เอกสารแนบ

1

แผนการดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้(KM) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี การศึกษา 2557 (สิ งหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558)
ขั.นตอน
ที0
1

2

กิจกรรม

รูปแบบกิจกรรม

รายละเอียด/ ผู้รับผิดชอบ

จัดทําโครงการการรวบรวมองค์
ความรู้ในขันตอนปฎิบตั ิงานแบบ
หลายหน้าที& "Knowledge in
Multi-functional Procedure (KMP)"
ของภาควิชา/ หน่วยงาน

1. ระดับภาควิชา กลุ่มงานศูนย์วิจยั และกลุ่ม
งานสถานีวิจยั และบริ การกลาง กลุ่มงาน
บริ การวิชาการ
- บันทึกผลงานเด่น หรื อการประชาสัมพันธ์
ของภาควิชา/ หน่วยงาน ผ่านระบบ
http://share.psu.ac.th.
และ Website KM ของคณะฯ

ประชาสัมพันธ์/ แนะนํา /
ส่ งเสริ มและจูงใจการใช้
http://share.psu.ac.th และ Website
KM เพื&อการแลกเปลี&ยนเรี ยนรู้

ปี การศึกษา 2557
ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

- ดําเนินการบันทึกเดือนละ 1 เรื& องอย่าง
ต่อเนื&องในปี การศึกษา
- ผูร้ ับผิดชอบ คือ
ทุกภาควิชา
กลุ่มงานศูนย์วิจยั และกลุ่มงานสถานี
วิจยั และบริ การกลาง
กลุ่มงานบริ การวิชาการ

























2. สํานักงานเลขานุการคณะฯ
- บันทึกเรื& องเกี&ยวกับงานในงาน/หน่วยงาน
เช่น กฎ ระเบียบ วิธีการทํางาน การลด
ขันตอนการทํางาน การเพิม& ประสิ ทธิภาพ
การทํางาน การพัฒนาการทํางานร่ วมกัน
โดยบันทึกผ่านระบบhttp://share.psu.ac.th.
และ Website KM ของคณะฯ

- ดําเนินการบันทึกทุกเดือน อย่างน้อย
36 เรื& อง/ ปี การศึกษา
- ผูร้ ับผิดชอบ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ คือ
หน่วยสารบรรณ
หน่วยการเจ้าหน้าที&
หน่วยวิจยั และหน่วยวิเทศสัมพันธ์
หน่วยทะเบียนฯ
หน่วยกิจการนักศึกษา
หน่วยอาคารสถานที&ฯ
งานคลังและพัสดุ
งานนโยบายและแผน
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ

























1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการใช้/
การบันทึก http://share.psu.ac.th. อย่าง
ต่อเนื&อง

- ดําเนินการอย่างน้อยเดือนละ 4 ครัง
- กําหนดเป็ นภาระงานของผูป้ ฎิบตั ิ

























2. สร้างระบบแรงจูงใจและรางวัล

- ให้รางวัล 2 ครัง/ ปี
- กําหนดเป็ นภาระงานของผูป้ ฏิบตั ิ
- ดําเนินการปี ละ 2 ครัง
- จํานวนผูใ้ ช้ blog, จํานวนบันทึก, สถิติ
ผูเ้ ข้าอ่านบันทึก, สถิติบนั ทึกของ
หน่วยงานในคณะฯ, บันทึกแนะนํา เพื&อ
การแลกเปลี&ยนเรี ยนรู้เพิม& ขึน
- กําหนดเป็ นภาระงานของคณะทํางาน
KM

3. ติดตามผลการดําเนินงาน

 Plan









✓

Action

หมายเหตุ

- กําหนดการมอบรางวัลให้ภาควิชา/ หน่วยงาน ทีมีการเขียนบันทึก
ผ่านระบบ http://share.psu.ac.th. อย่างต่อเนือง

เอกสารแนบ

2

ขั.นตอน
ที0
3

4

5

กิจกรรม
รวบรวมองค์ความรู้บนเว็บไซต์

รูปแบบกิจกรรม
การรวบรวมองค์ความรู้ของงานจากคํา
สําคัญในงาน/ หน่วยงาน บนเว็บไซต์การ
จัดการความรู้ของคณะฯ

