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คํานํา 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาระบบไกการบริหารจัดการท้ังดานการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษาโดยเนนบัณฑิตใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพดานการเกษตรและ
เทคโนโลยี โดยบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตองการของทองถ่ินตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึง
นักศึกษา ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศโดยรวม ใหนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เปนแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกา
ภิวัตน 

การจัดการความรูเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาระบบราชการไทย ตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรู  เพ่ือสามารถดําเนินงานตามพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย   

ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตน คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนา
องคกร โดยมีการบงชี้ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการพัฒนาสูเปาหมายการเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

 
 
 
                  อาจารยนพรัตน  พัชณีย 
                                 ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ 
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 

หลักการและเหตุผล 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการพัฒนาระบบไกการบริหารจัดการท้ังดานการเรียนการสอน การ
พัฒนานักศึกษาโดยเนนบัณฑิตใหเปนคนดี มีจิตสาธารณะและมีทักษะวิชาชีพดานการเกษตรและ
เทคโนโลยี โดยบูรณาการกับการวิจัยและบริการวิชาการบนพ้ืนฐานความตองการของทองถ่ินตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับรวมถึง
นักศึกษา ซ่ึงเปนทรัพยากรท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศโดยรวม ใหนอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย เปนแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติ
ตนของประชาชนในทุกระดับ  ตั้งแตระดับครอบครัว  ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกา
ภิวัตน 

การจัดการความรูเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาระบบราชการไทย ตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการ
เรียนรู มีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูการเปนสถาบันแหงการเรียนรู  เพ่ือสามารถดําเนินงานตามพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย   

ดวยเหตุปจจัยดังกลาวขางตน คณะเทคโนโลยีการเกษตรจึงนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนา
องคกร โดยมีการบงชี้ความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางในการพัฒนาสูเปาหมายการเปนองคกร
แหงการเรียนรู 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 

1. เพ่ือดําเนินการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
2. เพ่ือพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรสูองคกรแหงการเรียนรู 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ลักษณะการดําเนินงาน 
ดําเนินการตามกระบวนการ 7 ข้ันตอน ของการจัดการความรู  
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เปาหมาย 
 1)  กลุมเปาหมายและปริมาณกลุมเปาหมาย จํานวนทั้งสิ้น  65 คน ประกอบดวย 
   - ผูบริหาร จํานวน 5 คน     - อาจารย จํานวน 20 คน 
   - บุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 10 คน  - นักศึกษา จํานวน 30 คน   
      2) สถานะของกลุมเปาหมาย อาจารย เจาหนาท่ี คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูเก่ียวกับการจัดการความรูของคณะ จํานวน .......65...... คน 
 

งบประมาณในการดําเนินการ 

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2560 (60A55107คทก01W02)  โครงการการจัดการ

ความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนงาน พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิต

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

หมวดรายจาย 
รายการ 

 

คําขอ 
งบประมาณ 

ป 2560 

ชี้แจง 
รายละเอียด 

1. งบบุคลากร    
2. งบดําเนินงาน    
2.1.1 คาตอบแทน 
 
 
 
 
 
 
- ใชสอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คาวัสด ุ

1) คาตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 
 
2) คาสมนาคุณวิทยากรในการ
ฝกอบรม 
 
 
1) คาจางเหมาทําอาหารในการ
ฝกอบรม 
 
 
 
 
2) คาจางเหมาทําโปสเตอร 
3) คาจางเหมาทําสื่อความรู
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเผยแพร 
 
4) คาจางเหมาถายเอกสาร 
 
1) คาวัสดุสํานักงาน 

625 
 
 

4,000 
 
 
 

13,000 
 
 

1,625 
 
 

2,000 
4,000 

 
 

2,000 
 

2,750 

- คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ             
จํานวน 5 คนๆ ละ 1 วันๆ ละ 125 บาท
เปนเงิน  625  บาท 
- คาสมนาคณุวิทยากรในการฝกอบรม                       
จํานวน 2 คนๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 1,000 บาท
เปนเงิน  4,000  บาท 
 
- คาจางเหมาทําอาหารกลางวัน  จํานวน 65 
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 100 บาทเปนเงิน  
13,000  บาท  
- คาจางเหมาทําอาหารวาง  จํานวน 65 
คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 25 บาทเปนเงิน  
1,625  บาท                 
- คาจางเหมาทําโปสเตอร     1,500   บาท 
- คาจางเหมาทําสื่อความรูเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเผยแพร (40 บาทx100 เลม) เปนเงิน 
5,000  บาท 
- คาจางเหมาถายเอกสาร       4,000  บาท  
 
- คาวัสดุสํานักงาน  2,750  บาท 

รวม 30,000 *ถัวจายทุกรายการ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ  
  1. ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output) 

ตัวชี้วัดผลผลิต หนวยนับ คาเปาหมาย วัดกิจกรรมที่ 

1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรเขารวม
โครงการ 

คน 36 1 

2. ตัวช้ีวัดผลลัพธ (Outcome) 

ตัวช้ีวัดผลลัพธ หนวยนับ 
คา

เปาหมาย 

วัด
วัตถุประสงค

ขอท่ี 
1. บุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดความรูจาก
การจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  

รอยละ 90 1 

 

การติดตามและประเมินผล 
ประเมินผลความรูของผูเขารวมโครงการ โดยใชแบบสอบถาม 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ/ผลกระทบ (Impact) 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรเปนองคกรแหงการเรียนรู 
เผยแพรองคความรูและสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานไดจริง 
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สวนที่ 2 
วิธีดําเนนิการ 

