สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรูค ณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประจําปการศึกษา 2560

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan)
ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประเด็นความรู : แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร
ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนหลักสูตรของคณะที่นําไปประยุกตใช
เปาหมาย : อยางนอย 1 หลักสูตร
กิจกรรม / การดําเนินการ

กิจกรรม/การดําเนินการ

1.การบงชี้ความรู(Knowledge identification)
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ดําเนินงานการจัดการความรู ความรู ที่ 355/2560 เพื่อทําหนาที่ในการดําเนินงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
การเตรียมความพรอมนักศึกษาสูการแขงขันตอบปญ
หาทางดานการเกษตรระดับชาติ (กลุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ) ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น - คณะกรรมการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู มี ก าร
เพื่อสรางองคความรูใหม
ประชุ ม ครั้งที่ 1/2560 วั น จัน ทร ที่ 8 มกราคม 2561
( ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ค ณ ะ
เทคโนโลยี การเกษตร) เพื่อระดมความคิดเห็น ในการ
สรางองคความรูใหมประเด็นความรูดานการเตรียมความ
พร อ มนั ก ศึ ก ษาสู ก ารแข ง ขั น ตอบป ญ หาทางด า น
การเกษตรระดับชาติ และกําหนดใหเสนอเขาที่ประชุม
คณะ
- คณะกรรมการดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู มี ก าร
ประชุ ม ครั้ งที่ 2/2560 วั นศุกรที่ 12 มกราคม 2561
~1~

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลลัพธ

จํานวนคําสั่ง
แตงตั้ง

1 ฉบับ

จํานวนครั้ง
ที่ประชุม

1 ครั้ง

จํานวน 1 ฉบับ ไดแก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
ที่ 355/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งที่
1/2560 วันจันทรที่ 8 มกราคม
2561
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งที่
2/2560 วันศุกรที่ 12 มกราคม
2561

ผูรับผิดชอบ สถานะ
คณบดี



คณะกรรมการ
KM



กิจกรรม / การดําเนินการ

กิจกรรม/การดําเนินการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

(การประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร) และกําหนดให
หลักสู ตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ
2.การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition)
- การคนหาและรวบรวมความรูใน - หลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีการรวบรวมขอสอบที่ใชใน จํานวนขอสอบ อยางนอย
องคความรูที่ไดรับการคัดเลือก
การแขงขันในรอบตางๆ ของปที่ผานๆ มา จาก
และวิธีการ
10 แนว
อาจารยผูที่เคยเขารวมการแขงขัน สรางเปนแนวขอสอบ
สอน
ขอสอบ
ใหม และนําไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน
และ 1
วิธีการ
สอน
3.การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization)
จํานวน
3.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชใน -คณะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบนเว็บไซตเกี่ยวกับ
อยางนอย
การจัดเก็บความรูที่ไดจากการ การจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
ฐานขอมูล
http://agri.vru.ac.th/?page=KM
รวบรวม
ฐานขอมูล
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบ

ผลลัพธ

จํานวน 20 ขอสอบ และ 2
วิธีการสอน learning
(Problem–based Learning
และ Research-Based
Learning)

จํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก
ระบบฐานขอมูลเว็บไซตการ
จัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM
3.2 รวบรวมความรูที่ไดเพื่อเผยแพร -คณะมีการนําแนวขอสอบใหมที่ไดจากการรวบรวมและ จํานวนแหลง อยางนอย
จํานวน 1 แหลง ไดแก
บนเว็บไซต
วิเคราะห เผยแพรบนเว็บไซตการจัดการความรูคณะ
เผยแพรความรู 1 แหลง เว็บไซตการจัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
เทคโนโลยีการเกษตร
บุคลากรและบุคคลทั่วไป
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM

~2~

ผูรับผิดชอบ สถานะ

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช



นายสัมพันธ
อ่ําสุรา



นายสัมพันธ
อ่ําสุรา



กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู(Knowledge Codification and Refinement)
- รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง - หลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีการทบทวนความ
องคความรูที่ได อยางนอย 1
เรื่อง
ของเนื้อหาประเด็นความรูที่ไดจัดทํา ถูกตองของเนื้อหาแนวขอสอบ รวมทั้งสรางระบบ
ไวอยางเปนระบบ
และกลไกการจัดความรู การเตรียมความพรอม
นักศึกษาสูการแขงขันตอบปญหาทางดาน
การเกษตรระดับชาติ พรอมทั้งสรุปเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดี เรื่อง การเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขัน
ตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร
5.การเขาถึงความรู(Knowledge Access)
- เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ
- คณะมีการเผยแพรองคความรูที่ไดจากการจัดการ จํานวนชองทาง อยางนอย
ไดแก การจัดทํา Website
ความรู เรื่อง แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษา การเขาถึงความรู
1
กอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร
ชองทาง
บนเว็บไซต KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=KM เพื่อทําให
ผูสนใจในการใชความรูสามารถเขาถึงความรูที่
ตองการไดงายและสะดวกขึ้น

