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มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กุมภาพันธ์ 2561

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
กระบวนการจัดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพั ฒนาระบบราชการไทย
ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั ก เกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมื องที่ ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดให้ ส่ วนราชการมี หน้ าที่ พัฒนาความรู้ในส่ วนราชการเพื่ อให้มี ลั กษณะเป็ นองค์ กรแห่ งการเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ และตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒ นา
สังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการจัดการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันแห่ งการ
เรียนรู้ ดังนั้นเพื่อให้มีส่วนราชการซึ่งรวมทั้งมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการจริงจังและต่อเนื่อง สานักงาน
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กาหนดให้เป็นประเด็นสาคัญในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจาปี
ของหน่ วยงานภาครัฐ และส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษา (สกอ.) ได้กาหนดเป็ น ตัวบ่ งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน โดยในปีการศึกษา 2560 ให้มีการประเมินการดาเนินงานของตัวบ่งชี้ดังกล่าวและ
นาไปใช้ประกอบการประเมินการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการประจาปีด้วย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีพันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษา
ให้ มีคุณ ภาพ รวมถึงการให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และพัฒ นาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้มีนโยบายในการนากระบวนการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม
กั บ การปฏิ บั ติ ง านในต าแหน่ ง และสายงานของแต่ ล ะบุ ค คล เพื่ อ ผลั ก ดั น ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย และบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ได้ดาเนินการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการจัดการความรู้ รวมทั้งเพื่อ รองรับการประเมินผลการ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 และการประเมินผลตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้ โดยได้
แต่งตั้งคณะทางานการจั ดการความรู้ ของหน่ว ยงาน และคัดเลื อกองค์ความรู้ เรื่อง อาหารแปรรูปใน
ท้อ งถิ่ น โดยดาเนิ น การตามพั น ธกิ จ 2 ด้ านคื อ 1) ด้ านการเรียนการสอน : 1.1) วิช า อาหารแปรรูป
พื้นบ้ าน 1.2) วิช า เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณ ฑ์ 2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ : 2.1) โครงการ
ฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวกล้องงอกบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย 2.2)
โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า ได้ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน ก่อให้เกิด
การเรีย นรู้ร่วมกัน ของบุ คลากร โดยบุ คลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ร่ว มแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ในการดาเนินงานจัดการความรู้ ในระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จากการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทาให้ผลการ
ดาเนิ น งานการจั ดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรส าเร็จลุ ล่ ว งไปได้ด้ว ยดี โดยมี ปัจจัยแห่ ง
ความสาเร็จ ที่สาคัญพบว่าเกิดจาก บุ คลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการ
ความรู้ทั้งสองแผนทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่ อง และผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคัญ และสนั บสนุ น ให้ บุค ลากรได้ เข้าร่ว มกิจกรรมอย่างต่อ เนื่อ ง
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการจั ด การความรู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ และมุ่ งมั่ น ในการด าเนิ น งานอย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม และที่สาคัญหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการ

ความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
การจัดทาแผนการจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้
แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคาสั่ง
คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 13/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้าน
การจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2561 คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการ
ดาเนิ น การจั ด การความรู้ และได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้ คือ ส่ งเสริมให้ ห น่ว ยงานหลั กน า
กระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้ดาเนินการคัดเลือกองค์ความรู้ ในการดาเนินงานเพื่อบรรลุตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ
องค์ความรู้ที่เลือก : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ดาเนินการ 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
ทั้ งนี้ คณ ะท างาน จั ด การความรู้ ข องคณ ะ ได้ ส รุ ป เป็ น แผน จั ด การความรู้ ข องคณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2561 เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และนาเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