 
โครงการการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัย

ไดดําเนินการตามแผนจัดการความรูโดยมีข้ันตอนและผลการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 
1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู  และคณะทํางานดานการ
จัดการความรูของหนวยงาน ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ี 58/2559  เรื่อง แตงตั้งผูบริหารดาน
การจัดการความรูและคณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย-ราช
ภัฏสกลนคร ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2559  โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผูชวยคณบดีทุกสายงาน 
และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เปนคณะกรรมการ มีคณบดีเปนผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief  
Knowledge Officer : CKO)  มีรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน ผูชวยคณบดีทุกสายงาน ประธาน
สาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรเปนคณะทํางาน  

 
2.  ทบทวนผลการดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผานมา (พ.ศ. 2559)   

โดยคณะทํางานจัดการความรูไดทบทวนผลการดําเนินจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผานมา 
ดังท่ีเสนอแลวในบทท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการในการจัดทําแผนจัดการความรูในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2560 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรูประกอบดวย 
โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู 

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู  โดยได
แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู  เรื่อง กระบวนการเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตหัวขอเรื่อง “การผลิตพืชปลอดภัย”  โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ 
ดานการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร และดานการวิจัยและบริการวิชาการ : การประยุกตใช
หลักความรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ท้ัง 7 ข้ันตอน กอใหเกิดการเรียนรู
รวมกันของบุคลากร โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณใน
การดําเนินงานจัดการความรู  ในระดับมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดนําผลการดําเนินการเขารวมจัดนิทรรศการดังนี้ มีการจัดทําคูมือการจัดการเรียน
การสอน หนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรความรูผานเว็บไซต โดยจัดทํา
ฐานขอมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง http://seco.agt.snru.ac.th  และมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการและ
ถายทอดความรูแกชุมชนทองถ่ิน ครบท้ัง 4 สาขาวิชา  

จากการรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทําใหผลการ
ดําเนินงานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมี ปจจัยแหง
ความสําเร็จ ท่ีสําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในแผนจัดการ

 
 

http://seco.agt.snru.ac.th/
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ความรูท้ังสองแผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจัง
และตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม
ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม และท่ีสําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญและสนใจเขารวมกระบวนการ
จัดการความรูเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก  ทําใหการเขารวมเวที
แลกเปลีย่นเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร   

ปจจัยแหงความสําเร็จ ท่ีสําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ
ในแผนจัดการความรู ท้ังสองแผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการ
ความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และท่ีสําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญและสนใจเขา
รวมกระบวนการจัดการความรูเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก  ทําใหการเขา
รวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร  

 
3.  กําหนดนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

คณะทํางานจัดการความรูไดทบทวน และศึกษาผลการดําเนินงานท่ีผานมา รวมถึงแนวทางการ
ดําเนินการจัดการความรู และไดกําหนดนโยบายการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ 
โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้        

 1) สงเสริมใหทุกสาขาวิชานํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาบุคลากร และใหเปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานท้ังในพันธกิจดานการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดคัดเลือกองคความรู เรื่อง การเล้ียงปลานิลเพ่ือความย่ังยืน โดยดําเนินการตาม
พันธกิจ 2 ดานคือ ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ ดานการวิจัย
และบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการผานการดําเนินกิจกรรมของ “โครงการ
อบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหกับเกษตรกร”และมีการแตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูหรือชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communication of Practice : COP) ของหนวยงาน รวมท้ังจัดทําแผนจัดการความรูของ
หนวยงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

2) เสริมสรางบรรยากาศในการรวมกันดําเนินการจัดการความรู โดยใหการสนับสนุนท้ัง
งบประมาณและบุคลากร ในสวนท่ีจะชวยใหการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประสพ
ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางแผนไว 

 
4.  คัดเลือกองคความรูเพ่ือจัดการความรู   

คณะทํางานไดสํารวจองคความรูท่ีผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร           
ในหนวยงานตางๆ โดยสงแบบสํารวจไปยังหนวยงานตางๆ และนําผลการสํารวจมาสรุปองคความรูในแต
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ละตัวชี้วัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูท่ีจะดําเนินการจัดการความรู ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 
ตัวบงช้ีท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

องคความรูท่ีเลือก : กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิล ภายใตหัวขอเรื่อง “การเล้ียงปลานิล
เพ่ือความย่ังยืน”   
1)  ดานการเรียนการสอน  : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงวิชาเหลานี้ มีความ

เก่ียวของสัมพันธกันตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน คณะ
ดําเนินงานไดมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการสอน ซ่ึง
อาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปน
ศูนยกลางและใช เทคนิค การเลี้ยงปลานิลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอ
ฟลอค และการเลี้ยงปลานิลอควาโปรนิค ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ไดปฏิบัติจริงท่ี และศึกษาดู
งานทางดานการการเลี้ยงปลานิล  เปนตน  

2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: โดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับองค
ความรูดานการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนไดนี้ ใชบริการวิชาการและถายทอดความรูแก
ชุมชนทองถ่ิน ผานกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร”  

 
5. จัดทําแผนจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะทํางานจัดการความรูของคณะ โดยหัวหนาทีมงานจัดการความรูและฝายเลขาฯ รวบรวมและ
สรุปเปนแผนจัดการความรูของคณะ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  

