สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรื่ อ ง การเลี้ ย งปลานิ ล เพื่ อ ความยั่ ง ยื น

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
กระบวนการจัดการความรู เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดการจัดการความรูเพื่อมุงสูการเปนสถาบัน
แหงการเรียนรู ดังนั้นเพื่อใหมีสวนราชการซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจริงจังและตอเนื่อง
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดใหเปนประเด็นสําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนด
เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน โดยในปการศึกษา 2560 ใหมีการประเมินการดําเนินงานของ
ตัวบงชี้ดังกลาวและนําไปใชประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปดวย
คณะเทคโนโลยี การเกษตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สกลนคร มีพัน ธกิจ ในการพัฒ นาระบบ
การศึกษาใหมีคุณภาพ รวมถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น และพัฒนาองคความรูเพื่อ
เพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีนโยบายในการนํากระบวนการ
จัดการความรูมาเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตําแหนงและสายงานของแตละบุคคล เพื่อผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องมาตั้งแต ปงบประมาณ พ.ศ. 2548
ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องดวยกระบวนการจัดการความรู รวมทั้ง
เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 และการประเมินผลตามคํา
รับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู โดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู เรื่อง กระบวนการเรียนรูการ
การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ 1) ดานการเรียนการสอน :
รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปใช
บริการวิชาการผานการดําเนินกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ใหแกเกษตร”
บานพอกใหญสามัคคี อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
จากการรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทํา
ใหผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมี
ปจจัยแหงความสําเร็จ ที่สําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใน
แผนจั ด การความรู ทั้ง สองแผนทั้ งการจัดการเรี ย นการสอนและการวิ จัย ใหความรว มมือ ในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงมั่นในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และที่สําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ

และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาที่ควร
การจัดทําแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู และคณะทํางานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตาม
คําสั่ งคณะเทคโนโลยี การเกษตรที่ 58/2559 เรื่ อง แตงตั้งผูบ ริห ารดานการจัดการความรู และ
คณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลง
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 คณะทํางานจัดการความรูไดทบทวน และศึกษาผลการดําเนินงานที่ผาน
มา รวมถึ ง แนวทางการดํ า เนิ น การจัดการความรู และไดกํา หนดนโยบายการจัดการความรู คื อ
สงเสริมใหหนวยงานหลักนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบตั ิงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการคัดเลือกองคความรู ในการดําเนินงานเพื่อบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
องคความรูที่คัดเลือก เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2
ดานคือ
1. ดานการเรียนการสอน: รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: นําผลการวิจัยไปใชบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน”
ทั้ ง นี้ ค ณะทํ า งานจั ด การความรู ข องคณะ ได ส รุ ป เป น แผนจั ด การความรู ข องคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจําปงบประมาณ 2560 เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบตอไป

คํานํา
ผลการดําเนินงานการจัดการความรู (Knowledge Management, KM) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นภายใตการ
แผนการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สําหรับปงบประมาณ 2560
คณะฯ ได เลื อกแผนจัดการความรู ตามกระบวนการจัดการความรู เรื่อง การเลี้ย งปลานิ ล เพื่ อความยั่งยืน
องคความรูที่จําเปน คือ กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิล ซึ่งอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมการ
บริ การวิ ชาการแก ทองถิ่น มี ตัว ชี้ วัดตามคํ ารับ รองการปฏิบัติร าชการ คือ การบริการวิช าการแกสังคม และมี
เปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การบริการวิชาการที่เปนที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับทองถิ่น
ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
รายงานฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผูดําเนินงาน
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการดําเนินงานนี้ จะเปนประโยชนแกผูที่สนใจ และเพื่อเปนการทบทวนการปฏิบัติงานที่ผาน
มาเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต
คณะผูดําเนินโครงการจัดการความรู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
8 พฤศจิกายน 2560
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ผลการดําเนินงานจัดการความรูในปงบประมาณที่ผานมา
บทที่ 2 กระบวนการจัดทําแผนจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ทบทวนผลการดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. 2559)
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คัดเลือกองคความรูเพื่อจัดการความรู
จัดทําแผนจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
การดําเนินการตามแผนจัดการความรู
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
บทที่ 3 ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ปญหาอุปสรรค/แนวทางในการดําเนินงาน
ภาคผนวก
ขอมูลผูบริหารดานการจัดการความรู (CKO)
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง แตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรูและ
คณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ภาพกิจกรรม
การจัดการความรูประจําป 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญ
กระบวนการจัดการความรู เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ไดกําหนดไว วาส วนราชการมี หน าที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลั กษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรู อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการประจําป ไดกําหนดการจัดการ
ความรูในองคกร ไวเปนประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ ดานการพัฒนา
สถาบัน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่น
มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถิ่น และ
พัฒนาองคความรูเพื่อเพิ่มความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถิ่น ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรตอง
พัฒนาคณะตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจเพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2560 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา กับ
สํา นักงานพั ฒนาระบบราชการ เพื่อดําเนิน การจัดการองคความรูขององคกร ใหส ามารถผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป โดยมหาวิทยาลัยได
กําหนดยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยที่สอดคลองและตอบสนองตอกรอบทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาของรัฐบาลไว 4 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 2) อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและ 4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใช
ความรูเปนฐาน
แสดงใหเห็นไดวาการบริหารราชการแนวใหมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู เพื่อ
รวบรวมองคความรูและพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและองคกรตอไป ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดการจัดการความรู เรื่องการเลี้ยงปลานิล
อยางยั่งยืน เพื่อเปน แนวทาง คูมือ การเลี้ยงปลานิล สําหรับ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ใน
การนําไปสรางรายได หรือประกอบอาชีพได
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2. ผลการดําเนินงานจัดการความรูในปงบประมาณที่ผานมา
2.1 การดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได ดํ า เนิ น การจั ด การความรู
ประกอบดวย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน คัดเลือกองคความรูดังนี้
องคความรูที่จําเปนตอการปฏิบัติราชการ เรื่อง กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิลเพื่อ
ความยั่งยืน โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ
1. ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2. ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปใชบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร”
คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 7 ขั้นตอนคือ
1. การบงชี้ความรู
2. การสรางและแสวงหาความรู
3. การจัดความรูใหเปนระบบ
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
7. การเรียนรู
บุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี การเกษตร ได ร ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูป ระสบการณ ใ นการ
ดํ า เนิ น งานจั ด การความรู ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดนําผลการดําเนินการเขารวมจัดนิทรรศการครั้งนี้
ทั้งนี้จากการเขารวมนิทรรศการ KM ในระดับมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
ผลงานดังนี้
ป 2553 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 1 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2553
ป 2554 บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจากทุกหนวยงานไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรวมคิดรวมวาง
แผนการดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ป 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2555
ป 2556 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2556
ป 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2557
ป 2558 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2558
ป 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับที่ 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2559

3
ป 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตรได รวมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู เรื่องการ
เลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน ซึ่งไดเสนอและจัดทําคูมือการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบตางๆ และไปบริการ
วิชาการใหทองถิ่น
2.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ
2.2.1 บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของในแผนจัดการความรูทั้งสอง
แผนทั้ งการจัดการเรีย นการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง
2.2.2 ผู บ ริ ห ารให ความสํ าคัญ และสนั บ สนุน ใหบุ คลากรไดเขา รว มกิจ กรรมอยา ง
ตอเนื่อง
2.2.3 คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
2.2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
2.2.5 หนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญและสนใจเขารวมกระบวนการจัดการ
ความรูเพิ่มมากขึ้น
2.2.6 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู
2.3 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
บุคลากรมีภาระงานมาก ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเต็มที่