รายละเอียด/ ผู้รับผิดชอบ
- ดําเนินการ 12 ครัง/ ปี
- กําหนดเป็ นภาระงานของคณะทํางาน
KM

ปี การศึกษา 2557
ส.ค

ก.ย

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.















































คําสําคัญกําหนดหมวดหมู่บันทึกบนระบบ http://share.psu.ac.th จํานวน 13 ด้ าน
วิจยั –สถานีวิจยั -ศูนย์วิจยั
fnr-g- research
การเรี ยนการสอน
fnr-g-learn
บริ การวิชาการการเกษตรและทรัพยากร
fnr-g-outreach
ประกันคุณภาพ
fnr-g-qa
fnr-g-develop
พัฒนางานประจํา
บริ หารทรัพยากรมนุษย์
fnr-g-person
กิจการนักศึกษา – การดูแลนักศึกษา
fnr-g-student
วิธีการใช้งาน Share
fnr-g-share process
ประชาสัมพันธ์
fnr-g-pr
ประวัติศาสตร์
fnr-g-history
เคล็ดลับ ไอที
fnr-g-it
เรื องทัว ไป
fnr-g-general
เรื ององค์กรสร้างสุ ข
fnr-g-happy workplace

การดําเนินการสกัดเอาความรู้จาก นําไปเผยแพร่ ในสื& อวิทยุ
- ดําเนินการ 104 เรื& อง/ ปี
การวิจยั ของอาจารย์และนักวิชาการ หนังสื อพิมพ์ และรวบรวมเป็ นความรู้
โดยบันทึก 2 เรื& อง/ สัปดาห์
- ผูร้ ับผิดชอบ กลุ่มงานบริ การวิชาการ
และคณะทํางานจัดการความรู้ทางวิชาการ
การสกัดความรู้

- บุคลากรที&เกษียณอายุราชการ
- ดําเนินการตามจํานวนผูใ้ ห้สัมภาษณ์
- บุคลากรและนักศึกษาที&ได้รับรางวัล และ - กําหนดเป็ นภาระงานของทีมสัมภาษณ์
มีผลงานเด่น
- บุคลากรที&มีผลงานน่าสนใจ

























- บุคลากรใหม่
(อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย)

























✓

Action

- ดําเนินการสัมภาษณ์บุคลากรที&มี
ผลงานน่าสนใจ
- ผูร้ ับผิดชอบ หน่วยการเจ้าหน้าที&

 Plan

หมายเหตุ

- ข้อมูลจากประวัติส่วนตัว คณะกรรมการคัดเลือกเพือสอบคัดเลือก
บุคคล หรื อทีมคณะทํางานจัดการความรู้ของภาควิชาละ 1-2 คน และ
คณะทํางานจัดการความรู้คณะฯ 1-2 คน
- ให้มีการบันทึกผ่านระบบ Share PSU เพือเป็ นฐานข้อมูลบุคลากร

เอกสารแนบ

3

ขั.นตอน
ที0

กิจกรรม

6

ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู้

7

ประเมินผลการดําเนินการด้านการ
จัดการความรู้

รูปแบบกิจกรรม

รายละเอียด/ ผู้รับผิดชอบ

ปี การศึกษา 2557
ส.ค

ก.ย

- ดําเนินการ 3 ครัง/ปี
- ผูร้ ับผิดชอบ คณะทํางาน KM

ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.







1. สรุ ปผลการดําเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ตามเป้ าหมายและแผนงานของ
ปี การศึกษา 2557

- นําแผนการดําเนินการของปี การศึกษา
2557 มาเปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินการ
เพื&อปรับปรุ งแผนงานของปี การศึกษา
2558 ต่อไป



2. ประชุมเพื&อประเมินผลการดําเนินงาน
และกําหนดเป้ าหมายและแผนในปี ต่อไป

- ผูร้ ับผิดชอบ คณะทํางาน KM



 Plan

✓

Action

หมายเหตุ