 
6. การดาํเนินการตามแผนจัดการความรู  

 ดําเนินการ 7 ข้ันตอนดังนี้ 
6.1 การบงช้ีความรู 

ประชุมเพ่ือตรวจสอบองคความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 
6.2 การสรางและแสวงหาความรู 

- ประชุมเพ่ือรวมกําหนดวิธีการสรางและใหไดมาซ่ึงความรู  
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม/ศึกษาดูงาน 
- เขารวมประชุมวิชาการ/วิจัยและบริการวิชาการ 

6.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําเว็บไซต http://agt.snru.ac.th/topics/3554 และสื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุค เขาถึงได
จากhttps://www.facebook.com/fisheries.snru/ 

6.4 การประมวลและกล่ันกรองความรู 
ประชุมระดมความคิดเพ่ือกลั่นกรองความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงวิชา

เหลานี้ มีความเก่ียวของสัมพันธกันตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความ

 
 

http://agt.snru.ac.th/topics/
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ยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการ
สอน ซ่ึงอาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษา
เปนศูนยกลางและใช เทคนิคการเลี้ยงปลานิล 2 ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการ
เลีย้งปลานิลในระบบอควาโปรนิค  

6.5 การเขาถึงความรู 
การเผยแพรความรูในหลายชองทางเว็บไซต   รายงานผลโครงการ  บันทึกขอความแจง

ประชาสัมพันธเว็บไซตคณะเทคโนโลยกีารเกษตร 
6.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ดานการเรียนการสอน 
 - ในรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงวิชานี้ มีความเก่ียวของสัมพันธกัน

ตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการ
ประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการสอน ซ่ึงอาจารยแตละทานไดมี
กระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช เทคนิค 
การเลี้ยงปลานิลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2 ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการเลี้ยง
ปลานลิในระบบอควาโปรนิค   

ดานการวิจัย/บริการวิชาการ 
- การวิจยั ในปงบประมาณ 2560 มีผลงานวิจัยของคณาจารยรวมกับนักศึกษาในกรอบเรื่อง 

การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน  
การบริการวิชาการโดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับองคความรูดานการ

เลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนไดนี้ ใชบริการวิชาการและถายทอดความรูแกชุมชนทองถ่ิน ผาน
กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” บานพอกใหญสามัคคี อําเภอ
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  
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6.7 การเรียนรู 
นําความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืนบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู และทบทวนแผน KM 
 

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  
  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูดําเนินการโดยใหคณะทํางาน
จัดการความรูของคณะ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินฯ รวมท้ังประเมินผลและสรุปรายงาน
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นําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสิ้นปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุง ทบทวนแผนฯ ใหเปน
แนวทางในการดําเนินการในปตอไป 
 
งบประมาณในการดําเนินการ 

งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2560 (60A55107คทก01W02)  โครงการการจัดการ
ความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร แผนงาน ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ผลผลิตผูสําเร็จ
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1. คาตอบแทน   รวมเปนเงิน        625 บาท 
   - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน     625 บาท 
2. คาใชสอย   รวมเปนเงิน 6,130   บาท 

- คาจางเหมาจัดทําปาย             6,130   บาท 
3. คาวัสดุ    รวมเปนเงิน   23,245  บาท 

- คาวัสดุสํานักงานในการเตรียมงาน   23,242  บาท 
                  รวมเปนเงินท้ังส้ิน   29,997  บาท 

  งบประมาณท้ังส้ิน      30,000  บาท 
  คงเหลือ                         3  บาท 
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บทที่  3 
ผลการดําเนินงาน 

 
จากกระบวนการดําเนินงานในบทท่ี 2 ไดผลของการดําเนินงานจัดทําแผนจัดการความรู คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย  
 

1) องคความรูตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน 
   ตัวบงช้ีท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

องคความรูท่ีเลือก : กระบวนการเรียนรูการการเลี้ยงปลานิล ภายใตหัวขอเรื่อง “การเลี้ยง
ปลานิลเพ่ือความยั่งยืน” 

1) ดานการเรียนการสอน: รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: นําผลการวิจัยไปใชบริการวิชาการผานการดําเนิน

กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” 
2) แผนจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก) 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ   
1. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  
2. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
3. คณะกรรมการจัดการความรู มีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
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ภาคผนวก 
 

 
 



 
สรุปผลการดําเนินงานการจัดการความรู 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 กระบวนการจัดการความรู เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย          
ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1             
ไดกําหนดใหสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู        
อยางสมํ่าเสมอ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหมหาวิทยาลัยมีการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู มีการจัดการจัดการความรูเพ่ือมุงสูการเปนสถาบัน
แหงการเรียนรู ดังนั้นเพ่ือใหมีสวนราชการซ่ึงรวมท้ังมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการจริงจังและตอเนื่อง 
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดใหเปนประเด็นสําคัญในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการประจําปของหนวยงานภาครัฐ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนด
เปนตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  โดยในปการศึกษา 2560 ใหมีการประเมินการดําเนินงานของ
ตัวบงชี้ดังกลาวและนําไปใชประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปดวย 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจในการพัฒนาระบบ
การศึกษาใหมีคุณภาพ รวมถึงการใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ิน และพัฒนาองคความรูเพ่ือ
เพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดมีนโยบายในการนํากระบวนการ
จัดการความรูมาเปนเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความสามารถและ
สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในตําแหนงและสายงานของแตละบุคคล เพ่ือผลักดันประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยใหบรรลุเปาหมาย และบรรลุวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตอไป โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรูอยางตอเนื่องมาตั้งแต  ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
ดังนั้นเพ่ือใหบุคลากรไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องดวยกระบวนการจัดการความรู รวมท้ัง
เพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2560 และการประเมินผลตามคํา
รับรองการปฏิบตัิราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู  โดยไดแตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู  เรื่อง กระบวนการเรียนรูการ
การเล้ียงปลานิลเพ่ือความย่ังยืน  โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ 1) ดานการเรียนการสอน : 
รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปใช
บริการวิชาการผานการดําเนินกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ใหแกเกษตร” 
บานพอกใหญสามัคคี อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

จากการรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทํา
ใหผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมี 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ท่ีสําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใน
แผนจัดการความรูท้ังสองแผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
กิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และท่ีสําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ



และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก  ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร   
 การจัดทําแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู  และคณะทํางานดานการจัดการความรูของหนวยงาน ตาม
คําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ี 58/2559 เรื่อง แตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู  และ
คณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลง
วันท่ี  25 พฤศจิกายน  2559 คณะทํางานจัดการความรูไดทบทวน และศึกษาผลการดําเนินงานท่ีผาน
มา รวมถึงแนวทางการดําเนินการจัดการความรู และไดกําหนดนโยบายการจัดการความรู คือ 
สงเสริมใหหนวยงานหลักนํากระบวนการจัดการความรูมาใชในการพัฒนาบุคลากร และใหเปนสวน
หนึ่งของการปฏิบตัิงาน  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการคัดเลือกองคความรู ในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุตาม
เกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  ตัวบงชี้ท่ี  5.1  การบริหารของคณะเพ่ือการ
กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

องคความรูท่ีคัดเลือก เรื่อง การเล้ียงปลานิลเพ่ือความย่ังยืน โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 
ดานคือ 

    1. ดานการเรียนการสอน: รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
    2. ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: นําผลการวิจัยไปใชบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน” 
 
  ท้ังนี้คณะทํางานจัดการความรูของคณะ ไดสรุปเปนแผนจัดการความรูของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบตอไป  
 



คํานํา 
 

 ผลการดําเนินงานการจัดการความรู (Knowledge Management, KM) ฉบับนี้ จัดทําข้ึนภายใตการ
แผนการดําเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สําหรับปงบประมาณ 2560 
คณะฯ ไดเลือกแผนจัดการความรู ตามกระบวนการจัดการความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน             
องคความรูท่ีจําเปน คือ กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิล ซ่ึงอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตร การสงเสริมการ
บริการวิชาการแกทองถ่ิน มีตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การบริการวิชาการแกสังคม และมี
เปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ การบริการวิชาการท่ีเปนท่ีพ่ึงของสังคมโดยรวมในระดับทองถ่ิน 
ถายทอดองคความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรคสูการพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 รายงานฉบับนี้เปนการสรุปผลการดําเนินงานโครงการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะผูดําเนินงาน
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการดําเนินงานนี้ จะเปนประโยชนแกผูท่ีสนใจ และเพ่ือเปนการทบทวนการปฏิบัติงานท่ีผาน
มาเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคต 
 
 

คณะผูดําเนินโครงการจัดการความรู 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
8  พฤศจิกายน 2560 
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ผลการดําเนินงานจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผานมา 2 
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บทที่ 1   
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญ  

กระบวนการจัดการความรู เปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย              
ซ่ึงในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1             
ไดกําหนดไววาสวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรู  อยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ  เพ่ือ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง  รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ  รวมท้ังตอง
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ  สรางวิสัยทัศน  และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการใน
สังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ  และการติดตามประเมินผลปฏิบัติราชการประจําป  ไดกําหนดการจัดการ
ความรูในองคกร ไวเปนประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติท่ี 4 คือ ดานการพัฒนา
สถาบัน  
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันอุดมศึกษาของทองถ่ิน 
มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ  ใหโอกาสทางการศึกษาแกคนในทองถ่ิน และ
พัฒนาองคความรูเพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตรตอง
พัฒนาคณะตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายในตัวบงชี้ท่ี  5.1 การบริหารของคณะ
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจเพ่ือรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  ป
การศึกษา  2560  และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษา กับ
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ เพ่ือดําเนินการจัดการองคความรูขององคกร ใหสามารถผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร และพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไป โดยมหาวิทยาลัยได
กําหนดยุทธศาสตรการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีสอดคลองและตอบสนองตอกรอบทิศทางและนโยบาย
การพัฒนาของรัฐบาลไว  4 ประเด็นยุทธศาสตร ไดแก 1) สรางโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต  2) อนุรักษสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานและ 4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประชาชนโดยใช
ความรูเปนฐาน 
 แสดงใหเห็นไดวาการบริหารราชการแนวใหมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู  เพ่ือ
รวบรวมองคความรูและพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือการพัฒนาคน งานและองคกรตอไป ดังนั้น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดจัดการจัดการความรู เรื่องการเลี้ยงปลานิล
อยางยั่งยืน เพ่ือเปน แนวทาง คูมือ การเลี้ยงปลานิล สําหรับ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป ใน
การนําไปสรางรายได หรือประกอบอาชีพได  
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2. ผลการดําเนินงานจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผานมา  
     2.1 การดําเนินงานจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู
ประกอบดวย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน คัดเลือกองคความรูดังนี้  
  องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการ เรื่อง กระบวนการเรียนรูการเล้ียงปลานิลเพ่ือ
ความย่ังยืน โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ 