คานา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทาคารับรองปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการบริหารงานของคณะ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และการปฏิ บั ติต ามจรรยาบรรณวิช าชี พ คณาจารย์ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อให้
สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจหลัก
และแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรู้ใ นสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ ที่จะทาให้บุคลากรได้รับ
การพัฒนาและมีความก้าวหน้าตามลักษณะงาน ตามสาขาวิชาชีพ และตามสมรรถนะ (Competencies)
อย่างเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะ
เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กาหนดให้ สถาบัน มีการ
สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒ นาให้เป็ น ระบบ เพื่อให้ ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒ นาตนเองให้ เป็นผู้ รู้ รวมทั้ง
ปฏิบั ติงานได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพ อันจะส่งผลให้ส ถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุ ด
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวมการ
จัดเก็บ ความรู้การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรม การเรียนรู้ภายในสถาบัน การกาหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ สามารถผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒ นาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กุมภาพันธ์ 2561
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บทที่ 1
กระบวนการจัดทาแผนจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
กระบวนการจั ดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่ า งสม่ าเสมอ โดยต้ อ งรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและสามารถประมวลผลความรู้ ใ นด้ า นต่ า งๆ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสั ยทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้ เป็ น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมิน ผลปฏิบัติราชการประจาปี ได้กาหนดการจัดการความรู้ในองค์กร
ไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิ ติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและองค์กรต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มี
พันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนา
คณะตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2560 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา กับสานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อดาเนินการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ให้สามารถผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ให้ เ ป็ น องค์ กรแห่ ง การเรี ยนรู้ต่ อ ไป โดยมหาวิทยาลั ย ได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไว้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ 4) การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
2. หลักการจัดทาแผนจัดการความรู้
การจัดทาแผนจัดการความรู้ดาเนินการโดยยึดตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้แก่ การบ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้
การจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ การประมวลและกลั่ น กรองความรู้ การเข้ า ถึ ง ความรู้ การแบ่ ง ปั น
แลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้ โดยจัดทาแผนให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาบุคลากรและสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในประเด็นยุ ทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลั ย ทั้งนี้เพื่อพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ
และมีส มรรถนะที่เหมาะสมตามสายงานสามารถปฏิบัติห น้า ที่ให้ บรรลุ เป้าหมายตัว ชี้วัดและประเด็ น
ยุทธศาสตร์ได้
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3. วัตถุประสงค์การจัดทาแผนจัดการความรู้
3.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในดาเนินงานจัดการความรู้ของคณะ และหน่วยงานในระดับสาขาวิชา
3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ขั้นตอนการดาเนินการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได้
ดาเนินการตามแผนจัดการความรู้โดยมีขั้นตอนและผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคาสั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 13/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้าน
การจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผู้ช่วยคณบดีทุกสายงาน
และประธานสาขาวิชาทุกสาขา เป็นคณะกรรมการ มีคณบดีเป็นผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief
Knowledge Officer : CKO) มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากร
เป็นคณะทางาน
2. ทบทวนผลการดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการ
จัดการความรู้ โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ องค์
ความรู้ที่เลือก : กระบวนการเรียนรู้ การเลี้ ยงปลานิล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเลี้ยงปลานิลเพื่อความ
ยั่งยืน”
1) ด้านการเรี ยนการสอน : รายวิช าเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสั ตว์น้า ซึ่งวิช า
เหล่านี้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันตามลาดับขั้นของการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการเลี้ยงปลานิล เพื่อความ
ยั่งยืน คณะดาเนินงานได้มีการประชุมเพื่อระดมความคิดในเรื่องของการคัดเลือกกระบวนการสอน วิธีการ
สอน ซึ่งอาจารย์แต่ละท่านได้มีกระบวนการและวิธีการที่แตกต่างกันไป ดังนั้น จึงได้ข้อสรุปว่า ให้นักศึกษา
เป็นศูนย์กลางและใช้ เทคนิค การเลี้ยงปลานิล ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือการเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอ
ฟลอค และการเลี้ยงปลานิลอควาโปรนิค ให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ได้ปฏิบัติจริงที่ และศึกษาดูงาน
ทางด้านการการเลี้ยงปลานิล เป็นต้น
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ: โดยประยุกต์ใช้หลักความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ร่วมกับองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงปลานิลเพื่อความยั่งยืน ที่พัฒนาขึ้นได้นี้ ใช้บริการวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมของ “โครงการอบรมการเลี้ยงปลานิลแปลงเพศให้แก่เกษตรกร”
จากการร่วมแรงร่วมใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทาให้ผลการ
ดาเนิ น งานการจั ดการความรู้ ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรสาเร็จลุล่ วงไปได้ด้วยดี โดยมี ปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จ ที่สาคัญพบว่าเกิดจาก บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในแผนจัดการ
ความรู้ทั้งสองแผนทั้งการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจัง
และต่อเนื่ อง และผู้ บ ริ ห ารให้ ความส าคัญ และสนับสนุนให้ บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการจั ด การความรู้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และมุ่ ง มั่ น ในการด าเนิ น งานอย่ า งเต็ ม

