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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
สรุปความเป็นมาและความสาคัญ
กระบวนการจั ดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
อย่ า งสม่ าเสมอ โดยต้ อ งรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้า นต่า งๆ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้ เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมิน ผลปฏิบัติราชการประจาปี ได้กาหนดการจัดการความรู้ในองค์กร
ไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและองค์กรต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มี
พันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนา
คณะตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2561 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา กับสานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อดาเนินการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ให้สามารถผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ให้ เ ป็ น องค์ กรแห่ งการเรี ย นรู้ ต่ อ ไป โดยมหาวิทยาลั ย ได้ กาหนดยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไว้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ 4) การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ขั้นตอนการดาเนินการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได้
ดาเนินการตามแผนจัดการความรู้โดยมีขั้นตอนและผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคาสั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้าน
การจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผู้ช่วยคณบดีทุกสายงาน และ
ประธานสาขาวิ ชาทุ กสาขา เป็ น คณะกรรมการ มี ค ณบดี เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารด้ า นการจั ด การความรู้ (Chief
Knowledge Officer : CKO) มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากร
เป็นคณะทางาน
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2. ทบทวนผลการดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้
โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่เลือก :
กระบวนการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น”
1) ด้านการเรียนการสอน :
1.1) วิชา อาหารแปรรูปพื้นบ้าน
1.2) วิชา ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ:
2.1) โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2.2) โครงการวิจัย การทามะเขือเทศผงด้วยวิธีการห่อหุ้มสารสาคัญด้วยเครื่องระเหยน้า
แบบพ่นฝอย โครงการบริการวิชาการ
2.3) โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเขือ
เทศบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย
2.4) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
3. กาหนดนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทาง
การดาเนินการจัดการความรู้ และได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้
3.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานหลักนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิบั ติงาน โดยกาหนดให้ แต่ละหน่วยงานเลื อกดาเนินการจัดการองค์ ความรู้ อย่างน้ อย
หน่วยงานละ 1 องค์ความรู้ มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication
of Practice : COP) ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง จั ด ท าแผนจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการดาเนินงาน
3.2) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
4. คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้
คณะทางานได้สารวจองค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ โดยส่งแบบสารวจไปยังหน่วยงานต่างๆ และนาผลการสารวจมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละ
ตัวชี้วัดของแต่ล ะประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลื อกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้
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สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษบกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับ
การรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนระบบบริหาร
จัดการที่พัฒนาขึ้น