4

บทที่ 2
กระบวนการจัดทําแผนจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรูโดยมี
ขั้นตอนและผลการดําเนินงานดังตอไปนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู และคณะทํางานดาน
การจัดการความรูของหนวยงาน ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 58/2559 เรื่อง แตงตั้ง
ผูบริหารดานการจัดการความรูและคณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน
ผูชวยคณบดีทุกสายงาน และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เปนคณะกรรมการ มีคณบดีเปนผูบริหารดาน
การจัดการความรู (Chief Knowledge Officer : CKO) มีรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน ผูชวย
คณบดีทุกสายงาน ประธานสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรเปนคณะทํางาน
2. ทบทวนผลการดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณที่ผานมา (พ.ศ. 2559)
โดยคณะทํางานจัดการความรูไดทบทวนผลการดําเนินจัดการความรูในปงบประมาณที่ผาน
มา ดังที่เสนอแลวในบทที่ 1 เพื่อเปนแนวทางในการในการจัดทําแผนจัดการความรูในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได ดํ า เนิ น การจั ด การความรู
ประกอบดวย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู
ผลการดําเนินงานในปที่ผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู โดย
ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู เรื่อง กระบวนการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตหัวขอเรื่อง “การผลิตพืชปลอดภัย” โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2
ดานคือ ดานการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร และดานการวิจัยและบริการวิชาการ : การ
ประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ทั้ง 7 ขั้นตอน
ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นรู ร ว มกั น ของบุ ค ลากร โดยบุ ค ลากรของคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ได ร ว ม
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ป ระสบการณ ใ นการดํ า เนิ น งานจั ด การความรู ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใน
ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรได นํ า ผลการดํ า เนิ น การเข า ร ว มจั ด
นิ ท รรศการดั ง นี้ มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อการจั ด การเรี ย นการสอน หน ว ยการเรี ย นรู เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเผยแพร ค วามรู ผ า นเว็ บ ไซต โดยจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เรื่ อ งเศรษฐกิ จ พอเพี ยง
http://seco.agt.snru.ac.th และมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการและถายทอดความรูแกชุมชน
ทองถิ่น ครบทั้ง 4 สาขาวิชา
จากการรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทํา
ใหผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมี
ปจจัยแหงความสําเร็จ ที่สําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใน
แผนจั ด การความรู ทั้ง สองแผนทั้ งการจัดการเรี ย นการสอนและการวิ จัย ใหความรว มมือ ในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
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กิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงมั่นในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และที่สําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ
และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาที่ควร
ปจจัยแหงความสําเร็จ ที่สําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของในแผนจัดการความรูทั้งสองแผนทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือใน
การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงมั่นใน
การดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และที่สําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ
และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาที่ควร
3. กําหนดนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560
คณะทํางานจัดการความรูไดทบทวน และศึกษาผลการดําเนินงานที่ผานมา รวมถึงแนวทางการ
ดําเนินการจัดการความรู และไดกําหนดนโยบายการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้
1) สงเสริมใหทุกสาขาวิชานํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาบุคลากร และให
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานทั้งในพันธกิจดานการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดคัดเลือกองคความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน โดย
ดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหกับเกษตรกร”และมีการแตงตั้งคณะทํางาน
จัดการความรูหรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice : COP) ของหนวยงาน รวมทั้ง
จัดทําแผนจัดการความรูของหนวยงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
2) เสริ มสร างบรรยากาศในการรว มกัน ดําเนินการจั ดการความรู โดยใหการสนั บสนุ นทั้ ง
งบประมาณและบุคลากร ในสวนที่จะชวยใหการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประสพ
ผลสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางแผนไว
4. คัดเลือกองคความรูเพื่อจัดการความรู
คณะทํ างานไดสํารวจองคความรู ที่ผลั กดันประเด็ นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
ในหนวยงานตางๆ โดยสงแบบสํารวจไปยังหนวยงานตางๆ และนําผลการสํารวจมาสรุปองคความรูใน
แตละตัวชี้วัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูที่จะดําเนินการจัดการ
ความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
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ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
องคความรูที่เลือก : กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิล ภายใตหัวขอเรื่อง
“การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน”
1) ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งวิชา
เหลานี้ มีความเกี่ยวของสัมพันธกันตามลําดับขั้นของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพื่อ
ความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการ
สอน วิธีการสอน ซึ่งอาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการที่แตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอ
สรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช เทคนิค การเลี้ยงปลานิลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือการ
เลีย้ งปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการเลี้ยงปลานิลอควาโปรนิค ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
ไดปฏิบัติจริงที่ และศึกษาดูงานทางดานการการเลี้ยงปลานิล เปนตน
2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: โดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกับองคความรูดานการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน ที่พัฒนาขึ้นไดนี้ ใชบริการวิชาการ
และถายทอดความรูแกชุมชนทองถิ่น ผานกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ใหแกเกษตรกร”
5. จัดทําแผนจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะทํางานจัดการความรูของคณะ โดยหัวหนาทีมงานจัดการความรูและฝายเลขาฯ รวบรวม
และสรุปเปนแผนจัดการความรูของคณะ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. การดําเนินการตามแผนจัดการความรู
ดําเนินการ 7 ขั้นตอนดังนี้
6.1 การบงชี้ความรู
ประชุมเพื่อตรวจสอบองคความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน
6.2 การสรางและแสวงหาความรู
- ประชุมเพื่อรวมกําหนดวิธีการสรางและใหไดมาซึ่งความรู
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม/ศึกษาดูงาน
- เขารวมประชุมวิชาการ/วิจัยและบริการวิชาการ
6.3 การจัดความรูใหเปนระบบ
- จัดทําเว็บไซต http://agt.snru.ac.th/topics/3554 และสื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุค
เขาถึงไดจากhttps://www.facebook.com/fisheries.snru/
6.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู
ประชุมระดมความคิดเพื่อกลั่นกรองความรู รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ซึ่งวิชาเหลานี้ มีความเกี่ยวของสัมพันธกันตามลําดับขั้นของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลา
นิ ล เพื่ อความยั่ ง ยื น คณะดํ า เนิ น งานไดมี การประชุ มเพื่อ ระดมความคิ ดในเรื่อ งของการคัด เลื อ ก
กระบวนการสอน วิธี การสอน ซึ่ งอาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการที่แตกตางกันไป
ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช เทคนิคการเลี้ยงปลานิล 2 ระบบ คือ การ
เลีย้ งปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการเลีย้ งปลานิลในระบบอควาโปรนิค
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6.5 การเขาถึงความรู
การเผยแพรความรูในหลายชองทางเว็บไซต รายงานผลโครงการ บันทึกขอความแจง
ประชาสัมพันธเว็บไซต คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู
ดานการเรียนการสอน
- ในรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่งวิชานี้ มีความเกี่ยวของสัมพันธกัน
ตามลําดับขั้นของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการ
ประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการสอน ซึ่งอาจารยแตละทาน
ไดมีกระบวนการและวิธีการที่แตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช
เทคนิค การเลี้ยงปลานิลที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2 ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค
และการเลีย้ งปลานิลในระบบอควาโปรนิค
ดานการวิจัย/บริการวิชาการ
- การวิจัย ในปงบประมาณ 2560 มีผลงานวิจัยของคณาจารยรวมกับนักศึกษาใน
กรอบเรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน
การบริการวิชาการโดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับองคความรู
ดานการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน ที่พัฒนาขึ้นไดนี้ ใชบริการวิชาการและถายทอดความรูแกชุมชน
ทองถิ่น ผานกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” บานพอกใหญ
สามัคคี อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
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6.7 การเรียนรู
นําความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืนบูรณาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู และทบทวนแผน KM
7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนจั ด การความรู ดํ า เนิ น การโดยให
คณะทํางานจัดการความรูของคณะ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผล
และสรุปรายงานนํ าเสนอต อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ยกอนสิ้น ปงบประมาณ เพื่ อปรั บปรุ ง
ทบทวนแผนฯ ใหเปนแนวทางในการดําเนินการในปตอไป
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บทที่ 3
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
จากกระบวนการดําเนินงานในบทที่ 2 ไดผลของการดําเนินงานจัดทําแผนจัดการความรู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย
1) องคความรูตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
องค ค วามรู ที่ เ ลื อ ก : กระบวนการเรี ย นรู ก ารการเลี้ ย งปลานิ ล
ภายใตหัวขอเรื่อง “การเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน”
1) ดานการเรียนการสอน: รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: นําผลการวิจัยไปใชบริการ
วิชาการผานการดําเนินกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร”
2) แผนจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามแผนจั ด การความรู ค ณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางที่ 3.1

