าร เป็ น Chief Knowledge Office (CKO) โดยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณ ะกรรมการการจั ด การ
องค์ความรู้ จ้านวน 3 ด้าน ได้แก่
1. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน
2. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย/ บริการวิชาการ
3. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ

17

-4ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการในแต่ละด้านมีหน้าที่คือ
1) ก้าหนดประเด็นความรู้/ กลุ่มเป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ และจัดท้าแผนการจัดการ
องค์ความรูใ้ นแต่ละด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ
1.2 ด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการมุง่ เน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
1.3 ด้านบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ
2) จั ด ให้ มี ก ารแบ่ ง ปั น และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ จ ากความรู้ แ ละทั ก ษะของผู้ มี ป ระสบการณ์
ไปยังกลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และสายบริการ เพื่อพัฒนางาน
3) รวมรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว บุ ค คลและแหล่ ง เรี ย นรู้ อื่ น ๆ ที่ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
4) ติ ด ตามประเมิ น ผลการจั ด โครงการ/ กิ จ กรรมการจั ด การองค์ ค วามรู้ เพื่ อ น้ า เสนอต่ อ
Chief Knowledge Office (CKO) ก่อนสิน้ ปีงบประมาณ 1 เดือน
ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 การพิ จ ารณาแนวทางการจั ด ท าแผนการจั ด การองค์ ค วามรู้ (Knowledge Management)
คณะเกษตรศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2561
ส้ านัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ค้ าจ้ากั ด ความของค้ าว่า
“การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM” ไว้คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใ นส่วนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ าถึง
ความรู้และพั ฒ นาตนเองให้ เป็น ผู้รู้ น้าความรู้ที่ ได้ ไปประยุ ก ต์ใช้ใ นการปฏิ บัติงานให้เกิดประสิท ธิภาพ
อั น จะส่ งผลให้ อ งค์ ก รมี ค วามสามารถในเชิ งแข่ ง ขั น สู งสุ ด อนึ่ ง KM ไม่ ใ ช่ เป้ าหมาย แต่ เป็ น เครื่ อ งมื อ
ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่และถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถน้าไป
ประยุก ต์ใช้ในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ เพื่อ ให้ก ารปฏิบั ติงานของคนในองค์ก ร
มี คุ ณ ภาพและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ งจะท้ า ให้ อ งค์ ก รบรรลุ เป้ า หมายตามวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )

18

-5รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้
โดยผ่ านวิธี ก ารต่าง ๆ เช่น การบั น ทึก เป็ น ลายลัก ษณ์ อั ก ษร ทฤษฎี คู่ มื อ เอกสาร
กฎระเบีย บ วิธีก ารปฏิบัติงาน และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งจึงเรีย กว่า ความรู้
แบบรูปธรรม
2. ความรู้ ที่ ฝั ง อยู่ ใ นตั ว คน (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์
พรสวรรค์ ห รื อ สั ญ ชาตญาณของแต่ ล ะบุ ค คลในการท้ า ความเข้ า ใจในสิ่ ง ต่ า ง ๆ
เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค้าพูด หรือลายลักษณ์อั กษรได้โดยง่าย
เช่ น ทั ก ษะในการท้ า งาน งานฝี มื อ ประสบการณ์ หรื อ แนวความคิ ด ซึ่ ง บางครั้ ง
จึงเรียกว่า ความรูแ้ บบนามธรรม
ประธานที่ ป ระชุม กล่ าวว่า การจัดท้ าแผนการจั ดการองค์ค วามรู้ของคณะฯ จะต้ องมี
ความสอดคล้องกั บวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้น โดยขอคณะกรรมการการจัดการ
องค์ ค วามรู้ (Knowledge Management) พิ จ ารณาก้ า หนดแนวทางหรือ หั วข้อ ที่ เห็ น สมควรน้ ามาจั ด ท้ า
เป็นแผน KM ของคณะฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ต่อไป
ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาและหารือในหลากหลายประเด็น ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้
กาหนดหัวข้อในการจัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) คณะเกษตรศาสตร์
ประจาปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
ด้านการเรียนการสอน
เห็นชอบให้จัดทา KM ในประเด็นเรื่อง “การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ”
โดยให้ รวบรวมข้อ มู ล องค์ ค วามรู้จ ากการพู ดคุ ย แลกเปลี่ ย นหรือ มีแนวปฏิบั ติ ท่ีดี จากอาจารย์
ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้เสนอวิทยากรในการนา KM คือ “ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย
จตุรสิทธา”
ด้านการวิจัย
เห็ น ชอบให้ จั ด ท า KM เกี่ ย วกั บ งานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะฯ
(Smart Agriculture) และมุ่ งเน้ นนโยบายการเป็ นมหาวิท ยาลั ย วิจัย เช่น การก าหนดโจทย์วิจั ย
การหาแหล่งทุนวิจัย เทคนิคการเลือกวารสาร การรวบรวมเทคนิค หรือแนวปฏิบัติท่ีดีจากอาจารย์
เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้และนาเผยแพร่ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้
จัดทา KM จานวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย
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การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ประจําปงบประมาณ 2561
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ขอบเขตการจัดการองคความรู (KM Focus areas)
เหตุผลในการเลือกขอบเขตและประเด็นองคความรู
1. เลือกขอบเขตองคความรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกิจหลักที่สําคัญของคณะเกษตรศาสตร ไดแก การเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ
รวมถึงการบริหารจัดการ
2. เลือกประเด็นองคความรูจากการวิเคราะหองคความรูที่ฝงอยูตัวบุคลากรที่มีอยูในคณะเกษตรศาสตร และองคความรูจําเปนที่คณะเกษตรศาสตรตองการ
KM Focus areas
1. ดานการเรียนการสอน

2. ดานการวิจัย
และบริการวิชาการ

3. ดานการบริหารจัดการ

ประเด็น KM
การผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรมและ
คุณภาพ (เปนคนดีและ
คนเกง)

วิธีการจัดการ KM
การนําความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล
(Tacit Knowledge) ออกมา
ถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และปฏิบัติ
- การทําวิจัยที่มีคุณภาพระดับสากล การนําความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล
- การไดรับโครงการวิจัยขนาดใหญ (Tacit Knowledge) ออกมา
ถายทอดเพื่อใหเกิดการเรียนรู
และปฏิบัติ
การหลอมรวมบุคลากร
การรวบรวมความรูที่ชัดแจง
ดานพัสดุ เพื่อการบริหารจัดการ
(Explicit Knowledge)
อยางมีประสิทธิภาพ
(จากคูมือ เอกสาร การสื่อสาร
หรือดูงาน) มาถายทอดเพื่อใหเกิด
การเรียนรูและปฏิบัติ
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กลุมเปาหมาย
คณาจารย

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ KM
ดานการเรียนการสอน

คณาจารย นักวิจัย
และนักวิชาการ

คณะกรรมการ KM
ดานการวิจัย/ บริการวิชาการ

ผูบริหาร หัวหนางาน
และบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่ดานการเงิน
การคลังและพัสดุ

คณะกรรมการ KM
ดานการบริหารจัดการ