3
ประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม และที่สาคัญหน่วยงานระดับสาขาวิชาให้ความสาคัญและสนใจเข้าร่วมกระบวนการจัดการ
ความรู้เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานมาก ทาให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในระดับมหาวิทยาลัยยังไม่เต็มศักยภาพเท่าที่ควร
3. กาหนดนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการ
ด าเนิ น การจั ด การความรู้ และได้ ก าหนดนโยบายการจั ด การความรู้ เ สนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้
1) ส่งเสริมให้หน่วยงานหลักนากระบวนการจัดการความรู้ม าใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็นส่วน
หนึ่งของการปฏิบัติงาน โดยกาหนดให้แต่ละหน่วยงานเลือกดาเนินการจัดการองค์ความรู้อย่างน้อยหน่วยงาน
ละ 1 องค์ ค วามรู้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างานจั ด การความรู้ ห รื อ ชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ (Communication
of Practice : COP) ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง จั ด ท าแผนจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการดาเนินงาน
2) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
4. คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้
คณะทางานได้สารวจองค์ความรู้ที่ผ ลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลั ยจากบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ โดยส่งแบบสารวจไปยังหน่วยงานต่างๆ และนาผลการสารวจมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละ
ตัวชี้วัดของแต่ล ะประเด็นยุ ทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลื อกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ องค์ความรู้ที่เลือก : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีจุดเน้นเรื่องอาหารแปรรูปในท้องถิ่น ดาเนินการ 2
ด้าน ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
5. จัดทาแผนจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและ
สรุปเป็นแผนจัดการความรู้ของคณะ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ดาเนินการโดยให้คณะทางาน
จัดการความรู้ของคณะกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผลและสรุปรายงาน
นาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนสิ้น ปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนฯ ให้เป็น
แนวทางในการดาเนินการในปีต่อไป

4

บทที่ 2
แผนจัดการความรู้คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทาแผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2561
โดยยึดตามแบบฟอร์มและกระบวนการจัดการความรู้ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และได้แผนจัดการความรู้ ที่ประกอบด้วย
1. องค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ความรู้ ที่เลื อก : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มีจุดเน้นในการเรียนรู้เรื่อง อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ดาเนินการ 2 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการเรียนการสอน
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
2. แผนจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แสดงดังตารางที่ 3.1

5
แบบฟอร์มที่ 2 แผนจัดการความรู้ (ตามกระบวนการจัดการความรู้) เรื่อง กระบวนการเรียนรู้อาหารแปรรูปในท้องถิ่น
ชื่อหน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การวิจัย
องค์ความรู้ที่จาเป็น : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ : การบริการวิชาการแก่สังคม
เป้าหมายตามคารับรอง วิจัยและการบริการวิชาการที่เป็นที่พึ่งของสังคมโดยรวมในระดับท้องถิ่น ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ที่

กิจกรรม

1 การบ่งชี้ความรู้
1.1 แต่งตั้งคณะทางาน KM

ระยะเวลา
21 พ.ย. 60

1.2 ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ความรู้

24 พ.ย. 60

1.3 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง อาหาร
แปรรูปในท้องถิ่น

25 พ.ย. 60

ตัวชี้วัด
- คาสั่งแต่งตั้ง
ทะเบียนความรู้ที่
เกี่ยวข้อง
- การประชุม
คณะทางานKM
- แผนการจัดการ
ความรู้

เป้าหมาย
- 1 คาสั่งผลการ
ประชุม
ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง
- 1 แผน

กลุ่ม
เป้าหมาย
- ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
- คณะทางาน
KM
- คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่
สาขา
เทคโนโลยีการ
อาหาร

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานผลการ
จัดทา KM ในปี
ที่ผ่านมา

ไม่ใช้งบ

- การประชุมระดม
สมอง

ไม่ใช้งบ

คณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

6
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

2 การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 การแสวงหาความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ต.ค.60 - ก.ย.61 - มีแหล่งข้อมูล
และทุติยภูมิ
ความรู้
เรื่องอาหารแปรรูปในท้องถิ่น ประกอบด้วย
- ผู้รู้ในท้องถิ่น
- การศึกษาดูงานอาหารแปรรูปในท้องถิ่น
- ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง
- สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปอาหาร เช่น
สถาบันอาหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 การพัฒนาบุคลากร
- การศึกษาดูงาน การอบรม และการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะ

