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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ/ทีมงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ
บนพื้นฐานแห่งคุณธรรมร่วมช้ีน าการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม เป็นปรัชญาส าคัญท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ได้ใช้เป็นหลักคิดในการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีมีนโยบายในการน ากระบวนการจัดการความรู้มา
เป็นเครื่องมือหลักในการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  

คณะท างานได้ส ารวจองค์ความรู้ท่ีผลักดันประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจากบุคลากร ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยส่งแบบส ารวจไปยังหน่วยงานต่าง ๆ และน าผลการส ารวจมาสรุปองค์ความรู้ในแต่ละตัวช้ีวัดของแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ท่ีจะด าเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน  ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1 การบริหารของคณะเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด าเนินการ 2 เรื่อง 
ดังนี้ 

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย/คณะ 

องค์ความรู้ที่เลือก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนืบน
พื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์กับการรับใช้สังคม 

1. ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 8 จ านวนระบบบริหารจัดการท่ีพัฒนาขึ้น 

2. ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

 
2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ และบทบาทหน้าที่ของสมาชิก 

ล าดับ ชื่อ - สกุล บทบาทหน้าที ่
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา หัวหน้าชุมชนนักปฏิบัติ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์  แว่นเรืองรอง สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธราดล  จิตจักร สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
4 อาจารย์นพรัตน์  พัชณีย์ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
5 นางสุพัตรา  หล้าชาญ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
6 นางกิรอัชฌา  แถมสมดี สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
7 นายสัญญา  แถมสมดี สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
8 นางรัชดาภรณ์  ราชติกา สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
9 นายอนุวัตร  อุ่นค า สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
10 นางสาวธิวาพร  ค าสงค์ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
11 นายเสกสรร  บริบูรณ์ สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานจัดการความรู ้

 
1.  การก าหนดองค์ความรู้หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงานและก าหนดเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้  

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ 
       - ประชุมช้ีแจงแนวทางในการด าเนินงาน 
       - แต่งต้ังสมาชิกภายในกลุ่ม 

- กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 
1.2 จัดกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) และก าหนดประธานกลุ่ม 
1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้

2. การเสาะแสวงหาความรู้ที่ต้องการ  
2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุม mini_UKM ครั้งท่ี 20 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอดบทเรียน วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้จาก
การถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคล 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน าองค์ความรู้
จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

 
4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏบิัติงานจริง  

4.1  สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่องการบริการวิชาการ 
4.2 รวบรวมผลงานท่ีได้จากการน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
5.  การน าประสบการณ์จากการท างานการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้  

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ ฐานข้อมูลด้านการเกษตรไปปฏิบัติ โดย
สรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้ 

 
6.  การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเปน็ลายลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ เรื่อง ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตร 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติท่ีดี 
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปล่ียนเรียนรู ้
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการองค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการเกษตรให้บุคลากรท่ี

เกี่ยวข้องและท่ีสนใจท้ังในหน่วยงานและนอกหน่วยงานศึกษาเพิ่มเติมความรู้ไปปฏิบัติ
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ตารางที่ 1 รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เร่ือง ฐานขอ้มูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร (รอบ 12 เดือน) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เป้าประสงค์ของ KM :  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : หลักสูตรมีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับการรับใช้สังคม ร้อยละ 90 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  รวบรวมองค์ความรู้ด้านเการเกษตร 
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ฐานข้อมูลองค์ความรู้ทางการเกษตร 

 
ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

แผน ผล แผน ผล 
1 การก าหนดองค์ความรู้

หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญ
ต่องานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 
 
 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ 
      - ประชุมช้ีแจงแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
      - แต่งต้ังสมาชิกภายในกลุ่ม 
      
      - กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 

 
 
1. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
2. รายช่ือบุคลากรท่ีการจัดการ
ความรู้ 
3. หัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
กลุ่มความรู้ 

 
 

พ.ย. 2561 

 
 
28 ธันวาคม 2561 
 

 
 
- หลักสูตรในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.2 จัดกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
และก าหนดประธานกลุ่ม 

ค าส่ังคณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธ.ค.. 2561 28 ธันวาคม 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ม.ค. 2562 16 มกราคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

2 การเสาะแสวงหาความรู้
ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมประชุม mini_UKM ครั้งท่ี 20 

- วิธีปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ ม.ค. 2562 28 มกราคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้ บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอด
บทเรียน วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์
ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี
ปฏิบัติรายบุคคล 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานบริการวิชาการผ่านการสกัด
ความรู้จากกลุ่มความรู้ 

มี.ค. 2562 5 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

  3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน า
องค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานบริการวิชาการ ท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

มี.ค. 2562 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4 การน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้       
มาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง
การบริการวิชาการ 

1. เพิ่มองค์ความรู้ด้านงานบริการ
วิชาการให้แก่บุคลากรภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 

มิ.ย. 2562 18 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
แผน ผล แผน ผล 

  4.2 รวบรวมผลงานท่ีได้จากการน า
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    

5 การน าประสบการณ์จาก
การท างานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุม
ความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียน
ความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตรไปปฏิบัติ 
โดยสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลังจากท่ีน า
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้ 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร 

ส.ค. 2562 1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร 
 
 

6.1 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ 
เรื่อง ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรร
หาแนวปฏิบัติท่ีดี 
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการ
องค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลองค์
ความรู้ด้านการเกษตรให้บุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องและท่ีสนใจท้ังใน
หน่วยงานและนอกหน่วยงานศึกษา
เพิ่มเติมความรู้ไปปฏิบัติ 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน เรื่อง
การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร  
https://asagt.snru.ac.th/ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร  
http://online.fliphtml5.com/yicw
m/nkfa/ 

ก.ย. 2562 23 กันยายน 2562 บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

https://asagt.snru.ac.th/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
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ตารางที่ 2 รายงานผลตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เร่ือง ฐานขอ้มูลงานสหกิจศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร (รอบ 9 เดือน) 
ชื่อส่วนราชการ  :  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เป้าประสงค์ของ KM : 1. เพื่ออ านวยความสะดวกให้นักศึกษา บุคลากร และสถานประกอบ สามารถเข้าถึงการใช้งาน 
                             2. เพื่อพัฒนาด้านการให้บริการแบบ Service mind 
ตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ : จ านวนระบบบริหารจัดการท่ีพัฒนาขึ้น 
องค์ความรู้ที่จ าเป็น  :  งานสหกิจศึกษา 
ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม : ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา 

 
ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน  

แผน ผล แผน ผล ผู้รับผิดชอบ 
1 การก าหนดองค์ความรู้

หลักที่จ าเป็นหรือส าคัญต่อ
งานหรือกิจกรรมของ
หน่วยงาน และก าหนด
เป้าหมายของการจัดการ
ความรู้ 
 
 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ 
      - ประชุมช้ีแจงแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
      - แต่งต้ังสมาชิกภายในกลุ่ม 
      
     - กลุ่มความรู้ทบทวนหัวข้อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม 

 
 
1. ปฏิทินการด าเนินงาน 
 
2. รายช่ือบุคลากรท่ีการจัดการ
ความรู้ 
3. หัวข้อการแ ลกเปล่ียนเรียนรู้
ของกลุ่มความรู้ 

 
 

พ.ย. 2561 

 
 
28 ธันวาคม 2561 
 

 
 
- หลักสูตรในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
- คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

  1.2 จัดกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) 
และก าหนดประธานกลุ่ม 

ค าส่ังคณะท างานการจัดการความรู้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ธ.ค. 2561 28 ธันวาคม 2561 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

1. องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

ม.ค. 2562 16 มกราคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน  
แผน ผล แผน ผล ผู้รับผิดชอบ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่
ต้องการ 
 

