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คํานํา 

คณะผลติกรรมการเกษตรมีพันธกจิท่ีสําคัญคือ การผลติบัณฑติ โดยการจัดการเรียนการสอนให

ผูเรียนมีความรูท้ังในดานวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตร คณะฯ และมหาวิทยาลัย

กําหนด และใชหลักและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ประกอบกับการท่ี

บุคลากรทุกฝายท้ังสายวชิาการซึ่งไดแกคณาจารย และสายสนับสนุน มคีวามจําเปนตองมกีารพัฒนาองค

ความรูเทคนคิและวิธกีารจัดการเรยีนการสอนอยูโดยตลอด เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ดังนัน้โครงการ

บรหิารจัดการความรู (Knowledge Management- KM) นี้ จึงถูกจัดข้ึนเพ่ือเปนกลไกการสงเสริมพันธกิจ

หลักดังกลาว โดยไดมีการจัดกจิกรรมภายใต โครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนและ

ผลติบัณฑติตามแนวทาง Go Eco U สู AEC เปนโครงการฯ ตามแผนฯ โดยใชงบประมาณเงินรายได คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร ประจําป 2559 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการท่ัวไป (ดานวิทย) 

แผนงานการเรยีนการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศกึษา กองทุนเพ่ือการศกึษา งบเงนิอุดหนุน เงนิอุดหนุน

ท่ัวไป โครงการตามภารกจิพัฒนางานเดมิ (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑) รวมท้ังสิ้น 176,890 บาท  ในการนี้

ทางคณะผูรับผดิชอบโครงการไดจัดทํารายงานนี้ข้ึน เพ่ือประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน

ยุทธศาสตรฯ ป 2559 ของคณะฯ โดยรายงานฯ ประกอบดวย 5 สวนหลักไดแก ขอมูลท่ัวไปของโครงการฯ 

ผลการดําเนนิโครงการ การประเมินผลและสรุป  การวิเคราะห SWOT และการพัฒนาแนวปฏิบัตท่ีิดใีนการ

ดําเนนิงานในภาพรวมของโครงการ รวมท้ังแนวทางการจัดการเรียนการสอน และภาคผนวก ตามลําดับ  

ทางคณะผูรับผิดชอบโครงการฯ ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากรสายสนับสนุน และ 

หนวยงานตางๆ ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีมีสวนรวมและทําใหการดําเนิน

กจิกรรม รวมท้ังการจัดทํารายงานนี้สําเร็จลุลวงไปดวยด ี     

    

(อ.ดร.ศมาพร  แสงยศ) 

                     หัวหนาโครงการ 

                27  กรกฎาคม  2559 
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1.1  หลักการและเหตุผลของโครงการ 

สบืเนื่องมาจากยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยซึ่งกําหนดทิศทางการพัฒนาในชวง 15 ป ตั้งแต 

พ.ศ. 2555-2569 โดยแบงเปนสามระยะคือ เปนมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย (Organic University) เปน

มหาวิทยาลัยสีเขียว (green university) และ เปนมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) ตามลําดับ ซึ่งมี

กลไกขับเคลื่อนคอืแผนพัฒนาการศกึษามหาวิทยาลัยแมโจฉบับท่ี 11 โดยมีคณะผลิตกรรมการเกษตรเปน

หนวยงานหนึ่งซึ่งจัดอยูในกลุม core faculty ของมหาวทิยาลัยฯ ซึ่งมีหนาที่ในการดําเนินงานเพ่ือสนองตอ

วิสัยทัศนและพันธกจิของความเปนมหาวิทยาลัยดานการเกษตรระดบันานาชาต ิดังนัน้เพ่ือเปนกลไกหนึ่งใน

การขับเคลื่อนนโยบายดังท่ีกลาวมาขางตน คณะฯซึ่งมีหนาท่ีหลักในการจัดการเรียนการสอน จึงไดมีการ

ดําเนนิโครงการ/กจิกรรม ที่เกี่ยวของกับพันธกจิดานการบรหิารจัดการหลักสูตร และการจัดเรยีนการสอน

ท่ีจะนําไปสูขบวนการเรยีนการสอนท่ีเนนผลติบัณฑติท่ีใสใจสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับยุทธศาสตร Go-

eco-U ควบคูไปกับสรางความรวมมือและเครือขายในการหาแนวทางสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรใหมี

ความสอดคลองกับทศิทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย (Go-eco-U สู AEC) โดยมีกิจกรรมตางๆ ที่จะนําสู

ความสําเร็จของโครงการ อันไดแก การพัฒนาองคความรู จากการระดมความคิดเห็น การแลกเปลี่ยน

เรยีนรู การสรางความสัมพันธรวมท้ังประสานงาน โดยการบริหารจัดการความรู (KM) ตามกระบวนการ 

PDCA จากการมสีวนรวมระหวางบุคลากรในคณะฯ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับการ

บรหิารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยตรง กับบุคลากร และ/หรือ ผูมีสวนไดเสียจาก

ตางประเทศ นอกจากนี้โครงการยังเปนการตอบสนองตอองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน องคประกอบท่ี 5 ดานการบรหิารจัดการ ตัวชี้วัดที่ 5.1 การบรหิารคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธ

ตามพันธกจิ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ เกณฑมาตรฐานขอ 5 ดานการคนหาแนวปฏิบัตท่ีิดจีาก

ความรูท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลงเรยีนรูอ่ืนๆ ซึ่งครอบคลุมพันธกิจของ