องค์ความรู้ที่เลือก

ประเภทองค์ความรู้

1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร

เทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

2. ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

เทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5. จัดทาแผนจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขาฯ รวบรวม
และสรุ ป เป็ น แผนจั ด การความรู้ ข องคณะ และน าเสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารคณะ น าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
การติ ด ตามและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามแผนจั ด การความรู้ ด าเนิ น การโดยให้
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผลและ
สรุปรายงานนาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนฯ
ให้เป็นแนวทางในการดาเนินการในปีต่อไป
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คานา
ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้ทาคารับรองปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสาเร็จของแผนพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ รวมถึงมีการจัดการความรู้ในสถาบันฯ ที่มีประสิทธิภาพ
ที่จ ะทาให้ บุ คลากรได้รั บ การพั ฒ นาและมีความก้าวหน้าตามลั กษณะงาน ตามสาขาวิช าชีพ และตาม
สมรรถนะ (Competencies) อย่างเหมาะสม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และตัวบ่งชี้ที่ สกอ. ตัวบ่งชี้
ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3
กาหนดให้ สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการ
ความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึ งความรู้ และพัฒนา
ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก
การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบันการ
สร้างบรรยากาศและวั ฒนธรรม การเรี ยนรู้ ภายในสถาบั น การกาหนดแนววิธีปฏิบั ติงาน ตลอดจนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีความคาดหวังให้แผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ สามารถผลักดัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ต่อไป
15 มกราคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
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บทที่ 1
กระบวนการจัดทาแผนจัดการความรู้
ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. ความเป็นมาและความสาคัญ
กระบวนการจั ดการความรู้ เป็ นองค์ประกอบส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 1
ได้กาหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้
อย่ า งสม่ าเสมอ โดยต้ อ งรั บ รู้ ข้ อ มู ล ข่ าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้า นต่า งๆ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิสั ย ทัศน์ และปรับเปลี่ ยนทัศนคติของข้าราชการในสั งกัดให้ เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันนอกจากนั้นในแนวทางการจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ และการติดตามประเมิน ผลปฏิบัติราชการประจาปี ได้กาหนดการจัดการความรู้ในองค์กร
ไว้เป็นประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติราชการในมิติที่ 4 คือ ด้านการพัฒนาสถาบัน ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้ว่าการบริหารราชการแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการจัดการความรู้ เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และ
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อการพัฒนาคน งานและองค์กรต่อไป
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น มี
พันธกิจในการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพ และให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนในท้องถิ่น และ
พัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรมีการพัฒนา
คณะตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
กากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา
2561 และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษา กับสานักงานพัฒนาระบบ
ราชการ เพื่อดาเนินการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร ให้สามารถผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ และพัฒนา
มหาวิทยาลั ย ให้ เ ป็ น องค์ กรแห่ งการเรี ย นรู้ ต่ อ ไป โดยมหาวิทยาลั ย ได้ กาหนดยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห าร
มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องและตอบสนองต่อกรอบทิศทางและนโยบายการพัฒนาของรัฐบาลไว้ 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) สร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 2) อนุรักษ์สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม 3) การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางานและ 4) การพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประชาชนโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
2. หลักการจัดทาแผนการจัดการความรู้
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
กับตัวชี้วัดในประเด็น ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถ
และมีส มรรถนะที่เหมาะสมตามสายงานสามารถปฏิบัติห น้าที่ให้ บรรลุ เป้าหมายตัว ชี้วัดและประเด็ น
ยุทธศาสตร์ได้
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3. วัตถุประสงค์การจัดทาแผนการจัดการความรู้
3.1 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในดาเนินงานจัดการความรู้ของคณะ และหน่วยงานในระดับสาขาวิชา
3.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนครได้
ดาเนินการตามแผนจัดการความรู้โดยมีขั้นตอนและผลการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ และคณะทางานด้าน การ
จัดการความรู้ของหน่วยงาน ตามคาสั่ง คณะเทคโนโลยีการเกษตรที่ 55/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้าน
การจัดการความรู้ และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยมีคณบดี รองคณบดีทุกสายงาน ผู้ช่วยคณบดีทุกสายงาน และ
ประธานสาขาวิ ชาทุ กสาขา เป็ น คณะกรรมการ มี ค ณบดี เ ป็ น ผู้ บ ริ ห ารด้ า นการจั ด การความรู้ (Chief
Knowledge Officer : CKO) มีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานสาขาวิชา คณาจารย์ และบุคลากร
เป็นคณะทางาน
2. ทบทวนผลการดาเนินการจัดการความรู้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการจัดการความรู้
โดยได้แต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และคัดเลือกองค์ความรู้ องค์ความรู้ที่เลือก :
กระบวนการเรียนรู้การเลี้ยงปลานิล ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การแปรรูปอาหารในท้องถิ่น”
1) ด้านการเรียนการสอน :
1.1) วิชา อาหารแปรรูปพื้นบ้าน
1.2) วิชา ปัญหาพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ:
2.1) โครงการวิจัยกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
2.2) โครงการวิจัย การทามะเขือเทศผงด้วยวิธีการห่อหุ้มสารสาคัญด้วยเครื่องระเหยน้า
แบบพ่นฝอย โครงการบริการวิชาการ
2.3) โครงการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากมะเขือ
เทศบ้านนางอย ตาบลเต่างอย อาเภอเต่างอย
2.4) โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาร้า
3. กาหนดนโยบายการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะทางานจัดการความรู้ได้ทบทวน และศึกษาผลการดาเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทาง
การดาเนินการจัดการความรู้ และได้กาหนดนโยบายการจัดการความรู้เสนอต่อคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายโดยสรุป ดังนี้
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3.1) ส่งเสริมให้หน่วยงานหลักนากระบวนการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาบุคลากร และให้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการปฏิบั ติงาน โดยกาหนดให้ แต่ละหน่วยงานเลื อกดาเนินการจัดการองค์ ความรู้ อย่างน้ อย
หน่วยงานละ 1 องค์ความรู้ มีการแต่งตั้งคณะทางานจัดการความรู้หรือชุมชนนักปฏิบัติ (Communication
of Practice : COP) ของหน่ ว ยงาน รวมทั้ ง จั ด ท าแผนจั ด การความรู้ ข องหน่ ว ยงานเพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการดาเนินงาน
3.2) เสริมสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการนาการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒ นา
บุคลากรและพัฒนางานของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
4. คัดเลือกองค์ความรู้เพื่อจัดการความรู้
คณะทางานได้สารวจองค์ความรู้ที่ผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ โดยส่งแบบสารวจไปยังหน่วยงานต่างๆ และนาผลการสารวจมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละ
ตัวชี้วัดของแต่ล ะประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลื อกองค์ความรู้ที่จะดาเนินการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การ
บริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร ดาเนินการ 2 เรื่อง ดังนี้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษบกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่มี
การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนระบบบริหารจัดการที่
พัฒนาขึ้น