2.1 ถอดบทเรียนจากบุคลากรท่ีเข้า
ร่วมประชุม mini_UKM ครั้งท่ี 20 

- วิธีปฏิบัติการจัดการองค์ความรู้ ม.ค. 2562 28 มกราคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 
ความรู้ บางส่วนให้
เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
 
 

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอด
บทเรียน  วิธีปฏิบัติรายบุคคล โดย
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสกัดองค์ความรู้
จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ
รายบุคคล 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานสหกิจศึกษาการสกัดความรู้
จากกลุ่มความรู้ 

มี.ค. 2562 5 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้
บางส่วนให้เหมาะสมต่อการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน โดยน าองค์
ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 
ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
งานสหกิจศึกษา ท่ีสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

มี.ค. 2562 29 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4 การน าความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้       มา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
จริง 
 
 

4.1 สมาชิกกลุ่มน าองค์ความรู้เรื่อง
งานสหกิจศึกษา 

1. เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านงานสห
กิจศึกษาให้แก่บุคลากรภายในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
2. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลงานสหกิจ
ศึกษา 

มิ.ย. 2562 18 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ล าดับ กิจกรรม ตัวชี้วัด และเป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินงาน  
แผน ผล แผน ผล ผู้รับผิดชอบ 

  4.2 รวบรวมผลงานท่ีได้จากการน า
องค์ความรู้ไปปฏิบัติให้กับบุคลากร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

    

5 การน าประสบการณ์จาก
การท างานและการ
ประยุกต์ใช้ความรู้มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียน
ความรู้หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ 
ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษาไปปฏิบัติ 
โดยสรุปส่ิงท่ีได้เรียนรู้หลังจากท่ีน า
องค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น
องค์ความรู้ 

- การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา 

ส.ค. 2562 1 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กิจการพิเศษ 
คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

6 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
 
 

6.1 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้ 
เรื่อง  ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา 
6.2 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหา
แนวปฏิบัติท่ีดี 
6.3 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & 
LEARN แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6.4 เผยแพร่องค์ความรู้การจัดการ
องค์ความรู้เรื่องฐานข้อมูลงานสหกิจ
ศึกษาให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องและท่ี
สนใจท้ังในหน่วยงานและนอก
หน่วยงานศึกษาเพิ่มเติมความรู้ไป
ปฏิบติั 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน เรื่อง
การจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้งานสหกิจ
ศึกษา  
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้งานสหกิจ
ศึกษา 

ก.ย. 2562 23 กันยายน 2562 บุคลากรคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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ส่วนที่ 3 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

 
1. ความรู้ที่ได้และการกลั่นกรองความรู้  

องค์ความรู้ที่เลือก 
ผล 

รูปแบบองค์ความรู้ที่ได้ 
ผ่านการกลั่นกรอง

จาก 
บันทึกอยู่ที่/ 

การเผยแพร่องค์ความรู้ 
1. ฐานข้อมูลหมู่บ้าน
และองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน 
เรื่องการจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับฐานข้อมูลองค์ความรู้
ด้านการเกษตร  
https://asagt.snru.ac.th/ 
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การเกษตร  
http://online.fliphtml5.com/y
icwm/nkfa/ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
วั น ท่ี  1  สิ ง ห า คม 
2562 

เวบไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
https://asagt.snru.ac.th/ 
http://online.fliphtml5.

com/yicwm/nkfa/ 

2. ฐานข้อมูลงานสห
กิจศึกษา คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน 
เรื่องการจัดการองค์ความรู้
เกี่ยวกับฐานข้อมูลองค์ความรู้
งานสหกิจศึกษา  
2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่อง
ฐานข้อมูลองค์ความรู้งานสห
กิจศึกษา 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ จ า ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
วัน ท่ี  20 กันยายน 
2562 

เวบไซต์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
https://agt.snru.ac.th/ 
 

 
2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้ (อธิบายรายละเอียดประโยชน์ขององค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในหน่วยงาน)  