    1. ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
 2. ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปใชบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู 7 ข้ันตอนคือ 

1. การบงชี้ความรู 
2. การสรางและแสวงหาความรู 
3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู 
5. การเขาถึงความรู 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
7. การเรียนรู 

 

บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการ
ดําเนินงานจัดการความรู  ในระดับมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ พ.ศ.  2559 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรไดนําผลการดําเนินการเขารวมจัดนิทรรศการครั้งนี้  

 

 ท้ังนี้จากการเขารวมนิทรรศการ KM ในระดับมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร มี
ผลงานดังนี้ 
 ป 2553 คณะเทคโนโลยกีารเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 1 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2553  
 ป 2554  บุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร และจากทุกหนวยงานไดรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรูประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และรวมคิดรวมวาง
แผนการดําเนินการจัดการความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 ป 2555  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2555  
 ป 2556  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2556  
 ป 2557  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 2 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2557 
 ป 2558  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2558 
 ป 2559  คณะเทคโนโลยีการเกษตรไดรับรางวัลอันดับท่ี 3 ในการประกวดผลงานการจัด
นิทรรศการ ในงานมหกรรมการจัดการความรู มรสน. ประจําป 2559 
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 ป 2560  คณะเทคโนโลยีการเกษตรได รวมจัดนิทรรศการ การจัดการความรู เรื่องการ
เลี้ยงปลานิลแบบยั่งยืน ซ่ึงไดเสนอและจัดทําคูมือการเลี้ยงปลานิลในรูปแบบตางๆ  และไปบริการ
วิชาการใหทองถ่ิน   

 

2.2 ปจจัยแหงความสําเร็จ   
2.2.1  บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของในแผนจัดการความรูท้ังสอง               

แผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง  

2.2.2  ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง  

 2.2.3 คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงาน
อยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
 2.2.4 มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
 2.2.5 หนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญและสนใจเขารวมกระบวนการจัดการ
ความรูเพ่ิมมากข้ึน 
 2.2.6 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู 

 

2.3 ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 
บุคลากรมีภาระงานมาก  ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูไมไดเต็มท่ี 
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บทที่ 2   
กระบวนการจัดทําแผนจัดการความรู  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ไดดําเนินการจัดการความรูโดยมี
ข้ันตอนและผลการดําเนินงานดังตอไปนี้  
 
1.  แตงตั้งคณะทํางานจัดการความรูประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรู  และคณะทํางานดาน
การจัดการความรูของหนวยงาน ตามคําสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตรท่ี 58/2559  เรื่อง แตงตั้ง
ผูบริหารดานการจัดการความรูและคณะทํางานดานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัย-ราชภัฏสกลนคร ลงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  2559  โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน 
ผูชวยคณบดทุีกสายงาน และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เปนคณะกรรมการ มีคณบดีเปนผูบริหารดาน
การจัดการความรู (Chief  Knowledge Officer : CKO)  มีรองคณบดีฝายบริหารและวางแผน ผูชวย
คณบดีทุกสายงาน ประธานสาขาวิชา คณาจารย และบุคลากรเปนคณะทํางาน  
 
2.  ทบทวนผลการดําเนินการจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผานมา (พ.ศ. 2559)   
  โดยคณะทํางานจัดการความรูไดทบทวนผลการดําเนินจัดการความรูในปงบประมาณท่ีผาน
มา ดังท่ีเสนอแลวในบทท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการในการจัดทําแผนจัดการความรูในปงบประมาณ                  
พ.ศ. 2560 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู
ประกอบดวย โดยไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู 

ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา คณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดดําเนินการจัดการความรู  โดย
ไดแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของหนวยงาน และคัดเลือกองคความรู  เรื่อง กระบวนการ
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตหัวขอเรื่อง “การผลิตพืชปลอดภัย”  โดยดําเนินการตามพันธกิจ 2 
ดานคือ ดานการเรียนการสอน : รายวิชาหลักพืชศาสตร และดานการวิจัยและบริการวิชาการ : การ
ประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียง ไดดําเนินการตามแผนการจัดการความรู ท้ัง 7 ข้ันตอน 
กอใหเกิดการเรียนรูรวมกันของบุคลากร โดยบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ไดรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการดําเนินงานจัดการความรู  ในระดับมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดนําผลการดําเนินการเขารวมจัด
นิทรรศการดังนี้ มีการจัดทําคูมือการจัดการเรียนการสอน หนวยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรความรูผานเว็บไซต โดยจัดทําฐานขอมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
http://seco.agt.snru.ac.th  และมีการจัดทําโครงการบริการวิชาการและถายทอดความรูแกชุมชน
ทองถ่ิน ครบท้ัง 4 สาขาวิชา  

จากการรวมแรงรวมใจและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ รวมท้ังผูมีสวนไดเสียทํา
ใหผลการดําเนินงานการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยมี 
ปจจัยแหงความสําเร็จ ท่ีสําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของใน
แผนจัดการความรูท้ังสองแผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือในการ
ดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวม
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กิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการ
ดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และท่ีสําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ
และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก  ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร   
  ปจจัยแหงความสําเร็จ ท่ีสําคัญพบวาเกิดจาก บุคลากรสวนใหญโดยเฉพาะผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของในแผนจัดการความรูท้ังสองแผนท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ใหความรวมมือใน
การดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง และผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง นอกจากนี้คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันใน
การดําเนินงานอยางเต็มประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการ
จัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม และท่ีสําคัญหนวยงานระดับสาขาวิชาใหความสําคัญ
และสนใจเขารวมกระบวนการจัดการความรูเพ่ิมมากข้ึน อยางไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงาน
มาก  ทําใหการเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยยังไมเต็มศักยภาพเทาท่ีควร  
 
