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แผนการจดัการความรู  

(Knowledge Management) 

 

 
• การจัดการองคความรูดานการเรียนการสอน 

   เพ่ือสนับสนุนการผลติบัณฑติใหมีคุณธรรมและคุณภาพ 

    • การจัดการองคความรูดานการวจัิยและบรกิารวชิาการ 

• การจัดการองคความรูดานบรหิารจัดการ 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2561 
 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

 ปจจุบันกระบวนการจัดการองคความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือ

สําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมกระบวนการบริหารจัดการองคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามวิสัยทัศน 

และพันธกิจ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในฐานะที่ เปนสถาบันอุดมศึกษาที่ม ี

พันธกิจหลักในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม คุณภาพ เปน Global Citizen การคนควาวิจัยที่เปนเลิศ 

การบริการวิชาการที่เกิดประโยชนแกสังคม แสวงหารายไดเพื่อความยั่งยืน และบริหารจัดการ 

เชิงบูรณาการ ซึ่งไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการองคความรู (Knowledge Management) 

โดยเห็นวา “คน” เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด เพราะเปนแหลงความรูและเปนผูนําความรู 

ไปใชใหเกิดประโยชน นอกจากนี้ ในกระบวนการจัดการองคความรูของคณะเกษตรศาสตรยังให

ความสําคัญกับองคประกอบดาน “เทคโนโลยี” และ “กระบวนการความรู” (Knowledge Process) 

โดยทั้ง 3 องคประกอบจะตองเช่ือมโยงและบูรณาการอยางสมดุล เพื่อใหการจัดการองคความรู 

เกดิประสทิธภิาพสูงสุด   

 ดังน้ัน คณะเกษตรศาสตรจึงกําหนดใหมีการจัดทําแผนการจัดการองคความรู 

และไดกําหนดเปาหมายในการจัดการองคความรู โดยแบงเปน 3 กลุม ซึ่งมีความสอดคลองกับ

เปาหมายเชงิยุทธศาสตรของคณะเกษตรศาสตร ดังน้ี 

1. การจัดการองคความรูดานการเรยีนการสอน 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: 

- ผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี มีคุณภาพเปนที่ตองการของผูใชบัณฑิต มีศักยภาพ 

ในการทํางานทัง้ในและตางประเทศ 

- พัฒนาคุณภาพคณาจารย บุคลากรทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ใหมทีักษะการเปนพลเมอืงโลก (Global citizen) 

- พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ เปนสากลและมีคุณภาพตอบสนอง 

ความตองการของผูเรยีน และผูใชบัณฑติ (Smart Agriculture, food and health) 

2. การจัดการองคความรูดานการวิจัยและบรกิารวชิาการ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: 

- สรางทีมงานวิจัยของคณะฯ ใหเขมแข็ง ผลิตผลงานวจัิย/นวัตกรรมที่ใชประโยชน

ในการพัฒนาชุมชนและใชทางอุตสาหกรรม/ธุรกจิการเกษตร 

- ผลติผลงานวชิาการที่มคีุณภาพระดับสากล 

- สามารถถายทอดองคความรูเพื่อพัฒนาและเสรมิสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน 

 

 



3. การจัดการองคความรูดานบริหารจัดการ 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร: 

- พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมคีุณภาพ และเพิ่มขดีความสามารถของบุคลากร 

- พัฒนาระบบบรหิารจัดการใหมมีาตรฐานสากล 

- พัฒนาเทคโนโลยสีนับสนุนการบรหิารจัดการ 

  การดําเนินการจัดการองคความรูทั้ง 3 กลุมดังกลาวนั้น คณะฯ ไดกําหนดแนวปฏิบัต ิ

ใหมกีารบรูณาการองคประกอบทัง้ 3 ดาน (คน เทคโนโลยีและกระบวนการความรู) เพื่อใหกระบวนการ

จัดการองคความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และชวยขับเคลื่อนใหกระบวนการผลิตบัณฑิต  

การมุงเนนไปสูมหาวิทยาลัยวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหารจัดการสามารถบรรลุผล

ตามเปาหมายของคณะเกษตรศาสตรและของมหาวทิยาลัยเชียงใหมตอไป 
 

วัตถุประสงค (เปาหมายของการจัดการองคความรู) 

1. สงเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองคความรูไปยังกลุมคณาจารยและบุคลากร 

ทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรเกษตร ใหสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรที่ 1 ของคณะเกษตรศาสตร คือ การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ระดับสากล 

2. สงเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองคความรูไปยังกลุมคณาจารย นักวิชาการเกษตร 

นักวิชาการสัตวบาลและนักวิทยาศาสตร เพื่ อสนับสนุนการดําเนินงานวิ จัยและ 

บริการวิชาการใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 2 งานวิจัย 

และสรางนวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพระดับสากล และเพื่อพัฒนา

ชุมชน และยุทธศาสตรที่ 3 การบรกิารวชิาการและรับใชสังคม 

3. สงเสริมพัฒนากระบวนการจัดการองคความรูไปยังกลุมบุคลากรสายสนับสนุน  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัตงิาน สงเสรมิใหการบริหารจัดการในระดับภาควชิา ศูนยวิจัย 

หนวยงานและคณะเกษตรศาสตร ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรที่ 4 ของคณะเกษตรศาสตร คอื การบรหิารจัดการอยางมปีระสทิธภิาพ 

4. สรางวัฒนธรรมองคกรของคณะเกษตรศาสตรใหเปนองคการแหงการเรยีนรูรวมกัน 

 

 

 

คณะกรรมการจัดการองคความรู 

คณะเกษตรศาสตร 

 



สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา 

สารบัญ 

แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) คณะเกษตรศาสตร ปงบประมาณ 2561 

 - แผนการจัดการความรูที่ 1:   ดานการเรยีนการสอน 1  

 - แผนการจัดการความรูที่ 2:   ดานการวจัิยและบรกิารวชิาการ 3 

  - แผนการจัดการความรูที่ 3:   ดานบริหารจัดการ 9 

ภาคผนวก 

 - คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการการจัดการองคความรู 12  

 - รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองคความรู ครัง้ที่ 1/2560 15 

 - ขอบเขตการจัดการองคความรู ประจําปงบประมาณ 2561 21 
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แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan) 

ขอบเขต (KM Focus areas):   ดานการเรยีนการสอน            

ประเด็นการจัดการองคความรู:  การผลติบัณฑติใหมคีุณธรรมและคุณภาพ (เปนคนดแีละคนเกง)       

 

กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1. การคัดเลอืกแหลงความรู 

(บุคคล) 

พจิารณาจากประธานหลักสูตร 

และอาจารยผูรับผิดชอบใน

หลักสูตรที่มคีะแนนผลการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน  

อยูในระดับสูง 

วทิยากร 1 ทาน 

 

 

 

- เดอืนกุมภาพันธ 2561 

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย พจิารณาจากคณาจารย 

คณะเกษตรศาสตร 

ในแตละสาขาวิชา   

คณาจารยคณะเกษตรศาสตร 

จากสาขาวชิาตาง ๆ  เขารวม

โครงการสาขาวิชาละ 5 ทาน  

รวม 50 ทาน 

- เดอืนมนีาคม 2561 

3. การจัดกิจกรรมถายทอด

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

การบรรยาย/ ซักถาม/ ฝกปฏบิัต ิ คณาจารยที่เขารวมโครงการเขาใจ 

และสามารถจัดทํา มคอ. 7  

ไดอยางถูกตองเปนไปตามเกณฑ 

5,250 เดอืนเมษายน 2561 

4. การรวบรวม สกัด 

และการจัดเก็บองคความรู 

จดบันทกึ และนํามาสกัดสรุป

ประเด็นเทคนคิการจัดทํา มคอ. 7  

ที่ถูกตองเปนไปตามเกณฑ 

ไดเทคนคิ และองคความรู 

ทีค่ณาจารยสามารถจัดทํา มคอ. 7 

ไดอยางถูกตองเปนไปตามเกณฑ 

- หลังการจัดโครงการ 1 เดอืน 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

5. การเผยแพรองคความรู  

(การเขาถึงองคความรู) 