คณะดานการผลติบัณฑติดวย  

 

 

สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 
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1.2  วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการการแลกเปลี่ยนเรียนรู องคความรูดานการเรียนการสอนใน

รายวิชาสหกิจศกึษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ ของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

และสายสนับสนุนของคณะฯ และหนวยงานภายนอก ในตางประเทศ  

2) เพ่ือรวบรวมองคความรูดานการเรยีนการสอนของผูเขารวมกจิกรรม สําหรับการจัดทําแนวปฏิบัติ

สําหรับการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา รายวชิาสหกจิศึกษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ 

3) เพ่ือไหไดแนวปฏิบัตทิี่ดสีําหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะฯ ในดานการเรียน

การสอนใหเปนไปตามพันธกจิฯ  และทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกยุกตโลกาภิวัฒน  

1.3  ประโยชนทีค่าดวาจะไดรบั 

1) บุคลากรในคณะฯ ท่ีเกี่ยวของกับการจดัการเรยีนการสอน ไดมีสวนรวมในการจดัการศกึษารายวิชา

สหกจิศกึษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ 

 2) ไดคนพบแนวทางการจดัเรยีนการสอนในรายวิชา รายวิชาสหกจิศกึษา และการฝกงาน ณ 

ตางประเทศ ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเกี่ยวของ เชน หนวยงานท่ีใหความรวมมือในการ

รับนกัศกึษาเขา คณาจารย และ เจาหนาท่ี  

3) บุคลากรในคณะไดมีการพัฒนาปรับปรุงแนวทางการจัดการรายวิชา  

4)  เกดิกจิกรรมตอบสนององคประกอบการประกันคุณภาพ ดานการบรหิารจัดการระบบและกลไก

การประกันคุณภาพฯ 

5) มีแนวปฏบัิตท่ีิดดีานการเรยีนการสอนใหเปนไปตามพันธกิจของคณะฯ เพื่อใหทันตอความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุกตโลกาภิวัฒน  

1.4  ความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรฯ ของโครงการ 

1) ระดับหลักสูตร และ ระดับคณะ: ประเด็นยุทธศาสตร 59 ผก. 1 การผลติบัณฑติที่เปนนักปฏิบัติท่ี

เชี่ยวชาญในสาขาวชิา ทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

เปาประสงค 59 ผก.1.2 มีหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  ตัวชี้วัด 59 ผก.1.5  จํานวนหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมความรวมมือในการพัฒนาและ
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บรหิารหลักสูตรรวมกับภาครัฐหรอืภาคเอกชนภายในประเทศ  กลยุทธ 59 ผก. 1.3 สนับสนุนให

คณะ/ วิทยาลัยบรหิารหลักสูตรโดยรวมมอืกับหนวยงานภายนอก   

2) ระดับมหาวิทยาลัย: ประเด็นยุทธศาสตร 59MJU1 การผลิตบัณฑิตท่ีเปนนักปฏิบัติท่ีเชี่ยวชาญใน

สาขาวชิา ทันตอการเปลี่ยนแปลง และสอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย เปาประสงค 

59MJU1.5 การพัฒนาและบรหิารพันธกจิใหสอดคลองกับอัตลักษณและ แผนพัฒนามหาวทิยาลัย

สู GO-Eco-U  ตัวชี้วัด 59MJU1.17 จํานวนหลักสูตรใหม หรอืหลักสูตรเดิมที่ไดรับการปรับปรุงให

สอดคลองกับยุทธศาสตร GO-Eco-U กลยุทธ 59MJU1.5.1 ปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนา

หลักสูตรใหมใหสอดคลองกับทศิทางการ พัฒนามหาวิทยาลัย (GO-Eco-U สู AEC)   

1.5 เปาหมายและตัวช้ีวดัความสําเรจ็ของโครงการ 

ผลผลิตของโครงการและตัวช้ีวัดของโครงการ 

1) ผลผลติ :  บุคลากรสายวชิาการและสายสนับสนนุไดพัฒนาศกัยภาพการจัดการเรยีนการสอนและ

ผลติบัณฑติตามแนวทาง Go-Eco-U สู AEC 

2) ตัวชี้วัด 

2.1)   รายงานสรุปองคความรูดานการเรยีนการสอนจากการบรหิารจัดการความรู (KM) ท่ีเนน

แนวทางใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Go-Eco-U จํานวน 1 เลม  

2.2) รอยละของความรูความเขาใจหลังการจัดกจิกรรมของบุคลากรท่ีไดความรูเพ่ิมเตมิเกี่ยว

กระบวนการเรยีนการสอนท่ีเนนผลติบัณฑติท่ีใสใจสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับ

ยุทธศาสตร Go-eco-U  รอยละ 80  

2.3)  จํานวนหลกัสตูรในกาํกบัของคณะท่ีเขารวมกจิกรรม KM ระหวางคณะฯ และหนวยงานใน

ตางประเทศ จํานวน 8 หลักสูตร  
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1.6 งบประมาณและแผนการดําเนนิโครงการ  

1) งบประมาณเงินรายได คณะผลติกรรมการเกษตร ประจําป 2559 แผนงาน ขยายโอกาสและ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กิจกรรมสนับสนุนบริหารจัดการท่ัวไป (ดานวิทย) แผนงานการเรียนการสอน งานพัฒนา

คุณภาพการศึกษา กองทุนเพ่ือการศึกษา งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการตาม

ภารกจิพัฒนางานเดมิ (ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑) 176,890บาท 

2) แผนการดําเนนิโครงการ 

ตารางท่ี 1 แผนดาํเนนิงานของโครงการพัฒนาศกัยภาพดานการจัดการเรยีนการสอนและผลติบัณฑติตาม

แนวทาง Go-Eco-U สู AEC 

แผนปฏบิัติการ วันท่ีคาดวาจะส้ินสุด

แผน 

ผูรบัผดิชอบ 

1. ประชุมยอยเพ่ือพัฒนาโครงการฯ และกาํหนดหนาท่ี

รับผดิชอบของผูเกี่ยวของ 

ภายใน มกราคม 2559 หัวหนาโครงการ 

2. เสนอโครงการในระบบ e-management ภายใน มิถุนายน 2559 เลขานุการ 

3. ดําเนนิงานดานเอกสาร ประสานงาน  ภายใน มิถุนายน 2559 ธุรการและ

ประสานงาน 

4. จัดกจิกรรม KM ดานการเรยีนการสอน จํานวน 7 ครั้ง ภายใน กรกฎาคม 2559 ทุกฝาย 

7. ประชุมสรุปงานและประเมินผลการดาํเนนิโครงการ ภายใน กรกฎาคม 2559 ทุกฝาย 

8. เสนอท่ีประชุมคณะเพ่ือรับขอเสนอแนะ ภายใน กรกฎาคม 2559 หัวหนาโครงการ 

9. ประชุมสรุปงานและประเมินผล และวเิคราะห 

SWOT/ หาแนวปฏิบัตท่ีิด ี 

ภายใน กรกฎาคม 2559 ทุกฝาย 

10. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ เสนอตองานแผนฯ 

เพ่ือดําเนนิการตอ/รายงานในระบบ e-project 

ภายใน 15 สงิหาคม 

2559 

ฝายเลขานกุาร 
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ปฏทินิการดําเนนิโครงการ/กจิกรรม หนวยงาน งานบรกิารการศกึษาและกจิการนักศกึษา คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

เดอืน  ตลุาคม  2558 -  กันยายน  2559: ชื่อโครงการ  โครงการ KM ดานการเรยีนการสอน 

กจิกรรม ต.

ค. 

พ.

ย. 

ธ.

ค. 

ม.

ค. 

ก.

พ. 

มี.

ค. 

เม.

ย. 

พ.

ค. 

มิ.

ย. 

ก.

ค. 

ส.

ค. 

ก.

ย. 

วงเงิน ผูรับผดิชอบ 

58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59 งบประ

มาณ 

รายได หลัก รอง 

 1. การจดัทําโครงการ                                 

    1.1 วางแผน เขยีนโครงการ            

 

                  

  

    1.2 กําหนดกจิกรรม          

 

                    

  

    1.3 จัดทําปฏทินิกจิกรรม            

 

                  

  

 2. การขออนุมัตโิครงการ                                 

    2.1 นําขอมูลตาง ๆ ลงระบบ e-project เพื่อขออนุมติั

โครงการ 

           

 

                  

  

    2.2  โครงการผานการอนุมติั ดําเนินการจัดทํา

เอกสารขออนุมติัคาใชจายโครงการ 

             

 

                

  

 3. ดําเนนิกจิกรรม                                 

    3.1 กจิกรรม KM แลกเปล่ียนเรียนรูดานการเรียนการ

สอน  

                       
176,8

90 

อ.ดร. ศมาพร 

แสงยศ 

นายเขต ศรีพรรณ และ

นางสาวอัชฌา เทพศริิ 

    3.3  การประเมนิผลการดําเนนิกจิกรรม                              

     3.4 สรุปโครงการและวางแผนการดําเนินงานในป

ตอไป 

            
 

  

รวม                                     
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1.7   วธีิการดําเนนิงานและการประเมนิผลสําเรจ็ของโครงการ 

1) วิธีดําเนนิงาน 

1.1) กําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยใหเปนไปตามเกณฑการจัด KM ตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ ระหวางคณาจารยในคณะฯ เจาหนาท่ีดานบริหารการศึกษา และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับการสงนกัศกึษาจากหลกัสตูรตางๆ ในคณะฯ เพ่ือการทํากจิกรรมการเรยีนในรายวิชา

สหกจิศกึษา และการฝกงานตางประเทศ โดยมีการพบปะหารือเปนกลุมยอยภายในหนวยงานฯ 

ในชวงระหวางเดอืนมิถุนายน – ตนกรกฎาคม 2559 และไดมีการนําคณะบุคลากรในสังกัดของ

คณะฯ ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนรวมท้ังสิ้นจํานวน 13 คน เดินทางไปยังสาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ระหวางวันท่ี 12-16 กรกฎาคม 2559 เพื่อทํากิจกรรมการบริหาร

จัดการความรู กับตัวแทนหนวยงาน และเกษตรกร ในประเทศดังกลาวไดแก ศูนยพัฒนาและ

บริการดานการเกษตร หวยซอน-หวยซั้ว (หลัก 22)  กรมปลูกฝง กระทรวงเกษตรและปาไม 

เกษตรกรผูผลติอาหารอนิทรยี และมหาวิทยาลัยแหงชาตลิาว  เพ่ือใชในการบรรลุเปาหมายอยาง

นอย 3 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน และ

บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปสูการเปนองคกรแหงการเรยีนรู การระดมความคิดเห็น แนว