ปจจัยแหงความสําเร็จ

1. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง
2. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง
3. คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงมั่นในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม
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ตารางที่ 3.1 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรูค ณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการ/กิจกรรม

แผน

ตัวชี้วัด และเปาหมาย

ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
แผน
ผล

ผูรับผิดชอบ

ดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรูที่ 2 : กระบวนการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง
1. การบงชี้ความรู
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน KM
1.2 ประชุมเพื่อตรวจสอบองค
ความรู
1.3 จัดทําแผนการจัดการ
ความรู เรื่อง การเลี้ยง
ปลานิลเพื่อความยั่งยืน
2. การสรางและแสวงหาความรู
2.1 ประชุมเสวนา เรื่องการ
เลี้ยงปลานิลเพื่อความ
ยั่งยืน
2.2 การพัฒนาบุคลากร

- คําสั่งแตงตั้งทะเบียนความรูที่ - แตงตั้งคณะทํางาน KM ที่ 58/2559
เกี่ยวของ
- การประชุมคณะทํางาน KM - ประชุมคณะทํางาน เพื่อตรวจสอบองค
ความรู
- แผนการจัดการความรู
- จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560

21 พ.ย. 59 21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59
25 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59

- ประชุม/เสวนา ไมนอยกวา 1
ครั้ง

- จัดประชุม หารือ เรื่องการเลี้ยงปลานิล
ความยั่งยืน โดยเนนเรื่องการเลี้ยงปลานิล ต.ค. 59 –
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมคือการเลี้ยงปลา ก.ย. 60
นิลในระบบไบโอฟลอค

- จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ไมนอย
กวา 3 คน

- การพัฒนาบุคลากร โดยมีอาจารยทรง
ต.ค. 58 –
ทรัพย อรุณกมล อาจารยนพรัตน พัชณีย ก.ย. 60
และนายอรัญ บุตรนา ไปศึกษาดูงานเรื่อง
การเลี้ยงปลานิล ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน วันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2560

ต.ค.58 –
ก.ย.60

คณบดี
คณะ ทํางาน KM
คณะ ทํางาน KM

คณบดี , CKO,
คณะทํางาน KM

2-4 ก.พ. 60 บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร
บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
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3. การจัดความรูใหเปนระบบ
3.1 จัดทําคูมือ/แผนพับ
เอกสารเผยแพรการเลี้ยง
ปลานิลเพื่อความยั่งยืน
3.2 จัดทํา Social Media

แผน

ตัวชี้วัด และเปาหมาย

คูมือ/เอกสารเผยแพร 1 ชนิด
Social Media Fan Page 1
Page

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู
4.1 ประชุมระดมความคิดเพื่อ การประชุม ไมนอยกวา 1ครั้ง
กลั่นกรองความรู
5. การเขาถึงความรู
5.1 การเผยแพรความรูใน
จํานวนชองทางมากกวา 1
หลายชองทาง
ชองทาง
- เว็บไซต
- รายงานผลโครงการ
- บันทึกขอความ แจง
ประชาสัมพันธเว็ปไซต
6. การแบงปนแลกเปลีย่ นความรู
6.1 ดานการเรียนการสอน
- โครงการ(กิจกรรมไมนอยกวา
1 โครงการ (กิจกรรม)

ผล

ระยะเวลาดําเนินงาน
แผน
ผล

- จัดทําคูมือการเลี้ยงปลานิลเพื่อความ
ต.ค.58–ก.ย.
ยั่งยืน เชน การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอ
58
ฟลอค
https://www.facebook.com/fisheries.sn ต.ค. 59 –
ru/
ก.ย. 60
- การประชุมสาขา เรื่องการกลั่นกรองความรู
เรื่องการเลี้ยงปลานิล ไดกําหนดวิธีเลี้ยง 2
ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค
และการเลี้ยงปลานิลในระบบอควาโปรนิค

ต.ค. 59ก.ย.60

http://agt.snru.ac.th/topics/3554
ต.ค.59-ก.ย.
https://www.facebook.com/fisheries.sn 60
ru/

- บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
ต.ค.59 รายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ก.ย.60

ผูรับผิดชอบ

ก.ย.59

คณบดี , CKO,
คณะทํางาน KM

พ.ค. 60

1 เว็บไซต

2-4 ก.พ. 60 - คณบดี
- คณะ ทํางาน KM

พ.ค. 60

คณะ ทํางาน KM

มี.ค. - มิ.ย.
60

คณะ ทํางาน KM
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โครงการ/กิจกรรม

