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สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2560 
แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) 
ช่ือหนวยงาน  : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู :  แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร 
ตัวช้ีวัด (KPI) :  จํานวนหลักสูตรของคณะท่ีนําไปประยุกตใช 
เปาหมาย :  อยางนอย 1 หลักสูตร 
 

กิจกรรม / การดําเนินการ กิจกรรม/การดําเนินการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1.การบงช้ีความรู(Knowledge identification) 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ท่ี 355/2560 เพ่ือทําหนาท่ีในการดําเนินงาน
การเตรียมความพรอมนักศึกษาสูการแขงขันตอบปญ
หาทางดานการเกษตรระดับชาติ (กลุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ) ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคําสั่ง
แตงตั้ง 

1 ฉบบั จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 
ท่ี 355/2560 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2560 

คณบดี  

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น
เพ่ือสรางองคความรูใหม 

- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 วันจันทรท่ี 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
เทคโนโลยีการเกษตร) เพ่ือระดมความคิดเห็นในการ
สรางองคความรูใหมประเด็นความรูดานการเตรียมความ
พรอมนัก ศึกษาสู การแข ง ขันตอบปญหาทางด าน
การเกษตรระดับชาติ และกําหนดใหเสนอเขาท่ีประชุม
คณะ 
- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุม ครั้งท่ี 2/2560 วันศุกรท่ี 12 มกราคม 2561 

จํานวนครั้ง 
ท่ีประชุม 

1 ครั้ง จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งท่ี 
1/2560 วันจันทรท่ี 8 มกราคม 
2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งท่ี 
2/2560 วันศุกรท่ี 12 มกราคม 
2561 

คณะกรรมการ
KM  
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กิจกรรม / การดําเนินการ กิจกรรม/การดําเนินการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ ผูรับผิดชอบ สถานะ 

(การประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร) และกําหนดให
หลักสูตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช) เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

2.การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition) 
- การคนหาและรวบรวมความรูใน    
องคความรูท่ีไดรับการคัดเลือก 
 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีการรวบรวมขอสอบท่ีใชใน
การแขงขันในรอบตางๆ ของปท่ีผานๆ มา  จาก
อาจารยผูท่ีเคยเขารวมการแขงขัน สรางเปนแนวขอสอบ
ใหม และนําไปสอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวนขอสอบ 
และวิธีการ

สอน 

อยางนอย 
10 แนว
ขอสอบ
และ 1 
วิธีการ
สอน 

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

สาขาวิชา
เทคโนโลยีการ
ผลิตพืช 

 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ(Knowledge Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือใชใน
การจัดเก็บความรูท่ีไดจากการ
รวบรวม 

-คณะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบนเว็บไซตเก่ียวกับ
การจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=KM 
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบ 

จํานวน
ฐานขอมูล 

อยางนอย 
1 

ฐานขอมูล 
 

จํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก 
ระบบฐานขอมูลเว็บไซตการ
จัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM 

นายสัมพันธ 
อํ่าสุรา 

 

3.2 รวบรวมความรูท่ีไดเพ่ือเผยแพร
บนเว็บไซต 

-คณะมีการนําแนวขอสอบใหมท่ีไดจากการรวบรวมและ
วิเคราะห เผยแพรบนเว็บไซตการจัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับ
บุคลากรและบุคคลท่ัวไป 

จํานวนแหลง
เผยแพรความรู 

อยางนอย 
1 แหลง 

จํานวน 1 แหลง ไดแก 
เว็บไซตการจัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM 

นายสัมพันธ 
อํ่าสุรา 
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กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

4.การประมวลและกล่ันกรองความรู(Knowledge Codification and Refinement) 

- รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง
ของเนื้อหาประเด็นความรูท่ีไดจัดทํา
ไวอยางเปนระบบ 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีการทบทวนความ
ถูกตองของเนื้อหาแนวขอสอบ รวมท้ังสรางระบบ
และกลไกการจัดความรู การเตรียมความพรอม
นักศึกษาสูการแขงขันตอบปญหาทางดาน
การเกษตรระดับชาติ  พรอมท้ังสรุปเปนแนวปฏิบัติ
ท่ีดี เรื่อง การเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขัน
ตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร 

องคความรูท่ีได อยางนอย 1 
เรื่อง 

 

จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 
-แนวปฏิบัติในการเตรียมตัว
นักศึกษากอนเขาแขงขันตอบ
ปญหาวิชาการทางการเกษตร 

หลักสูตร
เกษตรศาสตร  

 

5.การเขาถึงความรู(Knowledge Access) 

-  เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ 
ไดแก การจัดทํา Website 

- คณะมีการเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรู เรื่อง แนวปฏิบัติในการเตรียมตัวนักศึกษา
กอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร 
บนเว็บไซต KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=KM เพ่ือทําให
ผูสนใจในการใชความรูสามารถเขาถึงความรูท่ี
ตองการไดงายและสะดวกข้ึน  

จํานวนชองทาง 
การเขาถึงความรู 

อยางนอย   
1     

ชองทาง 

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

คณะกรรมการ
KM 
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กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

6.การแบงปนแลกเปล่ียนความรู(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสาขาวิชา 

- คณะมีการจัดโครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา
งาน เพ่ือใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร ใน
ทุกสาขาวิชาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเตรียมตัว
นักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทาง
การเกษตร รวมกันเม่ือวันจันทรท่ี 18 มิถุนายน 2561 ณ 
หอง ประชุม ก1 โดยหลักสูตรเกษตรศาสตร ไดมีนํา
ความรูจากการเตรียมตัวนักศึกษามาถายทอดองคความรู
และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 
-หลักสูตรเกษตรศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีการ
เตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการ
ทางการเกษตร 

จํานวนกิจกรรม อยางนอย 
1   

กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก 
-โครงการการจัดการความรูเพ่ือ
พัฒนางาน 

คณะกรรมการ
KM 

 

7.การเรียนรู (Learning) 

-หลักสูตรสามารถนําองคความรูท่ี
ไดรับมาในรูปแบบและวิธีการตางๆ
ไปใชในการปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาสัตวศาสตร) และ
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
ไดนําความรูท่ีไดจากการเรียนรูไปใชในการเตรียมตัว
นักศึกษาเพ่ือเขาแขงขันในปถัดไป นอกจากนี้หลักสูตร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหารไดนํา
ความรูท่ีไปใชในการเตรียมตัวนักศึกษาเพ่ือเขาแขงขัน
เวทีอ่ืนดวย (FoSTAT Nestle Quiz Bowl) 

จํานวนหลักสูตร
ท่ีนําองคความรู
ไปใชงาน 

อยางนอย 
1 

หลักสูตร 

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 
-หลักสูตรเกษตรศาสตร 

(สาขาวิชาสัตวศาสตร) และ
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร 

คณะกรรมการ
KM 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม  
คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต เรื่อง การเตรียมตัวนักศึกษากอนเขาแขงขันตอบปญหาวิชาการทางการเกษตร และบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวคือ มี
จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรเกษตรศาสตร (สาขาวิชาสัตวศาสตร) และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช เพ่ือเตรียมตัวนักศึกษาเพ่ือเขา
แขงขัน 
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แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (km action plan) ดานการสรางสรรคผลงานวิจัย 
ช่ือหนวยงาน  : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ประเด็นความรู : การเผยแพรผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัด (KPI) : จํานวนผลงานวิจัยท่ีมีการเผยแพร 
เปาหมาย: อยางนอย 3 เรื่อง 
 

กิจกรรม / การดําเนินการ ผลการดําเนินโครงการ ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1.การบงช้ีความรู(Knowledge identification) 

 1.1 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
การจัดการความรู คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

-คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการ
ความรู ท่ี 355/2560 เพ่ือทําหนาท่ีในการ
ดําเนินงานการเผยแพรผลงานวิจัย ใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

จํานวนคําสั่ง
แตงตั้ง 

1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานการจัดการความรู 
ท่ี 355/2560 ลงวันท่ี 28 
ธันวาคม 2560 

คณบดี  

1.2 ประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็นเพ่ือ
สรางองคความรูใหม 

- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุม ครั้งท่ี 1/2560 วันจันทรท่ี 8 มกราคม 
2561 (การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร) เพ่ือระดมความคิดเห็นใน
การสรางองคความรูใหมประเด็นความรูดานการ
เผยแพรผลงานวิจัย และกําหนดใหเสนอเขาท่ี
ประชุมคณะ 
- คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู มีการ
ประชุม ครั้ง ท่ี 2/2560 วันศุกร ท่ี 12 มกราคม 
2561 (การประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตร) และ
กําหนดให อาจารย  ดร.ณัฐพงค  จันจุฬา เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการ 

จํานวนครั้ง 
ท่ีประชุม 

1 ครั้ง จํานวน 2 ครั้ง ไดแก 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งท่ี 
1/2560 วันจันทรท่ี 8 
มกราคม 2561 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ KM ครั้งท่ี 
2/2560 วันศุกรท่ี 12 
มกราคม 2561 

คณะกรรมการ
KM  
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2.การสรางและแสวงหาความรู(Knowledge Creation and Acquisition) 

- การคนหาและรวบรวมความรูในองค
ความรูท่ีไดรับการคัดเลือก 
 
 

- อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา ไดมีการแสวงหา
ความรูจาก เว็บไซตของ TCI งานสารสนเทศและ
หองสมุดสตางค มวคลสุข 
เพ่ือดูรายละเอียดตางๆ ของรูปแบบการเขียนแตละ
วารสาร และนํามาเปนตัวอยางในการเขียน
ผลงานวิจัยเผยแพร  

จํานวนแหลง
ความรู 

อยางนอย 
1 แหลง
เรียนรู 

จํานวน 2 แหลงเรียนรู ไดแก 
-เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rd.vru.ac.th/  
asset.htm 
-เว็บไซตสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
http://lib.vru.ac.th/ 

อาจารย ดร.ณัฐ
พงค จันจุฬา 

 

3.การจัดความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 

3.1 จัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในการ
จัดเก็บความรูท่ีไดจากการรวบรวม 

-คณะมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบนเว็บไซต
เก่ียวกับการจัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=KM 
เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปน
ระบบ 

จํานวน
ฐานขอมูล 

อยางนอย 
1 

ฐานขอมูล 
 

จํานวน 1 ฐานขอมูล ไดแก 
ระบบฐานขอมูลเว็บไซตการ
จัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=
KM 

นายสัมพันธ 
อํ่าสุรา 

 

3.2 รวบรวมความรูท่ีไดเพ่ือเผยแพรบน
เว็บไซต 

-คณะมีการนําวิธีการเขียนผลงานวิจัย เผยแพรบน
เว็บไซตการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
เพ่ือเปนแหลงเรียนรูสําหรับบุคลากรและบุคคล
ท่ัวไป 

จํานวนแหลง
เผยแพรความรู 

อยางนอย 
1 แหลง 

จํานวน 1 แหลง ไดแก 
เว็บไซตการจัดการความรูคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page
=KM 

นายสัมพันธ 
อํ่าสุรา 

 

 

 

 

http://rd.vru.ac.th/asset.htm
http://rd.vru.ac.th/asset.htm
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4.การประมวลและกล่ันกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 

- รวมกันพิจารณาทบทวนความถูกตอง
ของเนื้อหาประเด็นความรูท่ีไดจัดทํา
ไวอยางเปนระบบ 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร รวมกันพิจารณาทบทวน

ความถูกตองของเนื้อหา และสรุปวิธีการเขียน

ผลงานวิจัย 

องคความรูท่ีได อยางนอย  

1 เรื่อง 

 