ทางการจัดการเรียนการสอนให เปนไปตามพันธะกิจของคณะฯ โดยใชหลักของ โมเดลปลาทูมี

องคประกอบหลัก 3 สวน คือ  

- สวนเปาหมาย (หัวปลา- Knowledge Vision- KV) ซึ่งผูดําเนนิกจิกรรมท้ังหมด  

- สวนกิจกรรม (ตัวปลา- Knowledge Sharing-KS) คือการเปดโอกาสใหมีการและเปลี่ยน

เรยีนรู การสรางบรรยากาศในการเรยีนรูแบบเปนทีม ใหเกดิการหมุนเวยีนความรู ยกระดับ

ความรู และเกดินวัตกรรม  ในประเด็น ทําอยางไรใหนักศกึษาท่ีมาฝกงานในหนวยงานไดรับ

ประโยชนสูงสุด โดยสอดคลองกับความตองการของหนวยงาน และไดรับการสนับสนุนที่ถูก

จุดจากผูรับผดิชอบดานการจัดการเรยีนการสอน ในรายวิชา สหกจิศกึษาและการฝกงานใน

ตางประเทศ  

- สวนการจดบันทึก (หางปลา- Knowledge Assets-KA) ซึ่งไดมีการจดบันทึกท้ังในรูปแบบใน

กระดาษจัดบันทึก และในระบบดจิติอล 
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1.2) การจัดกจิกรรมการสนทนากลุม ระหวางผูมีสวนไดสวนเสยี ไดแก ผูบรหิารระดับสูง ระดับกลาง 

คณาจารย พนักงานสายสนับสนุน และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ครั้งละ 8- 12 คน จํานวน 7 ครั้ง 

โดยมีการจัดครัง้ใหญอยางเปนทางการระหวางหนวยงาน รวมจํานวน 3 ครัง้ ณ สปป. ลาว  

1.3) จัดกจิกรรมสรุปผลการดําเนนิกจิกรรม สังเคราะหและรวบรวมองคความรู  

1.4) จัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรม เสนอตอคณบดี และกรรมการประจําคณะ เพ่ือรับ

ขอเสนอแนะ 

1.5) จัดกจิกรรมประชุมสรุปและวางแผนการดําเนนิงานในครัง้ตอไป  

2) การประเมินผลสําเร็จของโครงการ 

2.1) การตรวจสอบประเมิน โดยการออกแบบสอบถาม  ในประเด็น การไดรับการพัฒนาความรูดาน

การเรยีนการสอนจากการจัดกจิกรรม ไปยังผูท่ีเขารวมกจิกรรม  

2.2) จํานวนองคความรูที่ไดรับจากการจัดกจิกรรมบรหิารจัดการความรูดานการเรียนการสอน ใน

รูปแบบของรายงานผลการดําเนินกิจกรรม   ซึ่งไดรับการเผยแพรใหแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 

อยางเปนระบบ  

2.3) การนับจํานวนหลักสูตรท่ีเขารวมกจิกรรมฯ โดยมีเปาหมายอยูท่ี อยางนอยจํานวน 8 หลักสูตร 

1.8 ผูรบัผิดชอบ ผูดําเนนิงาน และท่ีปรกึษา โครงการฯ 

1)  ผูรับผดิชอบ ผูดําเนนิงาน โครงการฯ 

1.1)  อ.ดร. ศมาพร แสงยศ  หัวหนาโครงการ มหีนาที่กาํกับดูและและบรหิารจัดการโครงการ  

1.2)  นายเขต ศรพีรรณ  มีหนาท่ีดาํเนนิงานดานประสานงาน กับหนวยงานภายในและภายนอกคณะฯ   

และวิทยากร และ ดาํเนนิงานดานเลขานุการ 

1.3) นางสาวอัชฌา เทพศริ ิหนาทีด่าํเนนิงานดานประสานงาน กับหนวยงานภายในและภายนอก

คณะฯ และวทิยากร และ ผูชวยเลขานกุาร 

2)  ท่ีปรกึษา โครงการฯ 

2.1) คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 
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2.1 ผลการดําเนนิกิจกรรมในภาพรวม 

1) ผลการจดักิจกรรม 

1.1) ไดมีการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู และบรหิารจัดการความรูดานการเรียนการสอน ใน

รายวิชาสหกจิศกึษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ (โดยดําเนนิการใหเปนไปตามเกณฑการจัด KM ตาม

นโยบายของมหาวิทยาลัย 7 ขอ) ดานการจัดการเรยีนการสอนระหวางบุคลากรของหลักสูตรในกํากับของ

คณะฯ จํานวน 8 หลักสูตร และหนวยงานในตางประเทศ (สปป.ลาว:ศนูยพัฒนาและบรกิารดานการเกษตร 

หวยซอน –หวยซัว้ กรมปลูกฝง กระทรวงเกษตรและปาไม และ เกษตรกรผูผลิตพืชอินทรีย ณ นครเวียง

จันทร ในชวงระหวางวันท่ี 12 – 16 กรกฎาคม 2559 โดยมีผูเขารวมกิจกรรมรวม 35 คน ประกอบดวย

คณาจารยในคณะฯและตางคณะวิชา เจาหนาที่บริหารการศึกษา และตัวแทนจากหนวยงานตางๆ ใน 

ประเทศ สปป. ลาว โดยในการดําเนนิกจิกรรมครัง้นี้ ไดรับองคความรูจํานวน 2 ประเด็นหลักรวม 8 องค