จัดเตรียมขอมูลที่ไดจากการจัด

กจิกรรมถายทอดและแลกเปลี่ยน

เรยีนรู 

เผยแพรเทคนคิการจัดทํา มคอ. 7  

ที่ถูกตองเปนไปตามเกณฑ 

ประชาสัมพันธบนเว็บไซต 

ของคณะฯ 

- หลังการจัดโครงการ 1 เดอืน 

6. การประเมนิผลและการนํา

ความรูไปใชประโยชน 

มกีารตดิตามและประเมนิผล

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

1 ภาคการศกึษา 

แตละหลักสูตรมกีารจัดเตรียม

ขอมูลเพื่อใชในการจัดทํา  

มคอ. 7 ไดอยางถูกตอง  

ไดรับคะแนน ≥ 3 รอยละ 30 

- หลังปดภาคการศึกษาที่ 

2/2560 
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แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan) 

ขอบเขต (KM Focus areas):   ดานการวิจัยและบริการวิชาการ           

ประเด็นการจัดการองคความรู:  เทคนคิการทําวจัิยที่มีคุณภาพในระดับสากล         

 

กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1. การคัดเลอืกแหลงความรู 

(บุคคล) 

คณะกรรมการการจัดการ 

องคความรูคณะเกษตรศาสตร 

ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด

ประเด็นการจัดการองคความรู 

ดานการวิจัยและบรกิารวิชาการ

ของคณะฯ และคัดเลอืกคณาจารย/

นักวชิาการที่มอีงคความรู 

ดานการทําวจัิยที่มคีุณภาพ 

ในระดับสากล และมผีลงานวจัิย 

ที่ตพีมิพในระดับนานาชาติสูง 

 

1. ไดประเด็นการจัดการองคความรู 

ดานการวิจัย เรื่อง เทคนคิการทํา

วจัิยที่มคีุณภาพในระดับสากล  

และการตพีมิพในระดับนานาชาติ 

2. ไดรายช่ือคณาจารย/นักวิชาการ

ที่มีความรูความสามารถ  

เพื่อถายทอดองคความรูและเทคนคิ

การจัดทํางานวิจัยที่มคีุณภาพ  

จํานวน 2 ทาน 

 

- เดอืนธันวาคม 2560 

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดกลุมเปาหมาย เพื่อถายทอด

องคความรู โดยมุงเนนกลุมอาจารย

และนักวจัิยรุนใหม 

 

คณาจารย / นักวชิาการ / นักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา จํานวน 15 คน 

- เดอืนมกราคม - พฤษภาคม 

2561 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

3. การจัดกิจกรรมถายทอด

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1. จัดกจิกรรม/ โครงการพัฒนา

ศักยภาพนักวจัิยเพื่อสรางงานวจัิย

ในระดับสากล  

2. คณาจารยทีม่คีวามรูถายทอด

องคความรูที่ตนม ีและสอนเทคนคิ

ในงานที่เช่ียวชาญใหแกผูเขาประชุม

และอบรม 

 

จัดประชุม/อบรม ใหความรู 

แก คณาจารย/นักวชิาการ/นักศกึษา

ระดับบัณฑติศกึษา  

อยางนอย 1 ครัง้ 

5,000 เดอืนมนีาคม - สงิหาคม 

2561 

4. การรวบรวม สกัด 

และการจัดเก็บองคความรู 

รวบรวม สกัดองคความรูที่เกดิจาก

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่สามารถ

เขาใจไดงายและแนวทางการปฏบิัติ

ที่ด ี

1. ไดสรุปแนวทางการปฏบิัติ 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชได  

2. ไดเทคนคิการทําวจัิยที่มีคุณภาพ

ในระดับสากล ที่เขาใจไดงาย 

 

- เดอืนสงิหาคม 2561 

5. การเผยแพรองคความรู  

(การเขาถึงองคความรู) 

ประชาสัมพันธบทสรุปองคความรู 

ที่ไดเผยแพรใหกับคณาจารย  

และนักวชิาการ ทางเว็บไซต 

ของคณะฯ และจัดเก็บไฟลขอมูล

เพื่อเปนเอกสารองคความรู 

ที่สามารถดาวนโหลดได 

คณาจารยและนักวิชาการ มคีวาม

เขาใจและนําไปประยุกตใชได 

- เดอืนสงิหาคม - กันยายน 

2561 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

6. การประเมนิผลและการนํา

ความรูไปใชประโยชน 

ประเมนิความพงึพอใจ 

ของคณาจารย/นักวชิาการ  

ในการนําองคความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชน 

1. ระดับ ≥4 

2. จํานวนการตพีมิพผลงาน 

ในระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้น รอยละ 2 

- เดอืนกันยายน 2561 
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แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan) 

