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คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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คานา
ปัจจุบันกระบวนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือสาคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่กาหนดไว้
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพันธกิจหลั กในด้าน
การผลิ ตบั ณ ฑิตที่มีคุณ ธรรม คุณ ภาพ เป็น Global Citizen การค้นคว้าวิจัย ที่เป็นเลิศ การบริการวิชาการ
ที่เกิดประโยชน์แก่สังคม แสวงหารายได้เพื่อความยั่งยืน และบริหารจัดการเชิงบูรณาการ จึงได้ตระหนักถึง
ความสาคัญ ของการจั ดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) โดยเห็นว่า “คน” เป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ ในกระบวนการ
จั ด การองค์ ค วามรู้ ข องคณะเกษตรศาสตร์ ยั ง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ องค์ ป ระกอบด้ า น “เทคโนโลยี ” และ
“กระบวนการความรู้ ” (Knowledge Process) โดยทั้ ง 3 องค์ ป ระกอบจะต้ อ งเชื่ อ มโยงและบู รณาการ
อย่างสมดุล เพื่อให้การจัดการองค์ความรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ดังนั้น คณะเกษตรศาสตร์จึงกาหนดให้มีการจัดทาแผนการจัดการองค์ค วามรู้ และได้
กาหนดเป้าหมายในการจัด การองค์ค วามรู้ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งมีค วามสอดคล้องกับ วัตถุป ระสงค์
เชิงกลยุทธ์ของคณะเกษตรศาสตร์ ดังนี้
1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:
- ผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
มีศักยภาพในการทางาน ทั้งในและต่างประเทศ
2. การจัดการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:
- เพื่อผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน
และใช้ทางอุตสาหกรรม/ธุรกิจการเกษตร
- เพื่อผลิตผลงานวิชาการคุณภาพระดับสากล
- ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
- สร้างรายได้จากโครงการบริการวิชาการโดยใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตร
3. การจัดการองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์:
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
- เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและภักดีต่อองค์กร
- เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
- เพื่อใช้งบประมาณอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

การด าเนิ น การจั ด การองค์ ค วามรู้ ทั้ ง 3 กลุ่ ม ดั ง กล่ า วนั้ น คณะฯ ได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ
ให้ มีการบู รณาการองค์ป ระกอบทั้ง 3 ด้าน (คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู้) เพื่อให้ กระบวนการ
จัดการองค์ความรู้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยขับเคลื่อนให้กระบวนการผลิตบัณฑิต การมุ่งเน้น
ไปสู่มหาวิทยาลั ยวิจัย และการบริการวิชาการ ตลอดจนการบริห ารจัดการสามารถบรรลุ ผ ลตามเป้าหมาย
ของคณะเกษตรศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
วัตถุประสงค์ (เป้าหมายของการจัดการองค์ความรู้)
1. ส่งเสริมพัฒ นากระบวนการจัดการองค์ความรู้ไปยังกลุ่มคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่ อ สนั บ สนุ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เกษตร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1
ของคณะเกษตรศาสตร์ คือ การจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพระดับสากล
2. ส่ ง เสริ ม พั ฒ นากระบวนการจั ด การองค์ ค วามรู้ ไ ปยั ง กลุ่ ม คณ าจารย์ นั ก วิ ท ยาศาสตร์
นักวิทยาศาสตร์เกษตร นั กวิชาการเกษตร และนักวิช าการสัตวบาล เพื่อสนับสนุนการดาเนิน
งานวิจั ย และบริ การวิช าการให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่ างต่อ เนื่ อ ง และสอดคล้ อ งกั บ ยุท ธศาสตร์ที่ 2
งานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนา
ชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการและรับใช้สังคม
3. ส่ งเสริ ม การพั ฒ นากระบวนการจัดการองค์ความรู้ ไปยังกลุ่ ม บุค ลากรสายสนั บสนุน เพื่ อเพิ่ ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้การบริหารจัดการในระดับภาควิชา ศูนย์วิจัย หน่วยงาน
และคณะเกษตรศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 ของ
คณะเกษตรศาสตร์ คือ การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน

คณะกรรมการจัดการองค์ความรู้
คณะเกษตรศาสตร์

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) คณะเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562
- แผนการจัดการความรู้ที่ 1: ด้านการเรียนการสอน
- แผนการจัดการความรู้ที่ 2: ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
- แผนการจัดการความรู้ที่ 3: ด้านบริหารจัดการ
ภาคผนวก
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้

1
2
4
11

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

ด้านการเรียนการสอน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ (เป็นคนดีและคนเกง)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)
6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์
7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย

8. งบประมาณที่ใ้้

2562

กระบวนการ
คัดเลือกวิทยากร จานวน 1 ท่าน ได้แก่
ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
พิจารณาคณาจารย์รุ่นเยาว์ของคณะฯ (อายุการทางานไม่เกิน 10 ปี)
การจัดโครงการบรรยาย/ซักถาม เพื่อให้คณาจารย์สามารถนา
เทคนิควิธีการไปใช้ในการเรียนการสอนได้
จดบันทึกและนามาสกัดเพื่อสรุปประเด็นเทคนิควิธีการเรียน
การสอนที่สามารถนาไปใช้ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม
จัดเตรียมข้อมูลที่ได้จากการจัดกิจกรรมถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของคณะฯ
มีการติดตามและประเมินผลหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ
1 ภาคการศึกษา
- การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของกระบวนวิชา มีการสอนที่สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมหลากหลายมากขึ้น เพิ่มเติมจากเดิม
- คณาจารย์รุ่นเยาว์ของคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
1,500 บาท
1

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กันยายน 2561
กันยายน 2561
ตุลาคม 2561
ภายหลังการจัดโครงการ 1 เดือน
ภายหลังการจัดโครงการ 1 เดือน
หลังปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561
-

-

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

2562

ด้านวิจัยและบริการวิ้าการ
เทคนิคการบริหารจัดการยครงการวิจัยและบริการวิ้าการเ้ิงบูรณาการขนาดใหญ่

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)

2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการ
คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดประเด็นการจัดการองค์ความรู้
ด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะฯ และคัดเลือกคณาจารย์/
นักวิชาการที่มีความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และบริการวิชาการเชิงบูรณาการขนาดใหญ่ รวมถึงกาหนดรายชื่อ
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการ
- คณาจารย์/นักวิชาการ จานวน 15 คน
- บุคลากรสายปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 คน
- จัดเสวนากลุ่มย่อยคณาจารย์/นักวิชาการ เพื่อถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการเชิงบูรณาการขนาดใหญ่
อย่างน้อย 2 ครั้ง
- จัดเสวนากลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติงานไปทิศทางเดียวกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง

2

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
สิงหาคม 2561

ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561 – มิถุนายน
2562

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)

6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์

7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย
8. งบประมาณที่ใ้้

กระบวนการ
- สกัดรูปแบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
เชิงบูรณาการขนาดใหญ่
- สกัดรูปแบบกระบวนการในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการวิจัย
และบริการวิชาการเชิงบูรณาการ
เพื่อให้ได้แนวทางการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
เชิงบูรณาการขนาดใหญ่ของคณาจารย์ และผู้ปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธ์บทสรุปองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ให้กับคณาจารย์
นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทางเว็บไซต์ของคณะฯ
และจัดเก็บไว้ในรูปของไฟล์ข้อมูลเพื่อเป็นเอกสารองค์ความรู้
ที่สามารถดาวน์โหลดได้
- ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ภายหลังสิ้นสุดกิจกรรม
- ประเมินประสิทธิผลของการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
เชิงบูรณาการขนาดใหญ่ ของผู้เข้าร่วมโครงการ
- ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป
- การลดลงของปัญหาในการบริหารโครงการ
5,000 บาท

3

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2562

กรกฎาคม – สิงหาคม 2562

สิงหาคม 2562

-

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

2562

ด้านบริหารจัดการ
การส่งเสริมการขอตาแหน่งทางวิ้าการ สาหรับสายวิ้าการ

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)

2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กระบวนการ
คัดเลือกวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
- วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล (ระเบียบและหลักเกณฑ์)
- รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
(ผลงานวิชาการรับใช้สังคม)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลิชา ตรีโรจนานนท์
จากคณะการสื่อสารมวลชน (ผลงานวิชาการรับใช้สังคม)
คณาจารย์
- ตั้งกลุ่ม Line “ขอตาแหน่งวิชาการ” เพื่อเป็นช่องทางสื่อสาร
เบื้องต้นในการเผยแพร่ข่าวสาร และตอบข้อซักถาม/แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้และประสบการณ์มาร่วมกิจกรรม จานวน 2 ครั้ง
- หน่วยบุคคลมีบริการให้ยืมตัวอย่างเอกสารวิชาการต่าง ๆ อาทิ
กพอ.03 เอกสารประกอบการสอน เอกสารคาสอน หนังสือ
ตารา ฯลฯ ที่ใช้ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ

4

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กุมภาพันธ์ 2562

กุมภาพันธ์ 2562
- ตลอดทั้งปี

- กุมภาพันธ์ 2562
และกรกฎาคม 2562
- ตลอดทัง้ ปี

ขั้นตอนการดาเนินงาน
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)
6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์

7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย
8. งบประมาณที่ใ้้

กระบวนการ
จัดทาคู่มือการเสนอขอตาแหน่งวิชาการ
เผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์คณะฯ (Smart Knowledge)
- คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและหลักเกณฑ์
การขอตาแหน่งทางวิชาการ
- คณาจารย์มีการวางแผนล่วงหน้าที่ดีในการขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
- คณาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการได้ภายในกาหนดเวลา
- คณาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี
5,000 บาท
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม – กันยายน 2562