องค์ความรู้ด้านการเกษตร  เผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาทิ องค์
ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร องค์ความรู้เรื่องการเพาะเล้ียงกบและการผลิต
กบหยอง องค์ความรู้เรื่องปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร 
องค์ความรู้เรื่องอาหารสัตว์และการจัดการสุขภาพสัตว์ การผสมเทียมและการจัดการอาหารเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโค-กระบือ และองค์ความรู้เรื่องผ่าตัดท าหมันสุนัขแมวและการฉีดวัคซีป้องกันโรค    
แก่นักศึกษา เกษตร และผู้สนใจ สามารถศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ท่ีสนใจได้ 
 ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา  เป็นประโยชน์ต่องานบริการการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษา และผู้ประกอบการ  
 
 

https://asagt.snru.ac.th/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
https://asagt.snru.ac.th/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
http://online.fliphtml5.com/yicwm/nkfa/
https://agt.snru.ac.th/
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2.2 การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน (อธิบายรายละเอียดวิธีการน าองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน และแสดงให้เห็นถึงผลการปฏิบัติท่ีดีขึ้น พร้อมท้ังมีหลักฐานประกอบ) 

ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สามารถจัดท า
ฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลด้านการบริการวิชาการของคณะได้อย่างเนื่องทุก ๆ ปี 

ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ช่วยสนับสนุนงานสหกิจศึกษาของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 
2.3 การขยายผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์กับบุคคลที่ 

ฐานข้อมูลหมู่บ้านและองค์ความรู้ด้านการเกษตร  สามารถน าความรู้ไปใช้เพิ่มมูลค่าผลผลิต เพื่อ
สร้างงานสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อรายได้ท่ีมั่นคงของเกษตรกรท าให้ชุมชนมีความ
อยู่ดีกินดี ช่วยสร้างสมดุลท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพท่ีมั่นคง ลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ท าให้ชุมชนและสังคมเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ โดยการไม่ต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปหา
งานท า ณ ท้องถิ่นอื่น ซึ่งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตร    

ฐานข้อมูลงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร  เพื่อให้สนับสนุนงานสหกิจศึกษา ซึ่ง
เกี่ยวข้อง 3 ภาคส่วน คือ คณะเทคโนโลยีการเกษตร นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และผู้ประกอบการ 
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้ามาดูข้อมูลในฐานข้อมูลได้ ไม่ต้องเสียเวลามา
ติดต่อเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

3. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
3.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ   

1) ความร่วมมือของบุคลากรในหน่วยงาน 
2) ผู้บริหารให้การสนับสนุน  
3) งานท่ีท าสอดคล้องกับการบรรลุเป้าหมาย ในการเป็นมหาวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
4) มีองค์ความรู้ท่ีเกิดจากบูรณาการจากการท างาน      
5) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องและเป็นกันเอง  

3.2 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
1) การท างานในการลงพื้นท่ีจริงกับชาวบ้านมีความถ่ีในการท างาน    
2)            
3)            
4)            

 
4. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 
   4.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยท่ีมีการต่อยอดจากองค์ความรู้ท่ีได้) 

     งานวิ จัย เรื่อง ความต่อยาปฏิ ชีวนะของเ ช้ือ Aeromonas hydrophila ท่ีแยกได้จากกบนา 
(Hoplobatrachus rugulosus) ท่ีแสดงอาการป่วยในจังหวัดสกลนคร 
4.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด)       
นวัตกรรม ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์กบหยอง                          

                      2.ผลิตภัณฑ์แหนมเห็ด         
 3. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด        
 4. ผลิตภัณฑ์ธัญพืช                                      
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ข้อมูลผู้บริหารด้านการจดัการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
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แบบฟอร์ม ข้อมูลผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

 
 

CKO  Profile 
 

ส่วนที่ 1  : ชื่อหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
ชื่อ :     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุมพล      นามสกุล  :  ทรงวิชา 
ส่วนที่ 2 : ข้อมูลส่วนบุคคล  
ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Asst.Prof.CHUMPON  SONGWICHA 
วัน/เดือน/ปีเกิด 5 กรกฎาคม 2505 
ต าแหน่งงาน (ปัจจุบัน) คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ฝ่าย/แผนก/หน่วย คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
การศึกษาดูงาน พ.ศ.2537 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานท่ี U.of Newcastle ประเทศออสเตรเลีย 