~3~

ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ สถานะ
หลักสูตร
เกษตรศาสตร



จํานวน 1 ชองทาง
คณะกรรมการ
-เว็บไซต KM คณะ
KM
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM



จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
-แนวปฏิบัติในการเตรียมตัว
นักศึกษากอนเขาแขงขันตอบ
ปญหาวิชาการทางการเกษตร

กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู(Knowledge Sharing)
- จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน - คณะมีการจัดโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนา
เรียนรูระหวางสาขาวิชา
งาน เพื่อใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
ทุกสาขาวิชาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเตรียมตัว
นักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทาง
การเกษตร รวมกันเมื่อวันจันทรที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ
หอง ประชุม ก1 โดยหลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีนํา
ความรูจากการเตรียมตัวนักศึกษามาถายทอดองคความรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
-หลักสูตรเกษตรศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีการ
เตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการ
ทางการเกษตร
7.การเรียนรู (Learning)
-หลักสูตรสามารถนําองคความรูที่ - หลักสูตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาสัตวศาสตร) และ
ไดรับมาในรูปแบบและวิธีการตางๆ หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
ไดนําความรูที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการเตรียมตัว
ไปใชในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาเพื่อเขาแขงขันในปถัดไป นอกจากนี้หลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดนํา
ความรูที่ไปใชในการเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อเขาแขงขัน
เวทีอื่นดวย (FoSTAT Nestle Quiz Bowl)

เปาหมาย

ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ สถานะ

คณะกรรมการ
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
จํานวนกิจกรรม อยางนอย
KM
-โครงการการจัดการความรูเพื่อ
1
กิจกรรม พัฒนางาน



คณะกรรมการ
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก
KM
-หลักสูตรเกษตรศาสตร
(สาขาวิชาสัตวศาสตร) และ
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร



จํานวนหลักสูตร
ที่นําองคความรู
ไปใชงาน

อยางนอย
1
หลักสูตร

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม
คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร และบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไวคือ มี
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาสัตวศาสตร) และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ที่นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช เพื่อเตรียมตัวนักศึกษาเพื่อเขา
แขงขัน
~4~

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) ดานการสรางสรรคผลงานวิจัย
ชื่อหนวยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ประเด็นความรู : การเผยแพรผลงานวิจัย
ตัวชี้วัด (KPI) : จํานวนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร
เปาหมาย: อยางนอย 3 เรื่อง
กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินโครงการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลผลิต

1.การบงชี้ความรู(Knowledge identification)
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ที่ 355/2560 เพื่อทําหนาที่ในการ
การจัดการความรู คณะ
ดําเนินงานการเผยแพรผลงานวิจัย ใหเปนไปดวย
เทคโนโลยีการเกษตร
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

จํานวนคําสั่ง
แตงตั้ง

1 ฉบับ

1.2 ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นเพื่อ
สรางองคความรูใหม

จํานวนครั้ง
ที่ประชุม

1 ครั้ง

จํานวน 1 ฉบับ ไดแก
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู
ที่ 355/2560 ลงวันที่ 28
ธันวาคม 2560
จํานวน 2 ครั้ง ไดแก
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งที่
1/2560 วันจันทรที่ 8
มกราคม 2561
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งที่
2/2560 วันศุกรที่ 12
มกราคม 2561

- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2560 วั น จั น ทร ที่ 8 มกราคม
2561 (การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารคณะ
เทคโนโลยี การเกษตร) เพื่อระดมความคิดเห็น ใน
การสร า งองคความรูใหมป ระเด็ น ความรู ดานการ
เผยแพร ผ ลงานวิจัย และกําหนดใหเสนอเขาที่
ประชุมคณะ
- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2560 วั น ศุ ก ร ที่ 12 มกราคม
2561 (การประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร) และ
กํ า หนดให อาจารย ดร.ณั ฐ พงค จั น จุ ฬ า เป น
ผูรับผิดชอบดําเนินการ
~5~

ผูรับผิดชอบ สถานะ
คณบดี



คณะกรรมการ
KM



กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

2.การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition)
- การคนหาและรวบรวมความรูในองค - อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา ไดมีการแสวงหา
ความรูที่ไดรับการคัดเลือก
ความรูจาก เว็บไซตของ TCI งานสารสนเทศและ
หองสมุดสตางค มวคลสุข
เพื่อดูรายละเอียดตางๆ ของรูปแบบการเขียนแตละ
วารสาร และนํามาเปนตัวอยางในการเขียน
ผลงานวิจัยเผยแพร

จํานวนแหลง
ความรู

3.การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization)
3.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการ -คณะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต
จํานวน
จัดเก็บความรูที่ไดจากการรวบรวม เกี่ยวกับการจัดการความรูคณะ
ฐานขอมูล
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=KM
เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบ
3.2 รวบรวมความรูที่ไดเพื่อเผยแพรบน -คณะมีการนําวิธีการเขียนผลงานวิจัย เผยแพรบน
จํานวนแหลง
เว็บไซต
เว็บไซตการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพรความรู
เพื่อเปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคลากรและบุคคล
ทั่วไป
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เปาหมาย