เป้าหมาย
- ไม่น้อยกว่า
2 แหล่ง

ต.ค.60 - ก.ย.61 -จานวนบุคลากร - ไม่น้อยกว่า
สายวิชาการและ 3 คน
สนับสนุน

กลุ่ม
เป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- คณะทางาน
ด้านการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการ
เกษตร

-การประชุมเพื่อ
ทบทวน กระบวน
การและผลการ
ดาเนินการเป็น
ระยะ
-สื่อการเรียนรู้

งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

คณะผู้บริหาร -การศึกษาดูงาน
- คณาจารย์ -การประชุม
และบุคลากร แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์
-การอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้
ด้านอาหารแปรรูป
ในท้องถิ่น

-งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

7
ที่

กิจกรรม

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 จัดทารายงาน และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับ
อาหารแปรรูปในท้องถิ่น
- รายงานผลโครงการ
- เอกสารเผยแพร่ความรู้

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1ประชุมกลั่นกรองความรู้โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ
-กรรมการผู้ทรงวุฒิประจาคณะ
-ผู้แทนอาจารย์
-ผู้แทนบุคลากร
5 การเข้าถึงความรู้
5.1 การเผยแพร่ความรู้ในหลายช่องทาง
- เว็บไซต์ / Social Media Page
- เอกสารเผยแพร่ความรู้

6 ส่งเสริมบุคลากรให้มีการแบ่งปันแลกเปลีย่ น
เรียนรู้
6.1 ด้านการเรียนการสอน

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่ม
เป้าหมาย

เครื่องมือ/อุปกรณ์

งบ
ประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับอาหาร
แปรรูปในท้องถิ่น
-โครงการบริการ
วิชาการ

งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

ก.พ.61-พ.ค.61

รายงาน/เอกสาร 2 รูปแบบ
เผยแพร่ความรู้

บุคลากรของ
หน่วยงาน
คณาจารย์
และเจ้าหน้าที่

พ.ค.61-มิ.ย.61

การประชุม

ไม่น้อยกว่า
1 ครั้ง

การประชุม
คณะกรรมกา
ร ผู้ ท ร ง วุ ฒิ
ประจา
-คณะท างาน
จัดการความรู้

งบประมาณ
สนั บ สนุ นการ
จัดการความรู้
ค ณ ะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

คณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

มากกว่า 1 ช่องทาง

ผู้บริหาร
คณาจารย์
เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา

-เอกสารเผยแพร่
ความรู้

งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร

สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร
ฝ่ายสารสนเทศ
ประจาคณะ

คณาจารย์
เจ้าหน้าที่

- สื่อการเรียนการ
สอน

ต.ค.60 - ก.ย.61 จานวนช่องทาง

ต.ค.60- ก.ย.61

-มีรายวิชาที่มีการ - ไม่น้อยกว่า 2
นาความรู้ดา้ น
รายวิชา

คณะทางานจัดการ
ความรู้

8
ที่

กิจกรรม

6.2 ด้านการวิจัย/บริการวิชาการ

ระยะเวลา

ต.ค.60- ก.ย.61

7 การเรียนรู้
7.1 การนาความรู้ “อาหารแปรรูปในท้องถิ่น” ต.ค.60- ก.ย.61
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการและการวิจัย

7.2 ประเมินผลการนาความรู้ไปใช้จัดการเรียน
การสอน/ การบริการวิชาการ/วิจยั
- การประเมินผู้เรียน
- ประเมินผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ

เม.ย-มิ.ย.61

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

อาหารแปรรูปใน
ท้องถิ่นไปใช้ใน
การเรียนการ
สอน
-จานวน
-ไม่น้อยกว่า 1
โครงการวิจัย/
โครงการ (กิจกรรม)
บริการวิชาการ

- รายวิชา ที่นา
ความรู้ไปใช้
จัดการเรียนการ
สอน
-โครงการวิจัย/
บริการวิชาการที่
นาความรูไ้ ปใช้
- ความพึงพอใจ
- ความรู้ความ
เข้าใจ และการ
นาความรูไ้ ปใช้
ประโยชน์