พ.ศ.2540 ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานท่ี EICA กรุงไคโรประเทศสาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต์ 
พ.ศ.2543 ศึกษาดูงานประเทศเนเธอร์แลนด์ 
พ.ศ.2550 ศึกษาดูงานท่ีกรุงปักกิ่ง 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 (ใต้-กลาง) 

เกียรติคุณท่ีได้รับ  
ท่ีอยู่ 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.ท่ีจบการศึกษา 

วท.ม.(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2534 

วท.บ.(เกษตรศาสตร์) สัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 

ค าสั่งคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ที่  55/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้บริหารด้านการจดัการความรู้ 
และคณะท างานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ค าส่ังคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ท่ี  ๕๕/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งต้ังผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
และคณะท างานด้านการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

----------------------------------------- 
 ตามท่ีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ได้ด าเนินการตามเกณฑมาตรฐานตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ  เพื่อรองรับการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา ๒๕๖๑  และการประเมินผลตามค า
รับรองของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้การด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ             มีประสิทธิภาพ  จึง
แต่งต้ังผู้บริหารด้านการจัดการความรู้และคณะท างานการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ประกอบด้วย 
 
 ๑. ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
  คณบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา CKO (Chief Knowledge Officer) 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.๑ ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
  ๑.๒ ก าหนดนโยบาย แนะน าแนวทาง วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ
ด าเนินการ    
 
 ๒. คณะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
  ๒.๑ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
  ๒.๓ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
  ๒.๔ หัวหน้าส านักงานคณบดี     กรรมการ 
  ๒.๕ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
  ๒.๖ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     เลขานุการ 
  ๒.๗ นางกิรอัชฌา  แถมสมดี     ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๘ นางรัชดาภรณ์  ราชติกา     ผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๒.๙ นายอนุวัตร  อุ่นค า      ผู้ช่วยเลขานุการ  

  

 

หน้าท่ี.... 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๒.๑ ให้ค าปรึกษาแนะน าหลักการและแนะแนวทางในการจัดการองค์ความรู้ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
  ๒.๒ เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ให้ค าปรึกษา แนะน า และตัดสินใจในเรื่อง ต่าง 
ๆ ของโครงการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
  ๒ .๓  ควบ คุมและ ดูแล ให้ มี ก า รด า เนิ น ก าร ร วบรวมอง ค์คว ามรู้ ท่ี มี อยู่ ใ น คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรจัดท าให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ 
  ๒.๔ สนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินงาน เช่น งบประมาณ ทีมงาน แหล่งความรู้ เป็นต้น 
  
 ๓.  คณะท างานการจัดการความรู้ 
  ๑)  สาขาวิชาพืชศาสตร์  ประกอบด้วย 
        ๑.๑   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์     วงษ์มา  หัวหน้าคณะท างาน 
        ๑.๒   รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรีย์   สุรศร  คณะท างาน 
        ๑.๓   อาจารย์ ดร.พิจิกา    ทิมสุกใส คณะท างาน 
        ๑.๔   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครองใจ   โสมรักษ์ คณะท างาน 
        ๑.๕   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร   ราชพิลา คณะท างาน 
        ๑.๖   อาจารย์ ดร.สมชาย    บุตรนันท์ คณะท างาน 

๑.๗   อาจารย์วรางค์รัตน์      เสนาสิงห์ คณะท างาน 
๑.๘   นายศราวุฒิ      ผายเงิน เลขานุการคณะท างาน 
 