ความรู ไดแก  

1. ดานการบรหิารจัดการรายวิชาในภาพรวม 

1.1) องคความรูดานแนวทางการบรหิารจัดการรายวชิาสหกจิศกึษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ 

ของอาจารยผูจัดการรายวิชา ดานการเตรยีมความพรอมของนักศกึษา การตดิตอประสานงานกับ

หนวยงานฯ และการกําหนดเปาหมายการดําเนนิกจิกรรมของนักศกึษา ไดแก 

- อาจารยผูจัดการรายวิชาควรมีการจัดการดานการเตรยีมความพรอมของกลุมนกัศกึษาท่ี

จะไปฝกสหกจิศกึษา แบบจําเพาะเจาะจง โดยการศกึษาขอมูลของหนวยงานท่ีนกัศกึษาจะ

ไปฝกงานกอน ซึ่งอาจเริ่มจากการประสานงานกับหนวยงานกอน 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน 



13 
 

 13 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

- อาจารยผูสอน นักศกึษา และ หนวยงานที่รับนักศกึษาเขาฝก สหกจิศกึษา (ศูนยพัฒนา

และบรกิารดานการเกษตร หวยซอน –หวยซัว้ กรมปลกูฝง กระทรวงเกษตรและปาไม 

และ เกษตรกรผูผลติพืชอินทรยี) ควรมีการกาํหนดโครงการ และเปาหมายรวมกนักอนท่ี

นักศกึษาจะเดนิทางไปฝกงาน  

- ควรมีการบูรณาการงานวิจัยของอาจารยท่ีปรกึษา สหกจิศกึษากับโครงการหรอืกจิกรรม

ของนักศกึษาที่ไปฝกสหกจิศกึษา 

- ควรกาํหนดตัวชี้วัด ในการประเมินผลการเรยีนรูในรายวชิานี้ โดยการมสีวนรวมจาก 

อาจารย นกัศกึษา และหนวยงานท่ีรับนักศกึษา  

1.2) แนวทางการบรหิารจดัการรายวิชาสหกจิศกึษา และการฝกงาน ณ ตางประเทศ ของนักบรหิาร

การศกึษา ดานการเตรยีมความพรอมของนักศกึษา การตดิตอประสานงานกับหนวยงานฯ และ

การกาํหนดเปาหมายการดาํเนนิกจิกรรมของนกัศกึษา 

- นักบริหารการศึกษามีการจัดการดานการเตรียมความพรอมของกลุมนักศึกษาท่ีจะไป

ฝกสกจิศกึษา แบบจําเพาะเจาะจง โดยรวมกับอาจารยผูจัดการรายวิชา ในการการศึกษา

ขอมูลของหนวยงานท่ีนักศกึษาจะไปฝกงานกอน การประสานงานกับหนวยงานกอน และ

การเผยแพรขอมูลของหนวยงาน และแนวทางการไปฝกสหกิจศึกษาในหนวยงานนั้นๆ ให

นักศกึษาใชประกอบการตดัสนิใจ ซึ่งอาจผานการเปดโอกาสใหนักศกึษาสอบถาม ผานการ

เขาพบ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- นักบริหารการศึกษาเปนตัวกลางในการจัดกิจกรรม ดานการกําหนดโครงการ และ

เปาหมายรวมกันกอนท่ีนักศึกษาจะเดินทางไปฝกงาน ระหวาง อาจารย หนวยงานที่รับ

นักศกึษาเขาฝกฯ และนักศกึษา  

- นักวิชาการศกึษา ควรมีฐานขอมูลดานวจัิยของอาจารย เพื่อความสะดวกในการการบูรณา

การงานวิจัยของอาจารยท่ีปรกึษา  

- นักวิชาการการศึกษา อาจใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร ตัวชี้วัด ในการ

ประเมินผลการเรยีนรูในรายวชิานี้ ซึ่งเกดิจากการมีสวนรวมจาก อาจารย นักศึกษา และ

หนวยงานท่ีรับนักศกึษา  
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2. ดานการจัดการเรยีนการสอน 

2.1) แนวทางการนาํเสนอเนื้อหารายวิชาตอนักศกึษา ซึ่งสอดคลองกับอตัลกัษณของมหาวทิยาลัย ของ

รายวิชาฯ 

- ควรเนนการฝกสหกจิท่ีตรงกับความตองการ/ และหรอื ลักษณะงานของหนวยงาน โดย

การวางแผนงานท่ีจะปฏิบตักิอนนกัศกึษาเดนิทางไป 

- เนนฝกประสบการณดานการปรับตัวใหเขากับองคกร และการสื่อสารระหวางบุคคล โดย

กําหนดใหนักศึกษามีการเขารวมกิจกรรมดานตางๆ เชน ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน

กิจกรรมในองคกร เปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลฯ เพื่อพัฒนา ดานคุณธรรม  

จริยธรรม ดานการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

- เนนใหใหนักศกึษาเกดิ ความรูและทักษะทางปญญา โดยการมชีองทางใหนักศึกษาไดรูจัก

หนวยงานกอนตดัสนิใจไปฝกฯ และเปดโอกาสใหนักศกึษาเสนอโครงการ และกจิกรรมท่ีจะ

ดําเนนิในชวงฝกฯ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรกึษา 

- อาจารยท่ีปรึกษา ควรสอดแทรกกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับผลการเรียนรูดานทักษะในการ

วิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชนการกําหนดให

กจิกรรมมีการวางแผนการทดลองอยางเปนระบบ 
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3. แนวปฏิบัตเิกี่ยวกับการจัดการรายวิชาสหกจิศกึษา โดยใชกจิกรรม ณ สปป. ลาว เปนตัวแบบ 
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4. แนวปฏิบัตดิานการทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3) และ  รายงานผลการเรยีนการสอน (มคอ. 5) ของ

รายวิชาสหกจิศกึษา 
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2.2) ดานการบรหิารจดัการ 

สรุปผลการดาํเนนิงานโครงการฯ ตามแผนท่ีวางไว 

แผนปฏบัิติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุด

แผนฯ 

การปฎิบัติ ความสอดคลอง

กับแผนที่วางไว 

1. ประชุมยอยเพื่อพัฒนาโครงการฯ และกําหนด

หนาที่รับผดิชอบของผูเกี่ยวของ 

ภายใน มกราคม 59 พ.ค. 59 X 

2.เสนอโครงการในระบบ e- management ภายใน มิถุนายน 59 มิถุนายน 59 √ 

3. ดําเนินงานดานเอกสาร ประสานงาน  ภายใน มิถุนายน 59 มิถุนายน – 

กรกฎาคม 59 

X 

4. การจัดกจิกรรม กรกฎาคม 59 กรกฎาคม 59 √ 

8. ประชุมสรุปงานและประเมนิผลการดําเนิน

โครงการ 

กรกฎาคม 59 กรกฎาคม 59 √ 

9. เสนอท่ีประชุมคณะเพื่อรับขอเสนอแนะ กรกฎาคม 59 กรกฎาคม 59 √ 

10. ประชุมสรุปงานและประเมินผล และวเิคราะห 

SWOT/ หาแนวปฏบัิติที่ดี และวางแผนการ

ดําเนินงานในปตอไป 

ภายใน สิงหาคม 2559 สิงหาคม 2559 √ 

หมายเหตุ หมายถงึ √ เปนไปตามแผนที่วางไว และ  X  หมายถงึไมเปนไปตามกาํหนดการในแผนท่ีวางไว 
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สรุปผลการใชจายงบประมาณของโครงการฯ ตามแผนท่ีวางไว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวด

งบประมาณ 

งบประมาณท่ีต้ังไว 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใชจายจรงิ 

(บาท) 

เปนไปตาม

แผนฯ 

ไมเปนไปตาม

แผนฯ 

กจิกรรมท่ี 1     

คาใชสอย 176,890 176,621  √ 

รวม 176,890 176,621 √  
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3.1 การประเมนิผลตามตัวช้ีวัดความสําเรจ็  

 จากการดําเนนิกจิกรรมยอยในโครงฯ โดยการจัดกจิกรรม KM ดานการเรียนการสอน จํานวน

สองครัง้ สามารถสรุปผลการประเมินตามตัวชี้วัดไดดังตารางท่ี 5 

สรุปผลการประเมนิโครงการตามตัวช้ีวดั 

ตัวช้ีวัด คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนนิงาน 

บรรลุ ไม

บรรลุ 

1.  รายงานสรุปองคความรูดานการเรยีนการสอนจากการ

บรหิารจัดการความรู (KM) ท่ีเนนแนวทางใหสอดคลอง

กับยุทธศาสตร Go-Eco-U 

1 เลม 1   √  

2.  รอยละของความรูความเขาใจหลังการจัดกิจกรรมของ

บุคลากรที่ไดความรูเพ่ิมเติมเกี่ยวกระบวนการเรียน

การสอนท่ีเนนผลิตบัณฑิตท่ีใสใจสิ่งแวดลอมและ

สอดคลองกับยุทธศาสตร Go-eco-U 

รอยละ 80 รอยละ 80 √  

3. จํานวนหลักสูตรในกํากับของคณะท่ีเขารวมกิจกรรม 

KM ระหวางคณะฯ และหนวยงานในตางประเทศ 

8 

หลักสูตร 

8 

หลักสูตร 

√  

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 การประเมินผลและสรุปผลการประเมนิ 
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3.2 สรุปผลการดําเนนิงาน 

 จากการจัดกิจกรรมการบริหารจัดการความรู ( Knowledge management – KM) ดานการเรียน

การสอนในวชิา สหกจิศกึษา และการฝกงานตางประเทศ ภายใตโครงการพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ

เรยีนการสอนและผลติบัณฑติตามแนวทาง Go Eco U สู AEC  ซึ่งมีวัตถุประสงคคือ เพ่ือสรางองคความรู

ดานการเรยีนการสอนท่ีเนนแนวทางใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Go-Eco-U  และ เพ่ือสรางความรวมมือ

และเครอืขายในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีความสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนามหาวทิยาลัยรวมกันใน

ตางประเทศ (Go-eco-U สู AEC) โดยการจัดกจิกรรมท้ังภายในมหาวิทยาลัยแมโจจากการประชุมกลุมยอย 

และการเดินทางไปจัดกิจกรรม ณ สปป. ลาว โดยความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและเกษตรกร ซึ่ง

ไดแก ศูนยพัฒนาและบรกิารดานการเกษตร หวยซอน –หวยซั้ว กรมปลูกฝง กระทรวงเกษตรและปาไม 

และ เกษตรกรผูผลิตพืชอินทรีย ณ นครเวียงจันทร โดยผลการดําเนินงานจากการจัดการความรู (KM) 

ดานการเรียนการสอน ท้ังดานวิชาการและการผลิตบัณฑิต  ซึ่งจัดขึ้นระหวางชวงเดือน มิถุนายน ถึง 