-ไม่น้อยกว่า 2
รายวิชา

กลุ่ม
เป้าหมาย
และนักศึกษา

คณาจารย์
บุคลากร
และนักศึกษา

เครื่องมือ/อุปกรณ์

- โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ

งบ
ประมาณ
งบประมาณ
สนับสนุนการ
จัดการความรู้
คณะ
เทคโนโลยี
การเกษตร
-งบประมาณ
ด้านการวิจัย/
บริการ
วิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะทางานจัดการ
ความรู้
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา

-สื่อการเรียนการ
สอน
-โครงการวิจัย/
บริการวิชาการ

-แหล่งทุน
วิจัย/บริการ
วิชาการ
-วัสดุรายวิชา
ที่เปิดสอน

สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

คณาจารย์
บุคลากร
นักศึกษา

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ
-แบบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ

-แหล่งทุน
วิจัย/บริการ
วิชาการ

สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

-ไม่น้อยกว่า 1
โครงการ (กิจกรรม)
- ผู้เรียนมีความพึง
พอใจ มีความรู้ความ
เข้าในไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

7
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ที่

กิจกรรม

7.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ และทบทวนแผน KM

ระยะเวลา

ส.ค.61

ตัวชี้วัด

-ผลการปฏิบัติ
ตามแผนการ
จัดการความรู้

เป้าหมาย
- ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ ความรู้
และความเข้าใจ และ
การนาความรู้ไปใช้
ประโยชน์ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
-บรรลุตามแผนการ
จัดการความรู้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

กลุ่ม
เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วม
โครงการ

คณาจารย์
บุคลากร

เครื่องมือ/อุปกรณ์

- ประชุม
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

งบ
ประมาณ
-วัสดุรายวิชา
ที่เปิดสอน

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

คณะทางานจัดการ
ความรู้
สาขาวิชาการ
เทคโนโลยีการอาหาร

10

ภาคผนวก

11
CKO Profile
ส่วนที่ 1 : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล 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
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คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๑๓/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------ตามที่คณะเทคโนโลยี การเกษตร ได้ดาเนินการตามเกณฑมาตรฐานตัว บงชี้การประกัน
คุณภาพภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๐ และ
การประเมินผลตามคารับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้
การดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ มี
ประสิ ทธิภ าพ จึ งแต่งตั้งผู้ บ ริ ห ารด้านการจัดการความรู้และคณะทางานการจัดการความรู้ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ประกอบด้วย
๑. ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา CKO (Chief Knowledge Officer)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
๑.๑ ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑.๒ กาหนดนโยบาย แนะนาแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ดาเนินการ
๒. คณะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO)
๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๒.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
๒.๔ หัวหน้าสานักงานคณบดี
๒.๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
๒.๗ นางกิรอัชฌา แถมสมดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่....
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
๒.๑ ให้คาปรึกษาแนะนาหลักการและแนะแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
๒.๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้คาปรึกษา แนะนา และตัดสินใจในเรื่อง
ต่าง ๆ ของโครงการตามแผนที่กาหนดไว้
๒.๓ ควบคุ ม และดู แ ลให้ มี ก ารด าเนิ น การรวบรวมองค์ ค วามรู้ ที่ มี อยู่ ใ นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจัดทาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน เช่น งบประมาณ ทีมงาน แหล่งความรู้ เป็นต้น
๓. คณะทางานการจัดการความรู้
๑) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑ อาจารย์ ดร.พิจิกา
ทิมสุกใส
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์ สุรศร
๑.๓ อาจารย์ครองใจ
โสมรักษ์
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
วงษ์มา
๑.๕ อาจารย์วรางค์รัตน์
เสนาสิงห์
๑.๖ อาจารย์ ดร.สมชาย
บุตรนันท์
๑.๗ นายศราวุฒิ
ผายเงิน
๒) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
ทรงวิชา
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธราดล
จิตจักร
๒.๔ อาจารย์ สพ.ญ.อโณทัย
แพทย์กิจ
๒.๕ อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์
ประชาชิต
๒.๖ อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ
บุตรโยธี
๒.๗ อาจารย์ฐิตินันท์
บัวบาน
๒.๘ อาจารย์กัมปนาท
วงศ์เครือสอน
๒.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ
๒.๑๐ อาจารย์สุวิทย์
ทิพอุเทน
๒.๑๑ อาจารย์ภาคภูมิ
ซอหนองบัว
๒.๑๒ นายอภิสิทธิ์
โสรินทร์
๒.๑๓ นายเสกสรร
บริบูรณ์
๓) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
๓.๒ อาจารย์นราวุธ
ระพันธุ์คา
๓.๓ อาจารย์ลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
๓.๔ อาจารย์ชนกนันท์
ศรีลาพัฒน์
๓.๕ อาจารย์ภรภัทร
ไชยสมบัติ