3.  กําหนดนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 คณะทํางานจัดการความรูไดทบทวน และศึกษาผลการดําเนินงานท่ีผานมา รวมถึงแนวทางการ
ดําเนินการจัดการความรู และไดกําหนดนโยบายการจัดการความรูเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
คณะ โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้        

 1) สงเสริมใหทุกสาขาวิชานํากระบวนการจัดการความรูไปใชในการพัฒนาบุคลากร และให
เปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานท้ังในพันธกิจดานการเรียนการสอน รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการ 
โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตรไดคัดเลือกองคความรู  เรื่อง การเล้ียงปลานิลเพ่ือความย่ังยืน โดย
ดําเนินการตามพันธกิจ 2 ดานคือ ดานการเรียนการสอน : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
และ ดานการวิจัยและบริการวิชาการ : นําผลการวิจัยไปจัดกิจกรรมบริการวิชาการผานการดําเนิน
กิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหกับเกษตรกร”และมีการแตงตั้งคณะทํางาน
จัดการความรูหรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication of Practice : COP) ของหนวยงาน รวมท้ัง
จัดทําแผนจัดการความรูของหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
 2) เสริมสรางบรรยากาศในการรวมกันดําเนินการจัดการความรู โดยใหการสนับสนุนท้ัง
งบประมาณและบุคลากร ในสวนท่ีจะชวยใหการจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตรประสพ
ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีไดวางแผนไว 
 
4.  คัดเลือกองคความรูเพ่ือจัดการความรู   
 คณะทํางานไดสํารวจองคความรูท่ีผลักดันประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร           
ในหนวยงานตางๆ โดยสงแบบสํารวจไปยังหนวยงานตางๆ และนําผลการสํารวจมาสรุปองคความรูใน
แตละตัวชี้วัดของแตละประเด็นยุทธศาสตร โดยพิจารณาคัดเลือกองคความรูท่ีจะดําเนินการจัดการ
ความรู ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
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  ตัวบงช้ีท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
องคความรูท่ีเลือก : กระบวนการเรียนรูการเลี้ยงปลานิล ภายใตหัวขอเรื่อง 

“การเล้ียงปลานิลเพ่ือความย่ังยืน”   
1)  ดานการเรียนการสอน  : รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงวิชา

เหลานี้ มีความเก่ียวของสัมพันธกันตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพ่ือ
ความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการ
สอน วิธีการสอน ซ่ึงอาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอ
สรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช เทคนิค การเลี้ยงปลานิลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือการ
เลีย้งปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการเลี้ยงปลานิลอควาโปรนิค ใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น 
ไดปฏิบัติจริงท่ี และศึกษาดูงานทางดานการการเลี้ยงปลานิล  เปนตน  

2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: โดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจ
พอเพียงรวมกับองคความรูดานการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนไดนี้ ใชบริการวิชาการ
และถายทอดความรูแกชุมชนทองถ่ิน ผานกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ
ใหแกเกษตรกร”  
 
5. จัดทําแผนจัดการความรูของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 คณะทํางานจัดการความรูของคณะ โดยหัวหนาทีมงานจัดการความรูและฝายเลขาฯ รวบรวม
และสรุปเปนแผนจัดการความรูของคณะ และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  เพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
 
6. การดําเนินการตามแผนจัดการความรู  
 ดําเนินการ 7 ข้ันตอนดังนี้ 

6.1 การบงช้ีความรู 
ประชุมเพ่ือตรวจสอบองคความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 

6.2 การสรางและแสวงหาความรู 
- ประชุมเพ่ือรวมกําหนดวิธีการสรางและใหไดมาซ่ึงความรู  
- สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรเขารวมการอบรม/ศึกษาดูงาน 
- เขารวมประชุมวิชาการ/วิจัยและบริการวิชาการ 

6.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
- จัดทําเว็บไซต http://agt.snru.ac.th/topics/3554 และสื่อโซเชียลมีเดียเฟสบุค 

เขาถึงไดจากhttps://www.facebook.com/fisheries.snru/ 
6.4 การประมวลและกล่ันกรองความรู 

ประชุมระดมความคิดเพ่ือกลั่นกรองความรู  รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
ซ่ึงวิชาเหลานี้ มีความเก่ียวของสัมพันธกันตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลา
นิลเพ่ือความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือก
กระบวนการสอน วิธีการสอน ซ่ึงอาจารยแตละทานไดมีกระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป 
ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช เทคนิคการเลี้ยงปลานิล 2 ระบบ คือ การ
เลีย้งปลานิลในระบบไบโอฟลอค และการเลีย้งปลานิลในระบบอควาโปรนิค  
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6.5 การเขาถึงความรู 
การเผยแพรความรูในหลายชองทางเว็บไซต   รายงานผลโครงการ  บันทึกขอความแจง

ประชาสัมพันธเว็บไซต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
6.6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 

ดานการเรียนการสอน 
   - ในรายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซ่ึงวิชานี้ มีความเก่ียวของสัมพันธกัน
ตามลําดับข้ันของการพัฒนาองคความรูเรื่องการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน คณะดําเนินงานไดมีการ
ประชุมเพ่ือระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการสอน ซ่ึงอาจารยแตละทาน
ไดมีกระบวนการและวิธีการท่ีแตกตางกันไป ดังนั้น จึงไดขอสรุปวา ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางและใช 
เทคนิค การเลี้ยงปลานิลท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2 ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค 
และการเลีย้งปลานิลในระบบอควาโปรนิค   
 