กรกฎาคม พ.ศ. 2559 รวมจํานวน 7 ครัง้ ผลการประเมินจากตัวชี้วัด โดยการออกแบบสอบถาม และนับ

จํานวนชิ้นงานตามตัวชี้วัด จํานวน 3 ตัวชี้วัดปรากฏวาโครงการสามารถดําเนนิงานจนบรรลุผลตามตัวชี้วัด 

3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 100  กลาวคือตัวชี้วัดท่ี  1) ไดรับองคความรูดานการจัดการเรียนการสอน จาก

รายงานผลการจัดกจิกรรม KM รวมจํานวน 8 องคความรู  2) รอยละของความรูความเขาใจหลังการจัด

กิจกรรมของบุคลากรท่ีไดความรูเ พ่ิมเติมเกี่ยวกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผลิตบัณฑิตที่ใสใจ

สิ่งแวดลอมและสอดคลองกบัยุทธศาสตร Go-eco-U คิดเปนรอยละ 80 และ 3)  จํานวนหลักสูตรในกํากับ

ของคณะที่เขารวมกิจกรรม KM รวมจํานวน 8 หลักสูตร ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรม ทําใหไดแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอนในรายวชิาดังกลาว 2 แนวทางไดแก  1) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการรายวิชาแบบเฉพะเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายที่กําหนด 2) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา

รายละเอียดรายวิชาและการรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชา   โดยเหลานี้ไดมีการนําเสนอ

ตอผูบรหิาร กรรมการประจําคณะ ในการประชุมครั้งท่ี 10/2559 ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2559 และไดมี

การเผยแพรแกผูเกี่ยวของอยางเปนรูปธรรมแลว ตัง้แต เดอืนสงิหาคม 2559 เปนตนไป  
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 4.1 การวเิคราะห SWOTของการจัดโครงการฯ 

1) จุดแข็ง (Strength) 

1.1)  คณะฯ มีงบประมาณ บุคลากร และแผนงานฯ  เพียงพอตอการจัดกจิกรรมนี้ 

1.2)  บุคลากรกลุมเปาหมาย ระดับความรูความเชี่ยวชาญเพียงพอในการนําเสนอองคความรู และการ

ประมวลผลฯ 

1.3)  คณะฯ และมหาวทิยาลัยมีนโยบายชัดเจนดานการพัฒนาการเรยีนการสอน  

1.4)  มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนดานการบรหิารจัดการความรู  

2) จุดออน (Weakness) 

2.1)  ความลาชาของขบวนการดําเนินงาน เชน การขออนุมัติโครงการตามขบวนการ และระบบ/

เสนทางหนังสอืราชการ ทําใหโครงการตองจัดในชวงเวลาท่ีลาชากวากําหนดท่ีตัง้ไว 

2.2)  ขาดการทําความเขาใจระหวางบุคลากรผูเกี่ยวของกับขบวนการดําเนินงาน โดยเฉพาะดานการ

ขออนุมัตโิครงการ 

2.3)  ยังไมมีกลยุทธ การกระตุนการตระหนกัถงึความสําคัญของการจัดทํา KM ดานการเรยีนการสอน 

 

 

 

 

สวนที่ 4 การวิเคราะห SWOT และ 

การพัฒนาแนวปฏิบัตทิี่ดีในการดําเนินงาน 
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3) โอกาส (Opportunity) 

3.1)  สรางความเขาใจ และการเรยีนรูรวมกัน ระหวางบุคลากรทุกภาคสวน ในดานการบรหิารจัดการ

ดานการเรยีนการสอน และแนวทางปฏบัิตท่ีิดใีนดานการเรยีนการสอน 

 3.2)  หาจุดออนดานกลยุทธ และชองทางการประชาสัมพันธท่ีมีประสทิธิภาพ เพ่ือการพัฒนา 

3.3)  เปนการทวนสอบความเหมาะสมของ ระบบ และขบวน ดําเนนิงานดานการอนุมัตโิครงการฯ ของ

ทางคณะฯ  

3.5)  สงเสรมิโอกาสการมีสวนรวมของนักศกึษาตอกจิกรรมดานการจัดการเรยีนการสอน 

3.6  สงเสริมใหเกิดการเรียนการสอนใหเปนไปตามพันธกิจของคณะฯ โดยใหมีความทันตอความ

เปลี่ยนแปลงของโลกยุกตโลกาภิวัฒน 

4)  อุปสรรค (Threat) 

4.1)  การขาดความสนใจของบุคลากรบางสวน 

4.2)  การมีขอจํากัดดานชวงเวลาการจัดกจิกรรม ซึ่งตรงกับชวงปดภาคการศึกษา เนื่องจากมีการ

เปลี่ยนคณะผูบรหิาร จงึทําใหขบวนการที่เกี่ยวของดําเนนิการไดลาชา  ตลอดมีผลตอจํานวน

การเขารวมกจิกรรมของกลุมเปาหมาย 

การแกไขปญหาจากอุปสรรคที่พบ  

ก)  ประชาสัมพันธ และเปดโอกาสใหบุคลากรทุกฝายมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการจัด

กจิกรรมดาน KM  

ข)  ปญหาดานชวงเวลาการจัดกจิกรรมในครัง้นี้ยังไมสามารถแกไขได แตไดมีการหารือและสรุปผล

