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คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้มีส่วนราชการซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจริงจังและต่อเนื่อง
สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดให้เป็นประเด็นสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจาปีของหน่วยงานภาครัฐ และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กาหนด
เป็นตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน โดยในปีการศึกษา 2559 ให้มีการประเมินการดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้ดังกล่าวและนาไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีด้วย
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลั ยราชภัฏ สกลนคร มีพันธกิจในการพัฒ นาระบบ
การศึกษาให้มีคุณภาพ รวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
เพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีนโยบายในการนากระบวนการ
จัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งและสายงานของแต่ละบุคคล เพื่อผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้ง
เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 และการประเมินผลตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้ โดยได้แต่งตั้ง
คณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้การ
ผลิตพืชแบบปลอดภัย โดยดาเนินการตามพันธกิจ 2 ด้านคือ 1) ด้านการเรียนการสอน : รายวิชา
หลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน -ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การบริหารและจัดการ
ศัตรูพืช 2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปใช้บริการวิชาการผ่านการดาเนิน
กิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm” ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
ทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ป ระสบการณ์ในการดาเนิ นงานจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
จากการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่ว นร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทา
ให้ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่สาคัญพบว่าเกิดจาก บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
แผนจั ด การความรู้ ทั้ง สองแผนทั้ งการจัดการเรี ยนการสอนและการวิ จัย ให้ ความร่ว มมือ ในการ
ดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการ

ดาเนินงานอย่างเต็มประสิ ทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และที่สาคัญหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญ
และสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
การจัดทาแผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตาม
คาสั่ ง คณะเทคโนโลยี การเกษตรที่ 1/2559 เรื่อ ง แต่ ง ตั้ง ผู้ บ ริห ารด้า นการจั ด การความรู้ และ
คณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลง
วันที่ 15 มกราคม 2559 คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
รวมถึงแนวทางการดาเนินการจัดการความรู้ และได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้ คือ ส่งเสริมให้
หน่วยงานหลักนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ ในการพัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่ง ของการ
ปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ความรู้ที่คัดเลือก เรื่อง กระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชแบบปลอดภัย โดยดาเนินการ
ตามพันธกิจ 2 ด้านคือ
1. ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้าน
และผักเศรษฐกิจ และ การบริหารและจัดการศัตรูพืช
2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปใช้บริการวิชาการผ่านการดาเนิน
กิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm”
ทั้ ง นี้ ค ณะท างานจั ด การความรู้ ข องคณะ ได้ ส รุ ป เป็ น แผนจั ด การความรู้ ข องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2559 เพื่อ นาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และ
นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