จํานวน 1 เรื่อง ไดแก 

แนวปฏิบัติในวิธีการเขียน

ผลงานวิจัย 

 

หลักสูตร

เกษตรศาสตร  

 

5.การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 

-  เผยแพรความรูผานชองทางตางๆ 
ไดแก การประชุม การจัดทํา 
Website 

- คณะมีการเผยแพรองคความรูท่ีไดจากการจัดการ
ความรู เรื่อง วิธีการเขียนผลงานวิจัย บนเว็บไซต 
KM คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
http://agri.vru.ac.th/?page=KM เพ่ือทําให
ผูสนใจในการใชความรูสามารถเขาถึงความรูท่ี
ตองการไดงายและสะดวกข้ึน 

จํานวนชองทาง 
การเขาถึงความรู 

อยางนอย    
1 ชองทาง 

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

คณะกรรมการ
KM 
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6.การแบงปนแลกเปล่ียนความรู(Knowledge Sharing) 
- จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางหลักสูตร 

- คณะมีการจัดโครงการการจัดการความรูเพ่ือพัฒนา
งาน เพ่ือใหบุคลากรของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
ในทุกสาขาวิชาไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานวิธีการ
เขียนผลงานวิจัย รวมกันเม่ือวันจันทรท่ี 18 มิถุนายน 
2561 ณ หอง ประชุม ก1 โดย อาจารย ดร.ณัฐพงค 
จันจุฬา ไดมีนําความรูและประสบการณเขียน
บทความวิจัยมาถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณรวมกัน 
-อาจารย ดร.ณัฐพงค จันจุฬา และหลักสูตร
เกษตรศาสตรไดจัดทําแนวปฏิบัติท่ีดีวิธีการเขียน
ผลงานวิจัย 

จํานวนกิจกรรม อยางนอย 
1   

กิจกรรม 

จํานวน 1 กิจกรรม ไดแก 
-โครงการการจัดการความรู
เพ่ือพัฒนางาน 

คณะกรรมกา
รKM 

 

7.การเรียนรู (Learning) 

-บุคลากรสามารถนําองคความรูท่ีไดรับ
มาในรูปแบบและวิธีการตางๆ ไปใชใน
การปฏิบัติงาน 

- หลักสูตรเกษตรศาสตร และหลักสูตรสาขา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ไดนําความรู
ท่ีไดจากการเรียนรูไปใชในการเขียนบทความวิจัย 
นอกจากนี้ ยังไดนําไปใชในการเตรียมตัวนักศึกษา
เพ่ือเขียนบทความวิจัยรวมกับอาจารยเพ่ือเผยแพร
ในประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวางสถาบัน (ASTC) 

จํานวนหลักสูตร
ท่ีนําองคความรู
ไปใชงาน 

อยางนอย 
1 

หลักสูตร 

จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก 
-หลักสูตรเกษตรศาสตร และ
หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารซ่ึงมี
การสงบทความวิจัยรวม

ระหวางนักศึกษากับอาจารย
จํานวน 8 เรื่อง 

คณะกรรม
การKM 

 
(อยูใน

ระหวาง
การแกไข
เล็กนอย
เพ่ือลง

ตีพิมพใน
รายงาน
สืบเนื่อง
จากการ
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ประชุม
วิชาการ) 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประจําปการศึกษา 2560 มีกิจกรรม/การดําเนินท้ังหมด 9 กิจกรรม มีการดําเนินการครบทุกกิจกรรม  

คิดเปนรอยละ 100 ของแผนการจัดการความรูดานการสรางสรรคผลงานวิจัย เรื่อง การเผยแพรผลงานวิจัย และบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว คือ มีจํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตร

เกษตรศาสตร และหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ท่ีนําแนวปฏิบัติท่ีดีไปใช ซ่ึงมีการสงบทความวิจัยรวมระหวางนักศึกษากับอาจารยจํานวน 8 เรื่อง 