  ๒)  สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ประกอบด้วย 
๒.๑  รองศาสตราจารย์ ดร.หาญชัย อัมภาผล หัวหน้าคณะท างาน 
๒.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล   ทรงวิชา  คณะท างาน 
๒.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราดล จิตจักร  คณะท างาน  
๒.๔  อาจารย์ สพ.ญ.อโณทัย  แพทย์กิจ คณะท างาน 
๒.๕  อาจารย์ น.สพ.จักรพรรด์ิ ประชาชิต คณะท างาน 
๒.๖  อาจารย์ สพ.ญ.กนกวรรณ   บุตรโยธี  คณะท างาน 
๒.๗  อาจารย์กัมปนาท  วงศ์เครือสอน คณะท างาน 
๒.๘  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์มณี ชนะบุญ  คณะท างาน 
๒.๙  อาจารย์สุวิทย ์   ทิพอุเทน คณะท างาน 
๒.๑๐  อาจารย์ภาคภูมิ  ซอหนองบัว คณะท างาน 
๒.๑๑  นายอภิสิทธิ์     โสรินทร์  เลขานุการคณะท างาน 
 

  ๓)  สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร  ประกอบด้วย 
๓.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองฤทธิ์ หาญมนตรี คณะท างาน 
๓.๒  อาจารย์นราวุธ    ระพันธุ์ค า คณะท างาน 
๓.๓  อาจารย์ลัดดาวัลย์  เลิศจันทึก คณะท างาน 
๓.๔  อาจารย์ชนกนันท์    ศรีลาพัฒน์ คณะท างาน 
๓.๕  อาจารย์ภรภัทร    ไชยสมบัติ คณะท างาน 
๓.๖  นางสาวมัลลิกาล์  สินธุระวิทย์ เลขานุการคณะท างาน 

   

 
 

๔  สาขาวิชา... 
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๔)  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ประกอบด้วย 
๔.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพิน  สมค าพี่  หัวหน้าคณะท างาน 
๔.๒  อาจารย์โกวิทย์   พัชรบุษราคัมกุล คณะท างาน 
๔.๓  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนภา  หาญมนตรี คณะท างาน 
๔.๔  อาจารย์ฐิตินันท์    บัวบาน  คณะท างาน 
๔.๕  ดร.สุเมธ   เพียยุระ  คณะท างาน 
๔.๖  นางสาวกนกภรณ์  จันตะแสง เลขานุการคณะท างาน 
 

  ๕)  สาขาวิชาการประมง  ประกอบด้วย 
๕.๑  อาจารย์ทรงทรัพย์  อรุณกมล หัวหน้าคณะท างาน 
๕.๒  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทาริกา ทิพอุเทพ คณะท างาน 
๕.๓  อาจารย์อนาวิล    พรหมเทพ   คณะท างาน 
๕.๔  อาจารย์อรอนงค์  ไชยรา  คณะท างาน 
๕.๕  อาจารย์นพรัตน์   พัชนีย์  คณะท างาน 
๕.๖  นางสาวสกลสุภา    เจนศิริวงษ์ เลขานุการคณะท างาน 
๕.๗  นายอรัญ     บุตรนา  เลขานุการคณะท างาน 

 

  ๖)  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย 
๖.๑  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง คณะท างาน 
๖.๒  อาจารย์ศศิธร   มีชัยตระกูล คณะท างาน 
๖.๓  อาจารย์สมศักดิ ์  ศิริขันธ์  คณะท างาน 
๖.๔  อาจารย์นะกะวี    ด่านลาพล คณะท างาน 
๖.๕ นางสาวทิพวรรณ  บุญตาท้าว เลขานุการคณะท างาน 

 

 หน้าที่ความรับผิดชอบ 
    ๑.  ก าหนด  คัดเลือกงาน/ผลงาน/ช้ินงาน  ท่ีจะจัดการความรู้  จัดนิทรรศการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของสาขาวิชา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒.  เตรียมการจัดนิทรรศการจัดการความรู้  น าเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  ๓.  ด าเนินการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๔.  ประเมินผลการด าเนินงานจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

              
 
 
 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุมพล  ทรงวิชา) 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาคผนวก ค 
ภาพโครงการ/กิจกรรม 

การจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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