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
๓.๖ นางสาว...
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๓.๖ นางสาวมัลลิกาล์
สินธุระวิทย์
๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
สมคาพี่
๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร รักษาสุข
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร ราชพิลา
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
๔.๕ อาจารย์โกวิทย์
พัชรบุษราคัมกุล
๔.๖ อาจารย์ศศิธร
มีชัยตระกูล
๔.๗ อาจารย์กิ่งกาญจน์
ป้องทอง
๔.๘ อาจารย์สมศักดิ์
ศิรขิ ันธ์
๔.๙ อาจารย์นะกะวี
ด่านลาพล
๔.๑๐ นางสาวกนกภรณ์
จันตะแสง
๔.๑๑ นางสาวทิพวรรณ
บุญตาท้าว
๕) สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ทรงทรัพย์
อรุณกมล
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
ทิพอุเทพ
๕.๓ อาจารย์อนาวิล
พรหมเทพ
๕.๔ อาจารย์อรอนงค์
ไชยรา
๕.๕ อาจารย์นพรัตน์
พัชนีย์
๕.๖ นางสาวสกลสุภา
เจนศิริวงษ์
๕.๗ นายอรัญ
บุตรนา

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กาหนด คัดเลือกงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่จะจัดการความรู้ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เตรียมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ดาเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๔. ประเมินผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

1

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 - 31 มี.ค. 61)
ชื่อส่วนราชการ
: คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การส่งเสริมการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น/การเรียนการสอน/การวิจัย
องค์ความรู้ที่จาเป็น : อาหารแปรรูปในท้องถิ่น
ตัวชี้วัดตามคารับรอง (KPI) : การบริการวิชาการแก่สังคม
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
แผน
รอบ 6 เดือน

ผลดาเนินงาน
ปัญหา / อุปสรรค

บรรลุ

ไม่บรรลุ

1 คำสั่ง



-

-

จำนวน 3 แหล่ง
- ผู้รู้ในท้องถิ่น



-

-

1. การบ่งชี้ความรู้
1.1 - แต่งตั้งคณะทำงำน KM
1.2 ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ควำมรู้
1.3 จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เรื่อง อำหำร
แปรรูปในท้องถิ่น

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 กำรแสวงหำควำมรูจ้ ำกแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ

- คำสั่งไม่น้อยกว่ำ
1 คำสั่ง

2
โครงการ/กิจกรรม
เรื่อง กระบวนกำรเรียนรู้อำหำรแปรรูปใน
ท้องถิ่น
2.2 กำรพัฒนำบุคลำกร
- อบรมและถ่ำยทอดเพื่อแลกเปลีย่ นเรียนรู้ของ
บุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกคณะ

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
3.1 สื่อกำรเรียนรู้
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
4.1 ประชุมกลั่นกรองควำมรู้

5. การเข้าถึงความรู้
5.1 กำรเผยแพร่ควำมรู้ในหลำยช่องทำง
- เว็บไซต์ / Social Media Page
- เอกสำรเผยแพร่ควำมรู้

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
แผน
รอบ 6 เดือน
-จำนวนแหล่งในกำร
- ศึกษำดูงำน
แสวงหำควำมรูไ้ ม่น้อยกว่ำ - ข้อมูลสำรสนเทศ
2 แหล่ง
- จำนวน 4 คน

ผลดาเนินงาน
ปัญหา / อุปสรรค

บรรลุ

ไม่บรรลุ



-

-

-บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำ
ไม่น้อยกว่ำ
3 คน
- สื่อกำรเรียนรู้มไี ม่น้อย
กว่ำ 1 รูปแบบ

- รำยงำน
- หนังสือ-แผ่นพับ



-

-

- ประชุมไม่น้อยกว่ำ 1
ครั้ง

- จำนวน 1 ครั้ง



-

-

จำนวนช่องทำงเผยแพร่
มำกกว่ำ 1 ช่องทำง

อยู่ระหว่างดาเนินการ

3
โครงการ/กิจกรรม
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
6.1 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน
6.2 ด้ำนกำรวิจัย/บริกำรวิชำกำร