องค์ความรู้ที่เลือก
1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์
ความรู้ด้านการเกษตร

ประเภทองค์ความรู้
เทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

2. ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะ เทคนิคการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีการเกษตร
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5. จัดทาแผนจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะทางานจัดการความรู้ของคณะ โดยหัวหน้าทีมงานจัดการความรู้และฝ่ายเลขาฯ รวบรวมและ
สรุปเป็นแผนจัดการความรู้ของคณะ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
6. ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้
การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนจัดการความรู้ ดาเนินการโดยให้คณะทางาน
จัดการความรู้ของคณะกาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินฯ รวมทั้งประเมินผลและสรุปรายงาน
นาเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนฯ ให้เป็น
แนวทางในการดาเนินการในปีต่อไป

10

บทที่ 2
แผนจัดการความรูข้ องคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดทาแผนจัดการความรู้ พ.ศ. 2562
โดยยึดตามแบบฟอร์มและกระบวนการจัดการความรู้ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และได้แผนจัดการความรู้ ที่ประกอบด้วย
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย/คณะ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนบนพื้นฐาน
เศรษบกิจพอเพียง
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรที่
มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับ
การรับใช้สังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ 8 จานวนระบบบริหาร
จัดการที่พัฒนาขึ้น

องค์ความรู้ที่เลือก

ประเภทองค์ความรู้

1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร

เทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

2. ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

เทคนิคการใช้ข้อมูล
สารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ตารางที่ 2.2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ เรื่อง ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร
ชื่อส่วนราชการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ของ KM : เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม ร้อยละ 90
องค์ความรู้ที่จาเป็น : รวบรวมองค์ความรู้ด้านเการเกษตร
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางการเกษตร
ลาดับ
1

กิจกรรม
การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือ
สาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
และกาหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
1.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
ดาเนินงาน
- แต่งตั้งสมาชิกภายในกลุ่ม
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม
1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
(KM) และกาหนดประธานกลุ่ม
1.3 กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย. 2561 1. ปฏิทินการดาเนินงาน - หลักสูตรในคณะ
2. รายชื่อบุคลากรที่การ เทคโนโลยีการเกษตร
จัดการความรู้
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3. หัวข้อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของกลุ่มความรู้
ธ.ค.. 2561 คาสั่งคณะทางานการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
จัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ม.ค. 2562 1. องค์ความรู้ที่จาเป็นใน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลาดับ
2
3

4

กิจกรรม
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ

วิธีการสู่ความสาเร็จ
2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรที่เข้า
ร่วมประชุม mini_UKM ครั้งที่ 20

ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ม.ค. 2562 - วิธีปฏิบัติการจัดการ
องค์ความรู้

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
บทเรียน วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยนา
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติ
4.1 สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้เรื่อง
การบริการวิชาการ

มี.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับงานบริการ
วิชาการผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู้

การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มี.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
เกี่ยวกับงานบริการ
พิเศษ
วิชาการ ที่สามารถนาไป คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปฏิบัติได้
มิ.ย. 2562 1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
ด้านงานบริการวิชาการ พิเศษ
ให้แก่บุคลากรภายใน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้าน
การเกษตร

ลาดับ

กิจกรรม

5

การนาประสบการณ์จากการทางานและ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้