ดานการวิจัย/บริการวิชาการ 
- การวิจัย ในปงบประมาณ 2560 มีผลงานวิจัยของคณาจารยรวมกับนักศึกษาใน

กรอบเรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน  
การบริการวิชาการโดยประยุกตใชหลักความรูเศรษฐกิจพอเพียงรวมกับองคความรู

ดานการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน ท่ีพัฒนาข้ึนไดนี้ ใชบริการวิชาการและถายทอดความรูแกชุมชน
ทองถ่ิน ผานกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” บานพอกใหญ
สามัคคี อําเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร  
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6.7 การเรียนรู 
นําความรู เรื่อง การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืนบูรณาการกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดการความรู และทบทวนแผน KM 
 

7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนการจัดการความรู  
  การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนจัดการความรูดําเนินการโดยให
คณะทํางานจัดการความรูของคณะ กําหนดหลักเกณฑและแนวทางการประเมินฯ รวมท้ังประเมินผล
และสรุปรายงานนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสิ้นปงบประมาณ เพ่ือปรับปรุง 
ทบทวนแผนฯ ใหเปนแนวทางในการดําเนินการในปตอไป  
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บทที่ 3  
ผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู  

 
 จากกระบวนการดําเนินงานในบทท่ี 2 ไดผลของการดําเนินงานจัดทําแผนจัดการความรู        
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย  
 
  1) องคความรูตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน 
   ตัวบงช้ีท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

องคความรู ท่ีเลือก : กระบวนการเรียนรูการการเลี้ยงปลานิล 
ภายใตหัวขอเรื่อง “การเลี้ยงปลานิลเพ่ือความยั่งยืน” 

1) ดานการเรียนการสอน: รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  
2) ดานการวิจัยและบริการวิชาการ: นําผลการวิจัยไปใชบริการ

วิชาการผานการดําเนินกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศใหแกเกษตรกร” 
 
  2) แผนจัดการความรู คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

 

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 แสดงดังตารางท่ี 3.1 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จ   
1. บุคลากรสวนใหญใหความรวมมือในการดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  
2. ผูบริหารใหความสําคัญ และสนับสนุนใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง  
3. คณะกรรมการจัดการความรูมีความรูความเขาใจ และมุงม่ันในการดําเนินงานอยางเต็ม

ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
 4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรูอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม 
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ตารางที่ 3.1  รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  
 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด และเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 
 

ดําเนินกิจกรรมตามแผนจัดการความรูท่ี 2 :  กระบวนการเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง 

1. การบงชี้ความรู 
1.1 แตงตั้งคณะทํางาน KM 

- คําสั่งแตงตั้งทะเบียนความรูท่ี
เก่ียวของ 

- แตงตั้งคณะทํางาน KM ท่ี 58/2559 21 พ.ย. 59 21 พ.ย. 59 คณบดี 

1.2 ประชุมเพ่ือตรวจสอบองค
ความรู  

- การประชุมคณะทํางาน KM -     ประชุมคณะทํางาน เพ่ือตรวจสอบองค
ความรู  

24  พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 คณะ ทํางาน KM 

1.3 จัดทําแผนการจัดการ
ความรู เรื่อง การเลี้ยง
ปลานิลเพ่ือความยั่งยืน 

-   แผนการจัดการความรู - จัดทําแผนการจัดการความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

25 พ.ย. 59 25 พ.ย. 59  คณะ ทํางาน KM 

2. การสรางและแสวงหาความรู 
   2.1 ประชุมเสวนา เรื่องการ

เลี้ยงปลานิลเพ่ือความ
ยั่งยืน 

- ประชุม/เสวนา ไมนอยกวา 1 
ครั้ง 

 

- จัดประชุม หารือ เรื่องการเลี้ยงปลานิล
ความยั่งยืน โดยเนนเรื่องการเลี้ยงปลานิล
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมคือการเลี้ยงปลา
นิลในระบบไบโอฟลอค 
 

 
ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

 

 
ต.ค.58 – 
ก.ย.60 

 

 
คณบดี , CKO, 
คณะทํางาน KM 

         2.2 การพัฒนาบุคลากร 
 

- จํานวนบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน ไมนอย
กวา 3 คน 

- การพัฒนาบุคลากร โดยมีอาจารยทรง
ทรัพย อรุณกมล อาจารยนพรัตน พัชณีย 
และนายอรัญ บุตรนา ไปศึกษาดูงานเรื่อง
การเลี้ยงปลานิล ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน วันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2560  
 

ต.ค. 58 –
ก.ย. 60 

 

 

2-4 ก.พ. 60 

 
 

 

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

บุคลากรคณะ

เทคโนโลยีการเกษตร 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด และเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 
 

3. การจัดความรูใหเปนระบบ 
    3.1 จัดทําคูมือ/แผนพับ 

เอกสารเผยแพรการเลี้ยง
ปลานิลเพ่ือความยั่งยืน   

 
คูมือ/เอกสารเผยแพร 1 ชนิด  
 

 
- จัดทําคูมือการเลี้ยงปลานิลเพ่ือความ

ยั่งยืน เชน การเลี้ยงปลานลิในระบบไบโอ
ฟลอค 

 
ต.ค.58–ก.ย.