คานา
ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) ฉบับนี้ จัดทาขึ้นภายใต้การ
แผนการดาเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาหรับปีงบประมาณ 2559
คณะฯ ได้เลือกแผนจัดการความรู้ ตามกระบวนการจัดการความรู้ เรื่อง การผลิตพืชแบบปลอดภัย องค์ความรู้ที่
จาเป็น คือ กระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชแบบปลอดภัย ซึ่งอยู่ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่น มีตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การบริการวิชาการแก่สังคม และมีเป้าหมายตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์
ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
รายงานฉบับนี้เป็นการสรุปผลการดาเนินงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะผู้ดาเนินงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดาเนินงานนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่าน
มาเพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต
คณะผู้ดาเนินโครงการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
25 พฤศจิกายน 2559
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บทที่ 1
บทนา
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
กระบวนการจัดการความรู้ เป็นองค์ประกอบสาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดไว้ว่าส่ วนราชการมีหน้ าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลั กษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการใน
สังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการประจาปี ได้กาหนดการจัดการ
ความรู้ในองค์กร ไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนา
สถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อ
รวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและองค์กรต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น
มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรต้ อง
พัฒนาคณะตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา กับ
สานักงานพัฒนาระบบราชการ เพื่อดาเนินการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ให้ส ามารถผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยมหาวิทยาลัยได้
กาหนดยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาของรัฐบาลไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างโอกาสทางการศึ กษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 2) อนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ 4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้
ความรู้เป็นฐาน
2. ผลการดาเนินงานจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา
2.1 การดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ ด าเนิ น การจั ด การความรู้
ประกอบด้วย
โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน คัดเลือกองค์ความรู้ดังนี้
องค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติ ราชการ เรื่อง กระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชแบบ
ปลอดภัย โดยดาเนินการตามพันธกิจ 2 ด้านคือ
1. ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้าน
และผักเศรษฐกิจ และ การบริหารและจัดการศัตรูพืช
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2. ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปใช้บริการวิชาการผ่านการดาเนิน
กิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนคือ
1. การบ่งชี้ความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. การเข้าถึงความรู้
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
7. การเรียนรู้
บุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี การเกษตร ได้ ร่ว มแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ ใ นการ
ด าเนิ น งานจั ด การความรู้ ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรได้นาผลการดาเนินการเข้าร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้
ทั้งนี้จากการเข้าร่วมนิทรรศการ KM ในระดับมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
ผลงานดังนี้
ปี 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2553
ปี 2554 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจากทุกหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนินงานจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และร่วมคิดร่วมวาง
แผนการดาเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ปี 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2555
ปี 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2556
ปี 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2557
ปี 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2558
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ใน
การประกวดผลงานการจัดนิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู้ มรสน. ประจาปี 2559
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2.2 ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
2.2.1 บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการความรู้ทั้งสอง
แผนทั้งการจัดการเรีย นการสอนและการวิจัย ให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง
2.2.2 ผู้ บ ริ ห ารให้ ความส าคัญ และสนั บสนุน ให้ บุ คลากรได้เข้า ร่ว มกิจกรรมอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.2.3 คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงาน
อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
2.2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
2.2.5 หน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
2.2.6 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้
2.3 ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
บุคลากรมีภาระงานมาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เต็มที่
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บทที่ 2
กระบวนการจัดทาแผนจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้โดยมี
ขั้นตอนและผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้าน
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 1/2559 เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 15 มกราคม 2559 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผู้ช่วย
คณบดีทุกสายงาน และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เป็นคณะกรรมการ มีคณบดีเป็นผู้บริหารด้านการ