ตลอดทั้งปี
-

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

2562

ด้านบริหารจัดการ
การบริหารจัดการงบประมาณ สาหรับผู้บริหาร

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้

กระบวนการ
คัดเลือกวิทยากร จานวน 1 ท่าน ได้แก่
นางสาววิไลพร ธรรมตา เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์
ผู้บริหารของคณะฯ ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี
หัวหน้าภาควิชา/ศูนย์ และหัวหน้างาน
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
สาหรับผู้บริหาร
- รวบรวมข้อกาหนดและกฎระเบียบทางงบประมาณและการเงิน
เพื่อจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม
- จัดอบรมความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
และการใช้ระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ
ให้กับคณะผู้บริหาร

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
มีนาคม 2562

- จัดทาคู่มือสรุปการบริหารจัดการงบประมาณ สาหรับผู้บริหาร
- พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงบประมาณ
สาหรับผู้บริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ

มิถุนายน – กรกฎาคม 2562
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มีนาคม 2562
- มีนาคม – เมษายน 2562
- มีนาคม – เมษายน 2562
- พฤษภาคม 2562

ขั้นตอนการดาเนินงาน
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)

6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์
7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย

8. งบประมาณที่ใ้้

กระบวนการ
- ประชาสัมพันธ์คู่มือใช้งานบนระบบ Smart Knowledge
และบนเว็บไซต์ของคณะฯ
- จัดทาระบบบริหารจัดการงบประมาณออนไลน์ สาหรับผู้บริหาร
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลา
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจและการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ผ่านระบบ QR Code
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการนาความรูที่ไดรับ
ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3,000 บาท
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562
สิงหาคม – กันยายน 2562

-

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

2562

ด้านบริหารจัดการ
ทบทวนการใ้้ยปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)

2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย

3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้

5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)

กระบวนการ
บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ที่มีความรู้/ความเชี่ยวชาญ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติของการใช้โปรแกรม Oracle R12
เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)
- บุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ
- บุคลากรภาควิชา/ศูนย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่พัสดุ
- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัสดุ เรื่อง ทบทวนการใช้
โปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ)
และการประเมินผล
ปรับปรุงคู่มือการใช้งานโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อ
จัดจ้าง (ระบบ 3 มิติ) ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบและแนวปฏิบัติ
ให้มีความถูกต้องและแม่นยา

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตุลาคม 2561

เผยแพร่องค์ความรู้บนเว็บไซต์ ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ

ตุลาคม 2561
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ตุลาคม 2561

ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

ตุลาคม 2561

ขั้นตอนการดาเนินงาน
6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์

7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย

8. งบประมาณที่ใ้้

กระบวนการ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของการใช้งานโปรแกรม Oracle R12 เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง
(ระบบ 3 มิติ) ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง
ความถูกต้องของการจัดทาเอกสาร ใบขอซื้อ/ขอจ้าง (PR),
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง (PO), รายงานการตรวจรับพัสดุ (INV)
มีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
1,500 บาท
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ระยะเวลาในการดาเนินงาน
มกราคม – มีนาคม 2562

มกราคม – มีนาคม 2562

-

แผนการจัดการองค์ความรู้ (KM Action Plan) ประจาปีงบประมาณ
ขอบเขต (KM Focus areas):
ประเด็นการจัดการองค์ความรู้:

ด้านบริหารจัดการ
การใ้้งานยปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Application เพื่อพัฒนางาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การคัดเลือกแหล่งความรู้ (บุคคล)
2. การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3. การจัดกิจกรรมถ่ายทอด/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. การรวบรวม สกัดและการจัดเก็บองค์ความรู้
5. การเผยแพร่องค์ความรู้ (การเข้าถึงองค์ความรู้)
6. การประเมินผลและการนาความรู้ปปใ้้ประยย้น์
7. การกาหนดตัว้ี้วัดและเป้าหมาย

8. งบประมาณที่ใ้้

2562

กระบวนการ
คัดเลือกบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และ Application เพื่อพัฒนางาน
คณาจารย์และบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วม
จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และ Application เพื่อพัฒนางาน
จัดทาคูมือการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ Application
เพือ่ พัฒนางาน
จัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูล เพื่อเป็นเอกสารองค์ความรู
ที่สามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซต์ของหน่วยสารสนเทศ
ประเมินความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร
ในการนาองค์ความรูที่ไดรับไปใช้ประโยชน์
- มีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 50 คน
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ในการนาองค์ความรูที่ไดรับไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับ ≥ 3
1,200 บาท
10

ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561 – สิงหาคม 2562
กรกฎาคม 2562
สิงหาคม 2562
กันยายน 2562
กันยายน 2562

-

ภาคผนวก
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