ขอบเขต (KM Focus areas):   ดานการวิจัยและบริการวิชาการ           

ประเด็นการจัดการองคความรู:  เทคนคิการเขยีนขอเสนอโครงการวจัิยขนาดใหญ         

 

กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1. การคัดเลอืกแหลงความรู 

(บุคคล) 

คณะกรรมการการจัดการ 

องคความรูคณะเกษตรศาสตร 

ประชุมเพื่อพิจารณากําหนด

ประเด็นการจัดการองคความรู 

ดานการวิจัยและบรกิารวิชาการ

ของคณะฯ และคัดเลอืกคณาจารย/

นักวชิาการที่มคีวามสามารถ 

ในการเขยีนขอเสนอโครงการวจัิย 

ขนาดใหญ 

1. ไดประเด็นการจัดการองคความรู 

ดานการวิจัย เรื่อง เทคนคิการเขยีน

ขอเสนอโครงการวิจัยขนาดใหญ 

2. ไดรายช่ือคณาจารย/นักวิชาการ

ที่มีความรูความสามารถ  

เพื่อถายทอดองคความรูและเทคนคิ

การเขยีนขอเสนอโครงการวจัิย 

จํานวน 2 ทาน 

3. สามารถกําหนดแหลงทุน 

เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย  

อยางนอย 2 แหลงทุน 

- เดอืนธันวาคม 2560 

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย จัดประชุมผูบริหารรวมกับ 

งานบรหิารงานวิจัยฯ เพื่อกําหนด

กลุมเปาหมาย เพื่อถายทอด 

องคความรู 

1. คณาจารย/นักวชิาการ  

จํานวน 15 คน 

2. แหลงทุน/หนวยงานภายนอก 

- เดอืนมกราคม - พฤษภาคม 

2561 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

3. การจัดกิจกรรมถายทอด

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

1. จัดประชุมกลุมคณาจารย/ 

นักวชิาการคณะเกษตรศาสตร 

เพื่อวเิคราะหขอมูลใหตรงตาม

กรอบการสนับสนุนทุนวจัิย/ 

นโยบายของแหลงทุน 

2. คณาจารยที่มคีวามรูถายทอด

องคความรูที่ตนม ีและสอนเทคนคิ

ในงานที่เช่ียวชาญใหแกผูเขาประชุม

และอบรม 

3. การพบปะแหลงทุน  

เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคดิ ปญหาและ

ความตองการของแหลงทุน 

 

1. จัดประชุม/อบรม ใหความรู 

แกคณาจารย/นักวิชาการ  

อยางนอย 3 ครัง้ 

2. ไดประเด็นหัวขอการวจัิย 

เพื่อเสนอแหลงทุน 

3. ไดพบปะ พูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยน

กับแหลงทุนวจัิย  

อยางนอย 2 แหลงทุน 

20,000 เดอืนมนีาคม - สงิหาคม 

2561 

4. การรวบรวม สกัด 

และการจัดเก็บองคความรู 

รวบรวม สกัดองคความรูที่เกดิจาก

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูที่สามารถ

เขาใจไดงายและเสนอใหเห็น

เสนทางและแนวทางการปฏิบัตทิี่ด ี

1. ไดแนวทางการปฏบิัตกิารเขยีน

ขอเสนอโครงการขนาดใหญ 

ที่สามารถนําไปประยุกตใชได  

2. ไดเทคนคิการการเขยีนขอเสนอ

โครงการวจัิยขนาดใหญ 

 

- เดอืนสงิหาคม 2561 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

5. การเผยแพรองคความรู  

(การเขาถึงองคความรู) 