จัดการความรู้ (Chief Knowledge Officer : CKO) มีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวางแผน ผู้ช่วยคณบดี
ทุกสายงาน ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากรเป็นคณะทางาน
2. ทบทวนผลการดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558)
โดยคณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวนผลการดาเนินจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่าน
มา ดังที่เสนอแล้วในบทที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการในการจัดทาแผนจัดการความรู้ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได้ ด าเนิ น การจั ด การความรู้
ประกอบด้วย โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้
ผลการดาเนิ น งานในปีที่ผ่ านมา พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการ
ความรู้ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง
กระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดย
ดาเนินการตามพันธกิจ 2 ด้านคือ ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง และ ด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการ : การประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพี ยง ได้ดาเนินการตามแผนการ
จัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลากร โดยบุคลากรของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดาเนินงานจัดการความรู้ ในระดับ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้นาผลการดาเนินการเข้า
ร่วมจัดนิทรรศการดังนี้ มีการจัดทาคู่มือการจัดการเรียนการสอน หน่วยการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร่ ค วามรู้ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ โดยจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ยง
http://seco.agt.snru.ac.th และมีการจัดทาโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
ท้องถิ่น ครบทั้ง 4 สาขาวิชา
จากการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทา
ให้ผลการดาเนินงานการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยมี
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่สาคัญพบว่าเกิดจาก บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใน
แผนจั ด การความรู้ ทั้ง สองแผนทั้ งการจัดการเรี ยนการสอนและการวิ จัย ให้ ความร่ว มมือ ในการ
ดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วม
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กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการ
ดาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และที่สาคัญหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญ
และสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ที่สาคัญพบว่าเกิดจาก บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องในแผนจัดการความรู้ทั้งสองแผนทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ความร่วมมือใน
การดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นใน
การดาเนินงานอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และที่สาคัญหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญ
และสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
3. กาหนดนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการ
ดาเนินการจัดการความรู้ และได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้
1) ส่งเสริมให้ทุกสาขาวิชานากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร และให้
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งในพันธกิจด้านการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรได้คัดเลือกองค์ความรู้ เรื่อง เรื่อง การผลิตพืชแบบปลอดภัย ภายใต้
หัวข้อเรื่อง กระบวนการผลิตพืชแบบปลอดภัย โดยดาเนินการตามพันธกิจ 2 ด้านคือ ด้านการเรียน
การสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การ
บริหารและจัดการศัตรูพืช และ ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการผ่านการดาเนินกิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm” และมีการแต่งตั้ง
คณะทางานจัดการความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice : COP) ของ
หน่วยงาน รวมทั้งจัดทาแผนจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
2) เสริ มสร้ างบรรยากาศในการร่ว มกันดาเนินการจัดการความรู้ โดยให้การสนับสนุนทั้ง
งบประมาณและบุคลากร ในส่วนที่จะช่วยให้การจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประสพ
ผลสาเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้
4. คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้
คณะทางานได้สารวจองค์ความรู้ที่ผลั กดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากบุ คลากร
ในหน่วยงานต่างๆ โดยส่งแบบสารวจไปยังหน่วยงานต่างๆ และนาผลการสารวจมาสรุปองค์ความรู้ใน
แต่ละตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการ
ความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก : กระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชแบบปลอดภัย ภายใต้
หัวข้อเรื่อง “การผลิตพืชแบบปลอดภัย”
1) ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน -ปุ๋ย-น้า การ
ผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การบริหารและจัดการศัตรูพืช ซึ่งวิชาเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันตามลาดับ ขั้นของการพัฒ นาองค์ความรู้เรื่องการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
คณะดาเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการ
สอน ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านได้มีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ให้
นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและใช้ เทคนิค Active Learning ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้ปฏิบัติ
จริ ง ที่แ ปลงปฏิ บั ติ ก ารพื ช ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี การเกษตร ศึ กษาดูง านทางด้า นการผลิ ต ทาง
การเกษตรตามแนวทางเกษตรปลอดภัย เช่น ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์ฯ และ ฟาร์มเกษตรกรแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นต้น
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : โดยประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงร่วมกับองค์ความรู้ด้านการผลิ ตพืช แบบปลอดภัยที่พัฒ นาขึ้นได้นี้ ใช้บริการวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm” ทั้ง
การออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้ความรู้เผยแพร่ไปพร้อมผลิตภัณฑ์ หรือ การฝึกอบรมให้แก่