58 

 
ก.ย.59 

 
คณบดี , CKO, 
คณะทํางาน KM 

3.2 จัดทํา Social Media Social Media Fan Page 1 
Page 

https://www.facebook.com/fisheries.sn
ru/ 

ต.ค. 59 – 
ก.ย. 60 

พ.ค. 60  1 เว็บไซต 

4. การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

     

4.1 ประชุมระดมความคิดเพ่ือ
กลั่นกรองความรู 

การประชุม ไมนอยกวา 1ครั้ง - การประชุมสาขา เรื่องการกลั่นกรองความรู 
เรื่องการเลี้ยงปลานิล ไดกําหนดวิธีเลี้ยง 2  
ระบบ คือ การเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอค 
และการเลี้ยงปลานิลในระบบอควาโปรนิค 

ต.ค. 59-
ก.ย.60 

2-4 ก.พ. 60 - คณบดี 
- คณะ ทํางาน KM 

5. การเขาถึงความรู      
5.1 การเผยแพรความรูใน

หลายชองทาง 
     - เว็บไซต 
     - รายงานผลโครงการ 

- บันทึกขอความ แจง
ประชาสัมพันธเว็ปไซต 

จํานวนชองทางมากกวา 1 
ชองทาง 

http://agt.snru.ac.th/topics/3554 
https://www.facebook.com/fisheries.sn
ru/ 

ต.ค.59-ก.ย.
60 

พ.ค. 60 คณะ ทํางาน KM 

6. การแบงปนแลกเปลีย่นความรู      
6.1 ดานการเรียนการสอน 
 

- โครงการ(กิจกรรมไมนอยกวา 
1 โครงการ (กิจกรรม)  

- บูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

ต.ค.59 - 
ก.ย.60 

มี.ค. - มิ.ย. 
60 

คณะ ทํางาน KM 

 

http://agt.snru.ac.th/topics/3554
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด และเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 
 

6.2 ดานการวิจัย/บริการวิชาการ 
- ดานการวิจัย 
- ดานการบริการวิชาการ 
 

- โครงการ(กิจกรรม)ไมนอย
กวา 1 โครงการ (กิจกรรม) 

 
 

 

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

7. การเรียนรู      
7.1 นําความรู บูรณาการกับ

การเรียนการสอนและ
การวิจัย 

- การเรียนการสอน (จํานวน
นักศึกษา) ไมนอยกวา 30 คน 
 
 
- การวิจัย/บริการวิชาการท่ีไดรับ
ทุน 

- บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 
- บูรณาการกับการบริการวิชาการ เรื่อง
โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ ใน
กับเกษตรกร บานพอกใหญสามัคคี อําเภอ
พรรณนานิคม วันท่ี 11-12 มีนาคม 2560 

ต.ค. 59 
ก.ย. 60 

มิ.ย.-ก.ย. 60 คณะ ทํางาน KM 

7.2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนการจัดการความรู 
และทบทวนแผน KM 

รายงานผลตามแผนการจัดการ
ความรู 1 เลม  

- การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดการเรียนรู และทบทวนแผน KM อยู
ระหวางการดําเนินงาน 

ต.ค. 60  พ.ย. 60 คณะ ทํางาน KM 
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โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัด และเปาหมาย ระยะเวลาดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 
 

7.3 ประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 
- ประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียน 
- ประเมินความรูความ

เขาใจของผูเขารวม 

 
 
- ความพึงพอใจ ผูเขารวมมีความ
พึงพอใจไมนอยกวารอยละ 70  
- ความรูความเขาใจ ผูเขารวมมี
ความเขาใจไมนอยกวารอยละ 80  
 

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

 
 

ต.ค. 60  

 
 

รอ
ดําเนินงาน 

 
 

คณะ ทํางาน KM 
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ปญหาอุปสรรค/แนวทางในการดําเนินงาน 
1. งบประมาณในการพัฒนาคณะสูองคกรแหงการเรียนรูมีจํากัด ท้ังนี้สวนกลางควรจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการจัดการความรูใหสอดคลองตามพันธกิจท้ังการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
2. การเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัย ทําไดไมเต็มท่ีเนื่องจากบุคลากรมี

ภาระงานมาก   
3. ควรสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังในระดับองคกร

และภายนอกองคกรอยางตอเนื่อง 
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ภาคผนวก 
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ขอมูลผูบริหารดานการจัดการความรู  (Chief Knowledge Office : CKO) 
สวนท่ี 1  : ช่ือหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 
หนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 
ช่ือ :     ผูชวยศาสตราจารยชมุพล      นามสกุล  :  ทรงวิชา 
สวนท่ี 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/ศึกษาดูงานท่ี U.of Neweastle ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ.2540 ฝกอบรม/ศึกษาดูงานท่ี EICA กรุงไคโรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต 
พ.ศ.2543 ศึกษาดูงานประเทศเนเธอรแลนด 
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานท่ีกรุงปกก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม  ครั้งท่ี 1 (กลาง) 
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม  ครั้งท่ี 2 (กลาง) 
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานสาธารณรัฐเกาหลี 
พ.ศ.2554 ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พ.ศ.2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งท่ี 3 (เหนือ-กลาง) 
พ.ศ.2555 ศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ครั้งท่ี 4 (ใต-กลาง) 

เกียรติคุณท่ีไดรับ  
ท่ีอยู 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.ท่ีจบการศึกษา 

วท.ม.(เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2534 

วท.บ.(เกษตรศาสตร) สัตวศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 2527 
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ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



23 
 

 
 

ภาพกิจกรรม การจัดการความรูประจําป 2560 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