ประชาสัมพันธบทสรุปองคความรู 

ที่ไดเผยแพรใหกับคณาจารย  

และนักวชิาการ ทางเว็บไซต 

ของคณะฯ และจัดเก็บไฟลขอมูล

เพื่อเปนเอกสารองคความรู 

ที่สามารถดาวนโหลดได 

คณาจารยและนักวิชาการ มคีวาม

เขาใจและนําไปประยุกตใชได 

- เดอืนสงิหาคม - กันยายน 

2561 

6. การประเมนิผลและการนํา

ความรูไปใชประโยชน 

ประเมนิความพงึพอใจ 

ของคณาจารย/นักวชิาการ  

ในการนําองคความรูที่ไดรับไปใช

ประโยชน 

1. ระดับ ≥4 

2. จํานวนขอเสนอโครงการ 

ขนาดใหญ จํานวน 1 โครงการ 

- เดอืนกันยายน 2561 
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แผนการจัดการองคความรู (KM Action Plan) 

ขอบเขต (KM Focus areas):   ดานบรหิารจัดการ            

ประเด็นการจัดการองคความรู:  การหลอมรวมบุคลากรดานพัสดุ เพื่อการบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ     

 

กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1. การคัดเลอืกแหลงความรู 

(บุคคล) 

1. งานการเงิน การคลังและพัสดุ

คัดเลอืกบุคลากรที่มคีวาม

เช่ียวชาญในระเบยีบที่เกี่ยวของ 

ดานพัสดุ  

2. การจัดประชุมคณะกรรมการ 

การจัดการองคความรู เพื่อกําหนด

ประเด็นความรู และจัดทําแผน 

การจัดการองคความรู 

 

1. มรีายช่ือบุคลากรที่มคีวาม

เช่ียวชาญดานระเบยีบทางพัสดุ 

ประกอบดวย 

    - เลขานุการคณะฯ 

    - หัวหนางานการเงิน การคลัง

และพัสดุ 

    - เจาหนาที่พัสดุของสวนกลาง

คณะฯ 

2. ไดประเด็นการจัดการองคความรู 

ดานพัสดุ เพื่อการบรหิารจัดการ 

ที่มปีระสทิธิภาพ 

 

 

 

 

- เดอืนตุลาคม – ธันวาคม 

2560 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

2. การกําหนดกลุมเปาหมาย 

 

1. การจัดประชุมผูบริหาร 

และบุคลากรที่ปฏบิัตหินาที่ 

ดานการเงิน และพัสดุ ของภาควชิา 

ศูนยและสวนกลางคณะฯ 

2. กําหนดรายช่ือผูที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏบิัติงานดานพัสดุ  

ในโปรแกรมจัดซื้อจัดจาง (ระบบ 3 มิต)ิ 

พรอมทําหนังสอืขอรับ username 

และ password จากมหาวทิยาลัย 

 

 

1. ผูบรหิาร 

2. หัวหนางาน 

3. บุคลากรที่ปฏบิัตงิานดานการเงิน 

การคลังและพัสดุ 

- เดอืนกุมภาพันธ 2561 

3. การจัดกิจกรรมถายทอด

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

จัดกจิกรรมฝกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 

โดยกระบวนการกลุมสัมพันธ 

− รายงานขอซื้อขอจาง และ 

รายงานผลการพจิารณา (PR) 

− ใบสั่งซื้อ (PO) 

− รายงานการตรวจรับพัสดุ (INV) 

 

 

จัดอบรมใหความรูแกผูบรหิาร 

บุคลากรงานการเงนิ การคลัง 

และพัสดุ บุคลากรที่ไดรับ 

การแตงตัง้ใหปฏบิัตหินาที่เจาหนาที่

พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การจัดซื้อจัดจาง อยางนอย 2 ครัง้ 

4,000 เดอืนกุมภาพันธ – มนีาคม 

2561 
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กจิกรรม วธิกีารสูความสําเร็จ ตัวชี้วัด / เปาหมาย งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

4. การรวบรวม สกัด 

และการจัดเก็บองคความรู 

การจัดทําคูมือการปฏบิัตงิาน  

ตามหัวขอสําคัญ ไดแก 

1. รายงานขอซื้อขอจาง และ

รายงานผลการพจิารณา (PR) 

2. ใบสั่งซื้อ (PO) 

3. รายงานการตรวจรับพัสดุ (INV) 

1. มคีูมอืการปฏบิัตงิานดานพัสดุ 

2. ไดสรุปแนวทางในการปฏบิัตงิาน 

ดานพัสดุที่มคีวามถูกตอง และ

เขาใจงาย 

- เดอืนกุมภาพันธ – มนีาคม 

2561 

5. การเผยแพรองคความรู  

(การเขาถึงองคความรู) 