เกษตรกร โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่มั่นใจแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ คือ เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือน
ดินที่สามารถออกแบบระดับธาตุอาหารได้จากการปรับปรุงวิธีการเลี้ยง จะทาให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพของ
ธาตุอาหารที่เกษตรกรต้องการนาไปใช้ประโยชน์แบบเฉพาะทางได้
5. จัดทาแผนจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
และสรุปเป็นแผนจัดการความรู้ของคณะ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อนาเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. การดาเนินการตามแผนจัดการความรู้
ดาเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้
6.1 การบ่งชี้ความรู้
ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตพืชแบบปลอดภัย
6.2 การสร้างและแสวงหาความรู้
- ประชุมเพื่อร่วมกาหนดวิธีการสร้างและให้ได้มาซึ่งความรู้
- ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม/ศึกษาดูงาน
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ/วิจัยและบริการวิชาการ
6.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- จัดทาเว็ปไซต์ ไซต์ http://plant.agt.snru.ac.th/th/ และสื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุค
ชื่อเพจ สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm เข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/plantsciencesnru/?fref=ts
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- จัดตั้ง “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm” เพื่อเป็นทั้งพื้นที่สร้างองค์
ความรู้จดั เก็บองค์ความรู้แบบมีชีวิต และเป็นที่เผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น
6.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ประชุมระดมความคิดเพื่อกลั่นกรองความรู้ รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า
การผลิ ตผั กพื้นบ้ านและผั กเศรษฐกิจ และ การบริห ารและจัดการศัตรูพืช ซึ่งวิชาเหล่านี้ มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลาดับ ขั้นของการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการผลิ ตพืชตามแนวทางเกษตร
ปลอดภัย คณะดาเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน
วิธีการสอน ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านได้มีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า
ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางและใช้ เทคนิค Active Learning ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้
ปฏิบัติจริงที่แปลงปฏิบัติการพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานทางด้านการผลิตทาง
การเกษตรตามแนวทางเกษตรปลอดภัย เช่น ที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายของศูนย์ฯ และ ฟาร์มเกษตรกรแปลงเกษตรอินทรีย์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นต้น
6.5 การเข้าถึงความรู้
การเผยแพร่ความรู้ในหลายช่องทางเว็บไซต์ รายงานผลโครงการ บันทึกข้อความแจ้ง
ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ และสวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
6.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
ด้านการเรียนการสอน
- รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน-ปุ๋ย-น้า การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ
และ การบริหารและจัดการศัตรูพืช ซึ่งวิชาเหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลาดับขั้นของการ
พัฒนาองค์ความรู้เรื่องการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย
ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ
- การวิจัย ในปีงบประมาณ 2559 มีผลงานวิจัยของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษาใน
กรอบเรื่อง การผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย มาแล้ว 27 หัวเรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ
รางวัลที่ 2 และรางวัลที่ 3 ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการนาเสนอผลงานของนักศึกษาที่
ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริการวิชาการโดยประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์ความรู้
ด้านการผลิตพืชแบบปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นได้นี้ ใช้บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm” ทั้งการออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์
และให้ความรู้เผยแพร่ไปพร้อมผลิตภัณฑ์ ทั้งในมหาวิทยาลัยและในงานนิทรรศการต่างๆ ของทาง
จังหวัดสกลนคร หรือ การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร โดยคัดเลือกองค์ความรู้ที่มั่นใจแล้วว่าเป็นองค์
ความรู้ใหม่ คือ เรื่องการเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินที่สามารถออกแบบระดับธาตุอาหารได้จากการปรับปรุง
วิธีการเลี้ย ง จะทาให้ได้ปุ๋ย ที่มีคุณภาพของธาตุอาหารที่เกษตรกรต้องการนาไปใช้ประโยชน์แบบ
เฉพาะทางได้
6.7 การเรียนรู้
นาความรู้ เรื่อง การผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย บูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู้ และทบทวนแผน KM
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7. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนจั ด การความรู้ ด าเนิ น การโดยให้
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะ กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผล
และสรุปรายงานน าเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง
ทบทวนแผนฯ ให้เป็นแนวทางในการดาเนินการในปีต่อไป
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บทที่ 3
ผลการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
จากกระบวนการดาเนินงานในบทที่ 2 ได้ผลของการดาเนินงานจัดทาแผนจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
1) องค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก : กระบวนการเรียนรู้การผลิตพืชแบบปลอดภัย
ภายใต้หัวข้อเรื่อง การผลิตพืชแบบปลอดภัย
1) ด้านการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร์ การใช้ดิน -ปุ๋ยน้า การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การบริหารและจัดการศัตรูพืช
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : นาผลการวิจัยไปใช้บริการ
วิชาการผ่านการดาเนินกิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from Farm”
2) แผนจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การความรู้ ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 แสดงดังตารางที่ 3.1

ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
1. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารให้ความสาคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3. คณะกรรมการจัดการความรู้มีความรู้ความเข้าใจ และมุ่งมั่นในการดาเนินงานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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ตารางที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการ/กิจกรรม

แผน

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล

ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล

ผู้รับผิดชอบ

ดาเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรู้ที่ 2 : กระบวนการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
1. การบ่งชี้ความรู้
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน KM
1.2 ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์
ความรู้ เรื่อง เศรษฐกิจ
พอเพียง
1.3 จัดทาแผนการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การผลิตพืช
แบบปลอดภัย
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 ประชุมการดาเนินงานการ
ผลิตพืชแบบปลอดภัย
2.2 การพัฒนาบุคลากร
- ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการ
อบรม/ศึกษาดูงาน
- เข้าร่วมประชุมวิชาการ/
วิจัยและบริการวิชาการ

1 คาสั่ง
1 องค์ความรู้

1 คาสั่ง
1 องค์ความรู้

ต.ค.58
ต.ค.58

ม.ค. 59
ม.ค. 59

1 แผน

1 แผน

ต.ค.58

ม.ค. 59

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา
ตนเอง
จานวน
โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ

ร้อยละ 50 ของบุคลากรทั้งหมด
1 โครงการ

ต.ค.58–ก.ย. ต.ค.58–ก.ย.
59
59

คณบดี
คณะ ทางาน KM
คณะ ทางาน KM

คณบดี , CKO,
คณะทางาน KM

ต.ค.58–ก.ย.
59

ก.ย.59

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ต.ค.58–ก.ย.
59

ก.ย.59

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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โครงการ/กิจกรรม

แผน

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 จัดทาคู่มือการจัดการเรียน
คู่มือ 1 เล่ม
การสอน
3.2 จัดทาเว็ปไซต์เผยแพร่
1 เว็บไซต์
4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
4.1 ประชุมระดมความคิดเพื่อ ประชุมไม่น้อยกว่า
กลั่นกรองความรู้
1 ครั้ง
5. การเข้าถึงความรู้
5.1 การเผยแพร่ความรู้ใน
มากกว่า 1 ช่องทาง
หลายช่องทาง
- เว็บไซต์
- รายงานผลโครงการ
- บันทึกข้อความ แจ้ง
ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 ด้านการเรียนการสอน
รายวิชาหลักพืช
ศาสตร์ การใช้ดินปุ๋ย-น้า การผลิตผัก
พื้นบ้านและผัก
เศรษฐกิจ และ การ

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
คู่มือ 1 เล่ม
1 เว็บไซต์
1 ครั้ง

ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.58–ก.ย.
ก.ย.59
58
ม.ค.-ก.พ.59 ม.ค.-ก.พ.59

คณบดี , CKO,
คณะทางาน KM
1 เว็บไซต์

ก.พ.-มี.ค.59 ก.พ.-มี.ค.59 - คณบดี
- คณะ ทางาน KM

2 ช่องทาง

เม.ย.59-30
ก.ย. 59

เม.ย.59-30
ก.ย. 59

คณะ ทางาน KM

1)
รายวิ ช าหลั ก พื ช ศาสตร์ การใช้ ดิ น -ปุ๋ ย -น้ า
การผลิตผักพื้นบ้านและผักเศรษฐกิจ และ การบริหาร
และจัดการศัตรูพืช ซึ่งวิช าเหล่ านี้ มีความเกี่ยวข้อง
สั มพันธ์ กันตามล าดั บขั้นของการพัฒ นาองค์ ความรู้
เรื่องการผลิตพืชตามแนวทางเกษตรปลอดภัย คณะ

ก.ย.59

ก.ย.59

คณะ ทางาน KM
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6.2 ด้านการวิจัย/บริการ
วิชาการ
- ด้านการวิจัย
- ด้านการบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
แผน
ผล
บริหารและจัดการ ดาเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่อง
ศัตรูพืช
ของการคั ด เลื อกกระบวนการสอน วิ ธีก ารสอน ซึ่ ง
อาจารย์ แ ต่ ล ะท่ า นได้ มี ก ระบวนการและวิ ธี ก ารที่
แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ให้นักศึกษาเป็น
ศูนย์กลางและใช้ เทคนิค Active Learning ให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้ปฏิบัติจริงที่แปลง
ปฏิ บั ติ ก ารพื ช ศาสตร์ คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร
ศึ ก ษาดู ง านทางด้ า นการผลิ ต ทางการเกษตรตาม
แนวทางเกษตรปลอดภัย เช่น ที่ศูนย์ศึกษาพัฒ นาภู
พานอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฟาร์ ม เกษตรกร
เครือข่ายของศูนย์ฯ และ ฟาร์มเกษตรกรแปลงเกษตร
อินทรีย์ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น
- การวิจัย ในปีงบประมาณ 2559 มี
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ร่ว มกับนักศึกษาในกรอบ
เรื่องการผลิตตามแนวทางเกษตรปลอดภัย มาแล้ว 27
หัวเรื่อง และได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลที่ 2 และ
รางวัลที่ 3 ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ในการ
นาเสนอผลงานของนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริ การวิช าการโดยประยุก ต์ใ ช้
หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับองค์ความรู้ด้าน
การผลิตพืชแบบปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นได้นี้ ใช้บริการ

ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล

ผู้รับผิดชอบ
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7. การเรียนรู้
7.1 นาความรู้ บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย
7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการ
ความรู้ และทบทวนแผน
KM
7.3 ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน

แผน

- การเรียนการสอน
(จานวนนักศึกษา)
- การวิจัย/บริการ
วิชาการที่ได้รับทุน
รายงานผลการ
ดาเนินโครงการ

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
วิช าการและถ่ า ยทอดความรู้แ ก่ ชุม ชนท้ อ งถิ่ น ผ่ า น
กิจกรรมของ “สวนผักอินดี้พืชศาสตร์ Fresh from
Farm” ทั้งการออกร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์และให้
ความรู้เผยแพร่ไปพร้อมผลิตภัณฑ์ ทั้งในมหาวิทยาลัย
และในงานนิทรรศการต่างๆ ของทางจังหวัดสกลนคร
หรือ การฝึกอบรมให้แก่เกษตรกร โดยคัดเลื อกองค์
ความรู้ที่มั่นใจแล้วว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ คือ เรื่องการ
เพาะเลี้ ยงไส้ เดือนดินที่ส ามารถออกแบบระดับธาตุ
อาหารได้จากการปรับปรุงวิธีการเลี้ยง จะทาให้ได้ปุ๋ยที่
มีคุณภาพของธาตุอาหารที่เกษตรกรต้องการนาไปใช้
ประโยชน์แบบเฉพาะทางได้
30 คน

ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.55-ก.ย.
59

ต.ค.55-ก.ย.
59

คณะ ทางาน KM

30 ก.ย. 59

25 ต.ค. 59

คณะ ทางาน KM

รายงานผลโครงการ
รายงานผลการดาเนินโครงการ 1 เล่ม
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- ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน
- ประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียน

แผน
- ความพึงพอใจ

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
- ผู้เรียนมีความ พึงพอใจร้อยละ 82

- ความรู้ความเข้าใจ - ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจร้อยละ 91

ระยะเวลาดาเนินงาน
แผน
ผล
30 ก.ย. 59

25 ต.ค. 59

ผู้รับผิดชอบ
คณะ ทางาน KM
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ปัญหาอุปสรรค/แนวทางในการดาเนินงาน
1. งบประมาณในการพัฒนาคณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้มีจากัด ทั้งนี้ส่วนกลางควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2. การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับมหาวิทยาลัย ทาได้ไม่เต็มทีเ่ นื่องจากบุคลากรมี
ภาระงานมาก
3. ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับองค์กร
และภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก
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ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ส่วนที่ 1 : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ชมุ พล นามสกุล : ทรงวิชา
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.CHUMPON SONGWICHA
วัน/เดือน/ปีเกิด
5 กรกฎาคม 2505
ตาแหน่งงาน (ปัจจุบัน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฝ่าย/แผนก/หน่วย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การศึกษาดูงาน
พ.ศ.2537 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานที่ U.of Neweastle ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ.2540 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานที่ EICA กรุงไคโรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์
พ.ศ.2543 ศึกษาดูงานประเทศเนเธอร์แลนด์
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 1 (กลาง)
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 2 (กลาง)
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
พ.ศ.2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 3 (เหนือ-กลาง)
พ.ศ.2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งที่ 4 (ใต้-กลาง)
เกียรติคุณที่ได้รับ
ที่อยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
การติดต่อ
โทรศัพท์
: 0-4274-3682
โทรศัพท์มือถือ : 08-1975-9677
E-mail address : chumpono5@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาล่าสุด-เริ่มต้น)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา
วท.ม.(เกษตรศาสตร์)
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2534
วท.บ.(เกษตรศาสตร์)
สัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2527