ผลผลิต

ผูรับผิดชอบ สถานะ

อยางนอย จํานวน 2 แหลงเรียนรู ไดแก อาจารย ดร.ณัฐ 
1 แหลง -เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา พงค จันจุฬา
เรียนรู http://rd.vru.ac.th/
asset.htm
-เว็บไซตสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
http://lib.vru.ac.th/
อยางนอย จํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก
นายสัมพันธ
1
ระบบฐานขอมูลเว็บไซตการ
อ่ําสุรา
ฐานขอมูล จัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM
อยางนอย
จํานวน 1 แหลง ไดแก
นายสัมพันธ
1 แหลง เว็บไซตการจัดการความรูคณะ
อ่ําสุรา
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page
=KM





กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

4.การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement)
- รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง - หลักสูตรเกษตรศาสตร รวมกันพิจารณาทบทวน
ของเนื้อหาประเด็นความรูที่ไดจัดทํา ความถูกตองของเนื้อหา และสรุปวิธีการเขียน
ไวอยางเปนระบบ
ผลงานวิจัย

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลผลิต

องคความรูที่ได

อยางนอย
1 เรื่อง

จํานวน 1 เรื่อง ไดแก
แนวปฏิบัติในวิธีการเขียน
ผลงานวิจัย

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access)
- เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ
- คณะมีการเผยแพรองคความรูที่ไดจากการจัดการ จํานวนชองทาง อยางนอย
ไดแก การประชุม การจัดทํา
ความรู เรื่อง วิธีการเขียนผลงานวิจัย บนเว็บไซต
การเขาถึงความรู 1 ชองทาง
Website
KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page=KM เพื่อทําให
ผูสนใจในการใชความรูสามารถเขาถึงความรูที่
ตองการไดงายและสะดวกขึ้น
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ผูรับผิดชอบ สถานะ
หลักสูตร
เกษตรศาสตร



คณะกรรมการ
จํานวน 1 ชองทาง
KM
-เว็บไซต KM คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
http://agri.vru.ac.th/?page
=KM



กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลผลิต

6.การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู(Knowledge Sharing)
- จัดกิจกรรมพบปะเพื่อแลกเปลี่ยน
- คณะมีการจัดโครงการการจัดการความรูเพื่อพัฒนา จํานวนกิจกรรม อยางนอย
จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก
เรียนรูระหวางหลักสูตร
งาน เพื่อใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร
1
-โครงการการจัดการความรู
ในทุกสาขาวิชาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิธีการ
กิจกรรม เพื่อพัฒนางาน
เขียนผลงานวิจัย รวมกันเมื่อวันจันทรที่ 18 มิถุนายน
2561 ณ หอง ประชุม ก1 โดย อาจารย ดร.ณัฐพงค
จันจุฬา ไดมีนําความรูและประสบการณเขียน
บทความวิจัยมาถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน
-อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา และหลักสูตร
เกษตรศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีวิธีการเขียน
ผลงานวิจัย
7.การเรียนรู (Learning)
จํานวนหลักสูตร อยางนอย
-บุคลากรสามารถนําองคความรูที่ไดรับ - หลักสูตรเกษตรศาสตร และหลักสูตรสาขา
1
มาในรูปแบบและวิธีการตางๆ ไปใชใน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดนําความรู ทีน่ ําองคความรู
หลักสูตร
ที่ไดจากการเรียนรูไปใชในการเขียนบทความวิจัย ไปใชงาน
การปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ ยังไดนําไปใชในการเตรียมตัวนักศึกษา
เพื่อเขียนบทความวิจัยรวมกับอาจารยเพื่อเผยแพร
ในประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวางสถาบัน (ASTC)
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ผูรับผิดชอ
บ

สถานะ

คณะกรรมกา
รKM



คณะกรรม
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก

(อยูใน
-หลักสูตรเกษตรศาสตร และ การKM
ระหวาง
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร
การแกไข
และเทคโนโลยีการอาหารซึ่งมี
เล็กนอย
การสงบทความวิจัยรวม
เพื่อลง
ระหวางนักศึกษากับอาจารย
ตีพิมพใน
จํานวน 8 เรื่อง
รายงาน
สืบเนื่อง
จากการ

กิจกรรม / การดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผลผลิต

ผูรับผิดชอ
บ

สถานะ
ประชุม
วิชาการ)

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินทั้งหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม
คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย เรื่อง การเผยแพรผลงานวิจัย และบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว คือ มีจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร
เกษตรศาสตร และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ที่นําแนวปฏิบัติที่ดีไปใช ซึ่งมีการสงบทความวิจัยรวมระหวางนักศึกษากับอาจารยจํานวน 8 เรื่อง
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