แผน
6.2 ดานการวิจัย/บริการวิชาการ - โครงการ(กิจกรรม)ไมนอย
- ดานการวิจัย
กวา 1 โครงการ (กิจกรรม)
- ดานการบริการวิชาการ

7. การเรียนรู
7.1 นําความรู บูรณาการกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย

- การเรียนการสอน (จํานวน
นักศึกษา) ไมนอยกวา 30 คน

ผล
- บูรณาการกับการบริการวิชาการเนื่อง
โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ใหแกเกษตรกรบานพอกใหญสามัคคี
อําเภอพรรณนานิคม วันที่ 11-12
มีนาคม 2560 การจัดนิทรรศการที่
โรงเรียนบานเตางอย วันที่ 10 มีนาคม
2560 โครงการประชารัฐ ที่ อําเภอ
กุสุมาลย 23 เมษายน 2560 และงาน 5
ประสานสืบสารเศรษฐกิจพอเพียง ณ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันที่ 27
มิถุนายน 2560
http://agt.snru.ac.th/topics/4761

- บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
- บูรณาการกับการบริการวิชาการ เรื่อง
โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ใน
- การวิจัย/บริการวิชาการที่ไดรับ กับเกษตรกร บานพอกใหญสามัคคี อําเภอ
ทุน
พรรณนานิคม วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลตามแผนการจัดการ - การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
ตามแผนการจัดการความรู ความรู 1 เลม
จัดการเรียนรู และทบทวนแผน KM อยู
และทบทวนแผน KM
ระหวางการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
แผน
ผล

ผูรับผิดชอบ

ต.ค. 59
ก.ย. 60

มิ.ย.-ก.ย. 60

คณะ ทํางาน KM

ต.ค. 60

พ.ย. 60

คณะ ทํางาน KM
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7.3 ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน
- ประเมินความพึงพอใจ
ของผูเรียน
- ประเมินความรูความ
เขาใจของผูเขารวม

แผน

ตัวชี้วัด และเปาหมาย

- ความพึงพอใจ ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ 70
- ความรูความเขาใจ ผูเขารวมมี
ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80

ผล

- ผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนใน
รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คิด
เปนรอยละ 82
- ผลประเมินความรูความเขาใจจากการ
บริการวิชาการ คิดเปนรอยละ 94 จาก
ผูเขารวมโครงการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
แผน
ผล
ต.ค. 60

รอ
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

คณะ ทํางาน KM
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ปญหาอุปสรรค/แนวทางในการดําเนินงาน

1. งบประมาณในการพัฒนาคณะสูองคกรแหงการเรียนรูมีจํากัด ทั้งนี้สวนกลางควรจัดสรร
งบประมาณเพื่อการจัดการความรูใหสอดคลองตามพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
2. การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัย ทําไดไมเต็มที่เนื่องจากบุคลากรมี
ภาระงานมาก
3. ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในระดับองคกร
และภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง

17

ภาคผนวก

18

ขอมูลผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)

สวนที่ 1 : ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : ผูช วยศาสตราจารยชมุ พล นามสกุล : ทรงวิชา
สวนที่ 2 : ขอมูลสวนบุคคล
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.CHUMPON SONGWICHA
วัน/เดือน/ปเกิด
5 กรกฎาคม 2505
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ฝาย/แผนก/หนวย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การศึกษาดูงาน
พ.ศ.2537 ฝกอบรม/ศึกษาดูงานที่ U.of Neweastle ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ.2540 ฝกอบรม/ศึกษาดูงานที่ EICA กรุงไคโรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต
พ.ศ.2543 ศึกษาดูงานประเทศเนเธอรแลนด
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานที่กรุงปกกิ่ง 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 (ใต-กลาง)
เกียรติคุณที่ไดรับ
ที่อยู
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อ.เมือง
จ.สกลนคร 47000
การติดตอ
โทรศัพท
: 0-4274-3682
โทรศัพทมือถือ : 08-1975-9677
E-mail address : chumpon05@hotmail.com
ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา
วท.ม.(เกษตรศาสตร)
สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2534
วท.บ.(เกษตรศาสตร)
สัตวศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2527
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ภาพกิจกรรม
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ภาพกิจกรรม การจัดการความรูประจําป 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