18

คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๑/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา
๒๕๕๗ และการประเมินผลตามคารับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และ มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทางานการ
จัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา CKO (Chief Knowledge Officer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๒ กาหนดนโยบาย แนะนาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่าง
การดาเนินการ
๒. คณะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)
๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหาร
๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๒.๓ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
๒.๔ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒.๕ หัวหน้าสานักงานคณบดี
๒.๖ ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๒.๗ นางกิรอัชฌา แถมสมดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่....
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ให้คาปรึกษาแนะนาหลักการและแนะแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร
๒.๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คาปรึกษา แนะนา และตั ดสินใจ
ในเรื่อง ต่าง ๆ ของโครงการตามแผนที่กาหนดไว้
๒.๓ ควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจัดทาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน เช่น งบประมาณ ทีมงาน แหล่งความรู้ เป็น
ต้น
๓. คณะทางานการจัดการความรู้
๑) สาขาวิชาพืชศาสตร์
๑.๑ อาจารย์พิจิกา
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา
๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ
๑.๔ อาจารย์ครองใจ
๑.๕ อาจารย์สุนทรีย์
๑.๖ อาจารย์ณัฐพงษ์
๑.๗ อาจารย์วรางค์รัตน์
๑.๘ นางสาววรัญญา
๒) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธราดล
๒.๔ อาจารย์อโณทัย
๒.๕ อาจารย์จักรพรรดิ์
๒.๖ อาจารย์กนกวรรณ
๒.๗ อาจารย์กัมปนาท
๒.๘ อาจารย์ ดร.รัตน์มณี
๒.๙ อาจารย์นราวุธ
๒.๑๐ อาจารย์เฉลิมโรจน์
๒.๑๑ อาจารย์ชนกนันท์
๒.๑๒ อาจารย์ภรภัทร
๒.๑๓ นายอภิสิทธิ์
๓) สาขาวิชาการประมง
๓.๑ อาจารย์ทรงทรัพย์
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์

ทิมสุกใส
เทียนกล่า
เทียนกล่า
โสมรักษ์
สุรศร
วงษ์มา
เสนาสิงห์
โพธิ์สีมา

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

อัมภาผล
ทรงวิชา
จิตจักร
แพทย์กิจ
ประชาชิต
บุตรโยธี
วงศ์เครือสอน
ชนะบุญ
ระพันธุ์คา
ชัยสิทธิพัฒนา
สีลาพัฒน์
ไชยสมบัติ
โสรินทร์

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

อรุณกมล
หาญมนตรี

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
๓.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์...
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๓.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
๓.๔ อาจารย์สาริณี
๓.๕ อาจารย์นพรัตน์
๓.๖ นางสาวสกลสุภา
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
๔.๑ อาจารย์ธนกร
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
๔.๕ อาจารย์โกวิทย์
๔.๖ อาจารย์สิรินทัศน์
๔.๗ อาจารย์ศศิธร
๔.๘ อาจารย์กิ่งกาญจน์
๔.๙ นางสาวกนกภรณ์

ผาใต้
บุตรดาวงศ์
พัชนีย์
เจนศิริวงษ์

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

ราชพิลา
หัวหน้าคณะทางาน
รักษาสุข
คณะทางาน
สมคาพี่
คณะทางาน
แว่นเรืองรอง คณะทางาน
พัชรบุษราคัมกุล คณะทางาน
เลี่ยมแหลม
คณะทางาน
มีชัยตระกูล
คณะทางาน
ป้องทอง
คณะทางาน
จันตะแสง
เลขานุการคณะทางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑.
กาหนด คั ดเลื อกงาน/ผลงาน/ชิ้น งาน ที่ จะจัด การความรู้ จั ดนิ ทรรศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒. เตรียมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ดาเนิ นการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔. ประเมินผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
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ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม การจัดการความรู้ประจาปี 2559
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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