6

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร

วิธีการสู่ความสาเร็จ
4.2 รวบรวมผลงานที่ได้จากการนา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ความรู้หลังจากที่นาองค์ความรู้
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรไปปฏิบัติ
โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้
6.1 จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้
เรื่อง ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติที่ดี
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE &
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการ
องค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการเกษตรให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้องและที่สนใจทั้งใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงานศึกษา
เพิ่มเติมความรู้ไปปฏิบัติ

ระยะเวลา

ผลลัพธ์ที่ได้

ผู้รับผิดชอบ

ส.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับฐานข้อมูลด้าน
การเกษตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ก.ย. 2562 1. เล่มสรุปผลการ
ดาเนินงาน เรื่องการ
จัดการองค์ความรู้
เกีย่ วกับฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการเกษตร
2. เล่มสรุปองค์ความรู้
เรื่องฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการเกษตร

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ตารางที่ 2.2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ เรื่อง ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อส่วนราชการ : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เป้าประสงค์ของ KM : 1. เพื่ออานวยความสะดวกให้นักศึกษา บุคลากร และสถานประกอบ สามารถเข้าถึงการใช้งาน
2. เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการแบบ Service mind
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : จานวนระบบบริหารจัดการที่พัฒนาขึ้น
องค์ความรู้ที่จาเป็น : งานสหกิจศึกษา
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา
ลาดับ
1

กิจกรรม
การกาหนดองค์ความรู้หลักที่จาเป็นหรือ
สาคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน
และกาหนดเป้าหมายของการจัดการ
ความรู้

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
1.1 กาหนดกลุ่มเป้าหมายในการ พ.ย. 2561 1. ปฏิทินการดาเนินงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ
2. รายชื่อบุคลากรที่การ
- ประชุมชี้แจงแนวทางในการ
จัดการความรู้
ดาเนินงาน
3. หัวข้อการแลกเปลี่ยน
- แต่งตั้งสมาชิกภายในกลุ่ม
เรียนรู้ของกลุ่มความรู้
- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม
1.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ธ.ค. 2561 คาสั่งคณะทางานการ
(KM) และกาหนดประธานกลุ่ม
จัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นใน ม.ค. 2562 1. องค์ความรู้ที่จาเป็นใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ
- หลักสูตรในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ลาดับ
2

กิจกรรม
การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ

3

การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ บางส่วน
ให้เหมาะสมต่อการดาเนินงานของ
หน่วยงาน

4

การนาความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
ผู้รับผิดชอบ
2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรที่เข้า ม.ค. 2562 - วิธีปฏิบัติการจัดการองค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
ร่วมประชุม mini_UKM ครั้งที่ 20
ความรู้
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
3.1 สกัดความรู้ที่ได้จากการถอด
มี.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
บทเรียน วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดย
เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา พิเศษ
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
การสกัดความรู้จากกลุ่ม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ความรู้
ปฏิบัติรายบุคคล
3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้ มี.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
เกี่ยวกับงานสหกิจศึกษา พิเศษ
ดาเนินงานของหน่วยงาน โดยนา
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการนาไป
ปฏิบัติ
4.1 สมาชิกกลุ่มนาองค์ความรู้เรื่อง มิ.ย. 2562 1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้าน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
งานสหกิจศึกษา
งานสหกิจศึกษาให้แก่
พิเศษ
บุคลากรภายในคณะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
งานสหกิจศึกษา

ลาดับ

กิจกรรม

5

การนาประสบการณ์จากการทางานและ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และสกัดออกมาเป็นขุมความรู้

6

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร

วิธีการสู่ความสาเร็จ
ระยะเวลา
ผลลัพธ์ที่ได้
4.2 รวบรวมผลงานที่ได้จากการนา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยน
ส.ค. 2562 - การจัดการองค์ความรู้
ความรู้หลังจากที่นาองค์ความรู้
เกีย่ วกับฐานข้อมูลงานสห
ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาไปปฏิบัติ
กิจศึกษา
โดยสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่นา
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้
6.1 จัดทารายงานสรุปองค์ความรู้ ก.ย. 2562 1. เล่มสรุปผลการ
เรื่อง ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา
ดาเนินงาน เรื่องการ
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
จัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
หาแนวปฏิบัติที่ดี
ฐานข้อมูลองค์ความรู้
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE &
งานสหกิจศึกษา
LEARN แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. เล่มสรุปองค์ความรู้
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการ
เรื่องฐานข้อมูลองค์ความรู้
องค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลงานสห
งานสหกิจศึกษา
กิจศึกษาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องและ
ที่สนใจทั้งในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานศึกษาเพิ่มเติมความรู้ไป
ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร

บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)

แบบฟอร์ม ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
CKO Profile
ส่วนที่ 1 : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ 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

ภาคผนวก ข
คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ 55/2561
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร

คาสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่ ๕๕/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้
และคณะทางานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
----------------------------------------ตามที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ดาเนินการตามเกณฑมาตรฐานตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๑ และการ
ประเมินผลตามคารับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การ
ด าเนิ น งานด้ า นการจั ด การความรู้ ข องคณะเทคโนโลยี ก ารเกษตร เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และ
มีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะทางานการจัดการความรู้ของคณะ
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
๒.๘ นางรัชดาภรณ์ ราชติกา
๒.๙ นายอนุวัตร อุ่นคา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่....

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 อ ยู่ ใ นคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจัดทาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้
๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินงาน เช่น งบประมาณ ทีมงาน แหล่งความรู้ เป็นต้น
๓. คณะทางานการจัดการความรู้
๑) สาขาวิชาพืชศาสตร์ ประกอบด้วย
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์
๑.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์
๑.๓ อาจารย์ ดร.พิจิกา
๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ
๑.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร
๑.๖ อาจารย์ ดร.สมชาย
๑.๗ อาจารย์วรางค์รัตน์
๑.๘ นายศราวุฒิ
๒) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ประกอบด้วย
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธราดล
๒.๔ อาจารย์ สพ.ญ.อโณทัย
๒.๕ อาจารย์ น.สพ.จักรพรรดิ์
๒.๖ อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ
๒.๗ อาจารย์กัมปนาท
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี
๒.๙ อาจารย์สุวิทย์
๒.๑๐ อาจารย์ภาคภูมิ
๒.๑๑ นายอภิสิทธิ์

วงษ์มา
สุรศร
ทิมสุกใส
โสมรักษ์
ราชพิลา
บุตรนันท์
เสนาสิงห์
ผายเงิน

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

อัมภาผล
ทรงวิชา
จิตจักร
แพทย์กิจ
ประชาชิต
บุตรโยธี
วงศ์เครือสอน
ชนะบุญ
ทิพอุเทน
ซอหนองบัว
โสรินทร์

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

๓) สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประกอบด้วย
๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี
๓.๒ อาจารย์นราวุธ
ระพันธุ์คา
๓.๓ อาจารย์ลัดดาวัลย์
เลิศจันทึก
๓.๔ อาจารย์ชนกนันท์
ศรีลาพัฒน์
๓.๕ อาจารย์ภรภัทร
ไชยสมบัติ
๓.๖ นางสาวมัลลิกาล์
สินธุระวิทย์

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
๔ สาขาวิชา...

๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน
สมคาพี่
๔.๒ อาจารย์โกวิทย์
พัชรบุษราคัมกุล
๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา หาญมนตรี
๔.๔ อาจารย์ฐิตินันท์
บัวบาน
๔.๕ ดร.สุเมธ
เพียยุระ
๔.๖ นางสาวกนกภรณ์
จันตะแสง

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

๕) สาขาวิชาการประมง ประกอบด้วย
๕.๑ อาจารย์ทรงทรัพย์
๕.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา
๕.๓ อาจารย์อนาวิล
๕.๔ อาจารย์อรอนงค์
๕.๕ อาจารย์นพรัตน์
๕.๖ นางสาวสกลสุภา
๕.๗ นายอรัญ

หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

อรุณกมล
ทิพอุเทพ
พรหมเทพ
ไชยรา
พัชนีย์
เจนศิริวงษ์
บุตรนา

๖) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย
๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์
แว่นเรืองรอง
๖.๒ อาจารย์ศศิธร
มีชัยตระกูล
๖.๓ อาจารย์สมศักดิ์
ศิริขันธ์
๖.๔ อาจารย์นะกะวี
ด่านลาพล
๖.๕ นางสาวทิพวรรณ
บุญตาท้าว

คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
เลขานุการคณะทางาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
๑. กาหนด คัดเลือกงาน/ผลงาน/ชิ้นงาน ที่จะจัดการความรู้ จัดนิทรรศการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. เตรียมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้ นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ดาเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๔. ประเมินผลการดาเนินงานจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล ทรงวิชา)
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

แผนการจัดการความรู้
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