จัดเก็บไวในรูปของไฟลขอมูล  

เพื่อเปนเอกสารองคความรู 

ที่สามารถดาวนโหลดไดในเว็บไซต

ของงานการเงิน การคลังและพัสดุ 

ผูบรหิาร บุคลากรงานการเงิน  

การคลังและพัสดุ บุคลากรที่ไดรับ 

การแตงตัง้ใหปฏบิัตหินาที่เจาหนาที่

พัสดุ และบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การจัดซื้อจัดจาง สามารถทํางาน 

ไดอยางถูกตอง และมขีอผิดพลาด 

ในการทํางานลดลง 

- เดอืนมนีาคม 2561 

6. การประเมนิผลและการนํา

ความรูไปใชประโยชน 

1. ผูปฏบิัตงิานดานพัสดุของ

สวนกลางคณะฯ เปนผูตรวจสอบ / 

ตดิตาม และประเมนิการดําเนนิงาน 

2. ผูรับผิดชอบดานพัสดุของภาควิชา

และศูนย เริ่มดําเนนิการจัดซื้อจัดจาง 

ใหผูปฏบิัตงิานดานพัสดุของ

สวนกลางคณะฯ แจงผลการ

ประเมนิใหภาควชิา และศูนย 

รับทราบ และนํากลับไปแกไข  

อยางนอยเดอืนละ 1 ครัง้ 

- เดอืนมนีาคม – เมษายน 2561 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) 

ครั้งท่ี 1/2560 

เมื่อวันอังคารท่ี 19 ธันวาคม 2560 

ณ ห้องประชุมมน ูศีติสาร คณะเกษตรศาสตร์ 

............................................................................................................................................ 

ผู้มาประชุม 

1. รองคณบดีฝา่ยบริหาร  

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม) 

ประธานกรรมการ/ 

ประธานที่ประชุม 

2. รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน  คุณาศักดากุล) 

กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โสระยา  ร่วมรังษี กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภมิตร  เมฆฉาย กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนากานต์  เทโบลต์  พรมอุทัย กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ตอ่นภา  ผุสด ี กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.พิมพใ์จ  สีหะนาม กรรมการ 

8. เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์ 

(นางสาววิไลพร  ธรรมตา) 

กรรมการ 

9. หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศกึษา 

(นางสาวสากันย์  สุวรรณการ) 

กรรมการ 

10. หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

(นางลาลิตยา  นุม่มีศรี) 

กรรมการ 

11. หัวหนา้งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศกึษา 

(นางสุทธิณ ี อนิถา) 

กรรมการ 

12. รักษาการแทนหัวหนา้งานการเงนิ การคลังและพัสดุ 

(นางวรางคณา  กันทะลา) 

กรรมการ 

13. นางสาวทิพย์วิมล  ระพินทร์วงศ ์ กรรมการ 

14. นางสาวภัทราพร  จนีโน กรรมการ 

15. หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

(นางสุดใจ  สันธทรัพย์) 

กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวชิดชนก  สิทธิกัน 

พนักงานปฏิบัติงาน 

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

17. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาหลักสูตร 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริวรรณ  กิจชัยเจรญิ) 

กรรมการ 

18. รองคณบดีฝา่ยพัฒนานักศึกษา 

(อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์) 

กรรมการ 

19. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

(อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  เฉลิมผล) 

กรรมการ 

20. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ) 

กรรมการ 

21. ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา  ฐาปนพงษ์วรกุล) 

กรรมการ 

22. อาจารย์ ดร.ทศพล  มูลมณ ี

ช่วยงานคณบดีด้านพัฒนาระบบกายภาพ 

กรรมการ 

23. หัวหนา้ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อังสนา  อัครพิศาล) 

กรรมการ 

24. หัวหนา้ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศวิาพร  ธรรมดี) 

กรรมการ 

25. หัวหน้าภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรา  ลิม้นริันดรก์ุล) 

กรรมการ 

26. หัวหนา้ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้้า 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร  ทะพิงคแ์ก) 

กรรมการ 

27. หัวหน้าภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ 

(อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์  ลัคนาวิเชียร) 

กรรมการ 

28. หัวหน้าศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ์) 