7. การเรียนรู้

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
แผน
รอบ 6 เดือน
-มีรำยวิชำที่มีกำรนำ
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ควำมรู้ด้ำนอำหำรแปรรูป
ในท้องถิ่นไปใช้ในกำร
เรียนกำรสอน
-จำนวนโครงกำรวิจยั /
บริกำรวิชำกำร

อยู่ระหว่างดาเนินการ

7.1 นำควำมรู้ “อำหำรแปรรูปในท้องถิ่น” ไปใช้ - จำนวนรำยวิชำที่นำ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย / บริกำร ควำมรู้ไปใช้ ไม่น้อยกว่ำ 2
รำยวิชำ
วิชำกำร
- มีกำรนำควำมรู้ไปใช้ใน
กำรเขียนโครงกำรเพื่อขอ
ทุนสนับสนุนในกำรบริกำร
วิชำกำรและกำรวิจัย ไม่
น้อยกว่ำ 1 โครงกำร
7.2 ประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ กำร
บริกำรวิชำกำร/วิจัย
อยู่ระหว่างดาเนินการ
-ผู้เรียนมีควำมพึงพอใจ มี
- กำรประเมินผู้เรียน
- ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร ควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 80
บริกำรวิชำกำร
-ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำม
พึงพอใจ ควำมรู้ควำมเข้ำ
ใน และกำรนำควำมรูไ้ ปใช้

ผลดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ปัญหา / อุปสรรค

4
โครงการ/กิจกรรม
7.3 ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
จัดกำรเรียนรู้ และทบทวนแผน KM

ตัวชี้วัด และเป้าหมาย
ผล
แผน
รอบ 6 เดือน
ประโยชน์ไม่น้อยว่ำร้อยละ
80
-บรรลุตำมแผนไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลดาเนินงาน
บรรลุ

ไม่บรรลุ

ปัญหา / อุปสรรค
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ผลการดาเนินงานตามประเด็นองค์ความรู้ อาหารแปรรูปในท้องถิ่น ส่วนราชการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61)
องค์ความรู้ที่เลือก
1. อำหำรแปรรูปในท้องถิ่น

รูปแบบองค์ความรู้ที่ได้
1. สื่อกำรเรียนกำรสอน

2. โครงกำรบริกำรวิชำกำร

ผลการดาเนินงาน รอบ 9 เดือน
การเผยแพร่องค์ความรู้
ผลการเรียนรู้ของบุคลากรและองค์กร
1 . เผยแพร่สื่อควำมรู้ให้กับอำจำรย์ 1. อำจำรย์ได้นำเอำควำมรู้ไปใช้จัดกำร
เพื่อใช้จัดกำรเรียนกำรสอน
เรียนกำรสอน ทำให้เกิด ผลกำรประเมิน
จำกผู้ เ รี ย นอยู่ ใ นระดั บ ดี จ ำนวน 2
รำยวิชำ
1) วิชำ อำหำรแปรรูปพื้นบ้ำน
2) วิชำ เทคโนโลยีเนื้อและผลิตภัณฑ์
2. ประชุมแลกเปลี่ยนควำมรู้เพื่อให้
อำจำรย์และบุคลำกรได้นำควำมรู้ไป
ใช้ในกำรเขียนโครงกำรบริกำร
วิชำกำรทีเ่ กี่ยวข้องกับอำหำรแปรรูป
ในท้องถิ่นเพื่อเสนอขอทุนสนับสนุน

2. อำจำรย์ได้นำควำมรู้ไปจัดทำ
โครงกำรบริกำรวิชำกำรและได้รับทุน
สนับสนุน 2 โครงกำร
- โครงกำรฝึกอบรมเพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำรแปรรูปข้ำวกล้องงอกบ้ำน
นำงอย ตำบลเต่ำงอย อำเภอเต่ำงอย
- โครงกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์จำกปลำร้ำ
โดยมี ผ ลกำรประเมิ น จำกผู้ เ ข้ ำ ร่ ว ม
โครงกำรพบว่ำอยู่ในระดับดี ทั้ง 3 ด้ำน
- ด้ำนควำมพึงพอใจ
- ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ
- ด้ำนกำรนำไปใช้ประโยชน์
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