กรรมการ 

29. หัวหนา้ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหยีะ 

(อาจารย์ ดร.นรศิ  ยิม้แย้ม) 

กรรมการ 

30. หัวหนา้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ธีระพงษ์  เสาวภาคย์) 

กรรมการ 

31. หัวหนา้ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์  จันทร์บาง) 

 

กรรมการ 
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32. ผูอ้้านวยการศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิร ิ สบืพงษ์สังข์) 

กรรมการ 

33. อาจารย์ ดร.ประทานทิพย์  กระมล กรรมการ 

34. อาจารย์ ดร.สุกิจ  กันจนิะ กรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี  นาพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร /ประธานที่ประชุม  

กล่าวเปิดประชุมและด้าเนนิการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของคณะเกษตรศาสตร์ 

 ประธานที่ประชุม ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของคณะฯ เพื่อสร้างความเข้าใจ 

ในการก้าหนดแผนการจัดการองค์ความรู้ในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บริหารคณะฯ ได้มีการก้าหนด

วิสัยทัศน์ว่า “Go for Smart Agriculture” ซึ่งหมายถึงการมุ่งไปสู่การเกษตรที่มีการใช้เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมในระบบการผลิตที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่ม  

โดยพิจารณาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เปรียบเทียบกับ  

สถาบันคู่เทียบที่สอนทางด้านการเกษตร และได้ก้าหนดค่านิยมของคณะฯ ว่า “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ รับผิดชอบต่อสังคม” 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

1.2 ค าสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management) 

 คณะฯ ได้มีค้าสั่งที่  434/2560 ลงวันที่  20 ตุลาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 

การจัดการองคค์วามรู้ (Knowledge Management) ซึ่งมีคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษา และมีรอง

คณ บดีฝ่ายบริหาร เป็น  Chief Knowledge Office (CKO) โดยได้แต่งตั้ งคณ ะกรรมการการจัดการ 

องค์ความรู ้จ้านวน 3 ด้าน ได้แก่ 

1. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน 

2. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการวิจัย/ บริการวิชาการ 

3. คณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านบริหารจัดการ 
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ทั้งนี ้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการในแต่ละด้านมหีนา้ที่คือ 

1) ก้าหนดประเด็นความรู้/ กลุ่มเป้าหมายการจัดการองค์ความรู้ และจัดท้าแผนการจัดการ

องค์ความรูใ้นแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.1 ด้านการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณธรรมและมีคุณภาพ 

1.2 ด้านการวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการมุง่เน้นเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 

1.3 ด้านบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการ 

2) จัดให้มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์  

ไปยังกลุ่มคณาจารย์และนักวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการ และสายบริการ เพื่อพัฒนางาน 

3) รวมรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ  ที่ เป็นแนวปฏิบัติที่ดี  

มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ/ กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ เพื่อน้าเสนอต่อ  

Chief Knowledge Office (CKO) ก่อนสิน้ปีงบประมาณ 1 เดือน 

ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 - ไม่ม ี- 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณา 

4.1 การพิจารณาแนวทางการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)  

คณะเกษตรศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

  ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ให้ค้าจ้ากัดความของค้าว่า 

“การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM” ไว้คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการ

ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อใหทุ้กคนในองค์กรสามารถเข้าถึง

ความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  น้าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ  

อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด อนึ่ง KM ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นเครื่องมือ 

ที่จะช่วยให้มีการสร้าง รวบรวม จัดระบบ เผยแพร่และถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สามารถน้าไป

ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลาและทันเหตุการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของคนในองค์กร 

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะท้าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

ขององค์กรและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้(Learning Organization ) 
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- 5 - 

 รูปแบบของความรู้ มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้  

โดยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ เอกสาร 

กฎระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน และสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งบางครั้งจึงเรียกว่า ความรู้ 

แบบรูปธรรม 

2. ความรู้ที่ ฝั งอยู่ ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ ได้จากประสบการณ์ 

พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท้าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ  

เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค้าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย 

เช่น ทักษะในการท้างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ หรือแนวความคิด ซึ่งบางครั้ง 

จงึเรียกว่า ความรูแ้บบนามธรรม 

 ประธานที่ประชุม กล่าวว่า การจัดท้าแผนการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ จะต้องมี 

ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะเกษตรศาสตร์ดังกล่าวข้างต้น โดยขอคณะกรรมการการจัดการ 

องค์ความรู้ (Knowledge Management) พิจารณาก้าหนดแนวทางหรือหัวข้อที่เห็นสมควรน้ามาจัดท้า 

เป็นแผน KM ของคณะฯ ประจ้าปีงบประมาณ 2561 ต่อไป 

 ที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณาและหารือในหลากหลายประเด็น ซึ่งได้มีมติเห็นชอบให้

ก าหนดหัวข้อในการจัดท าแผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) คณะเกษตรศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 ดังน้ี 

ด้านการเรียนการสอน 

 เห็นชอบให้จัดท า KM ในประเด็นเรื่อง “การผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและคุณภาพ” 

โดยให้รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้จากการพูดคุย แลกเปลี่ยนหรือมีแนวปฏิบัติที่ดีจากอาจารย์  

ทั้งน้ี ที่ประชุมฯ ได้เสนอวิทยากรในการน า KM คือ “ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย  

จตุรสิทธา” 

 

ด้านการวจิัย 

 เห็นชอบให้จัดท า KM เกี่ยวกับงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะฯ  

(Smart Agriculture) และมุ่งเน้นนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย เช่น การก าหนดโจทย์วิจัย  

การหาแหล่งทุนวิจัย เทคนิคการเลือกวารสาร การรวบรวมเทคนิค หรือแนวปฏิบัติที่ดีจากอาจารย์ 

เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้และน าเผยแพร่ เป็นต้น โดยในปีงบประมาณ 2561 ที่ประชุมฯ ได้เสนอให้

จัดท า KM จ านวน 3 หัวข้อ ประกอบด้วย 
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การจัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) ประจําปงบประมาณ 2561 

คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 

ขอบเขตการจัดการองคความรู (KM Focus areas) 

เหตุผลในการเลอืกขอบเขตและประเด็นองคความรู 

1. เลอืกขอบเขตองคความรูใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและพันธกจิหลักที่สําคัญของคณะเกษตรศาสตร ไดแก การเรยีนการสอน การวิจัยและบรกิารวิชาการ 

รวมถงึการบรหิารจัดการ 

2. เลอืกประเด็นองคความรูจากการวเิคราะหองคความรูที่ฝงอยูตัวบุคลากรที่มอียูในคณะเกษตรศาสตร และองคความรูจําเปนที่คณะเกษตรศาสตรตองการ 

KM Focus areas ประเด็น KM วธิกีารจัดการ KM กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบ 

1. ดานการเรยีนการสอน การผลติบัณฑติใหมคีุณธรรมและ

คุณภาพ (เปนคนดีและ 

คนเกง) 

การนําความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) ออกมา

ถายทอดเพื่อใหเกดิการเรยีนรู 

และปฏบิัติ 

คณาจารย คณะกรรมการ KM  

ดานการเรยีนการสอน 

2. ดานการวิจัย 

และบรกิารวิชาการ 

- การทําวจัิยที่มคีุณภาพระดับสากล 

- การไดรับโครงการวจัิยขนาดใหญ 

การนําความรูที่ฝงอยูในตัวบุคคล 

(Tacit Knowledge) ออกมา

ถายทอดเพื่อใหเกดิการเรยีนรู 

และปฏบิัติ 

คณาจารย นักวจัิย 

และนักวชิาการ 

คณะกรรมการ KM  

ดานการวิจัย/ บรกิารวิชาการ 

3. ดานการบริหารจัดการ การหลอมรวมบุคลากร 

ดานพัสดุ เพื่อการบรหิารจัดการ

อยางมปีระสทิธภิาพ 

การรวบรวมความรูที่ชัดแจง 

(Explicit Knowledge)  

(จากคูมอื เอกสาร การสื่อสาร 

หรอืดูงาน) มาถายทอดเพื่อใหเกดิ

การเรยีนรูและปฏบิัติ 

ผูบรหิาร หัวหนางาน  

และบุคลากรที่ปฏบิัติ

หนาที่ดานการเงิน  

การคลังและพัสดุ 

คณะกรรมการ KM  

ดานการบริหารจัดการ 
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