เพ่ือการพิจารณาการจัดกจิกรรมครัง้ใหม  
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5) ประโยชนท่ีไดรบัจากการจดัโครงการฯ 

5.1)  บุคลากรในคณะฯ ทุกฝาย และท้ังนักศกึษา ไดมีสวนรวม และมีบทบาทในการจัดการเรียนการ

สอน  

5.2)  สาระของรายวชิา และกระบวนการเรยีนการสอน ไดมีการพัฒนาใหสอดคลองกับสถานการณ

จรงิ และความตองการของคณะและหนวยงานท่ีเขารวมกจิกรรม โดยอาศัยความรูจากผูมีสวน

ไดสวนเสยี อันไดแก คณาจารย เจาหนาท่ี และตัวแทนจากหนวยงานท่ีรับนักศกึษาเขาฝกสหกจิ 

5.3)  นักศกึษาในคณะฯ มีความเขาใจ กระบวรการเรยีนการสอนมากย่ิงข้ึน 

5.4)  บุคลากรสายวิชาการไดความรูท่ีจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาปรับปรุงแนวการจัดการเรียน

การสอนในรายวชิาที่ตนรับผดิชอบ 

5.5)  เกดิกจิกรรมตอบสนององคประกอบการประกันคุณภาพ ดานการบรหิารจัดการระบบและกลไก

การประกันคุณภาพฯ โดยเฉพาะดานการผลิตบัณฑิต ดานการพัฒนาบุคลากรตามหลักธรรม

มาภิบาล 

5.6)  ไดรับแนวปฏิบัตท่ีิดีสําหรับบุคลากรในสายงานท่ีเกี่ยวของ ดานการเรียนการสอนใหเปนไปตาม

พันธะกจิของคณะฯ เพ่ือใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของโลกยุกตโลกาภิวัฒน  

6) ขอเสนอแนะ 

6.1) ขอเสนอแนะตอผูจัด 

1)  ควรมีการวางกรอบ และกํากับการใชจายงบประมาณของโครงการ ใหครอบคลุมและ

เหมาะสมกับกจิกรรม 

2)  ควรมีการวางแผนดานการกําหนดเวลาการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับความโอกาสในการ

เขารวมกจิกรรมของกลุมเปาหมาย 

3)  ควรหากลยุทธในการกระตุนความสนใจกจิกรรมของกลุมเปาหมาย 

4)  ควรเพ่ิมการมีบทบาทของนักศกึษาในการจัดการเรยีนการสอนใหมากข้ึน 

5)  ควรเพ่ิมชองทางการรับรูขาวสารดานการจัดกจิกรรม สําหรับบุคลากรและนักศกึษา 
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6.2) ขอเสนอแนะตอหนวยงาน (คณะฯ) 

1)  ควรเพ่ิมกลยุทธการกระตุนใหบุคลากรทุกฝายมีบทบาทรวมกันในการพัฒนาระบบและกลไก

การจัดกจิกรรม KM 

2)  ควรมีระบบการกาํกับตดิตามโครงการตามแผนฯ ท่ีมีระบบและขบวนการชัดเจน และมีความ

เหมาะสม เพ่ือความคลองตัวและสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาไดอยางทันทวงที 

3)  ผูบรหิารควรตระหนักและทําความเขาใจ และการกํากับดูแล ระบบและกลไกดาน KM การ

เรยีนการสอน เพ่ิมขึ้น 

7) อื่น ๆ - 

4.2 การพัฒนาแนวปฏบิติัที่ดใีนการดําเนนิงานของโครงการฯ  

               จากการประชุมสรุปผลการประเมินผลการดําเนินงาน และวิเคราะห SWOT ของโครงการ 

ระหวางผูรบัผดิชอบโครงการ จงึไดพัฒนาแนวพัฒนาแนวปฏิบัตท่ีิดใีชเปนแนวทางในการจัดกจิกรรมในครัง้

ตอไป โดยแบงเปนหัวขอหลัก ไดแก การบรหิารจัดการโครงการ การดําเนนิโครงการ การประเมินผลและ

วิเคราะห SWOT และการพัฒนาแนวปฏิบัติ 
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1) การบรหิารจดัการโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอโครงการเพ่ือการอนุมัตติามระบบฯ 

สํารวจความจาํเปนและความคิดเหน็จากหนวยงานภายในสวนท่ี

เกี่ยวของเกี่ยวกบัความเหมาะสมในการจัดโครงการฯ 

กําหนดผูรับผดิชอบ / และรวมดาํเนนิการโดยหัวหนาโครงการฯ 

และมอบหมายหนาท่ี 

จัดประชุมเพื่อพัฒนา และวางแผนการดาํเนนิ โครงการฯ 

ดําเนนิการตามแผนท่ีวางไว 

ประเมินผลการดาํเนนิโครงการฯ/ วิเคราะห SWOT 

นําผลการประเมินและวิเคราะห SWOT มาพัฒนาแนวปฏิบัต ิ

ตรวจสอบความพรอมดานงบประมาณ บุคลากร และระบบการ

จัดการของหนวยงาน 
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2) การดําเนนิโครงการฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมกาํหนดปฏิทนิ และแผน การดาํเนนิงาน 

เม่ือโครงการอนุมัต ิดาํเนนิงานดานการตดิตอประสานงานควบคูไป

กับงานเอกสารท่ีเกี่ยวของ และเริ่มตนแผนกลยุทธของโครงการ 

ประชุมเตรยีมความพรอม และตรวจสอบ กอนจัดกจิกรรม  

(ผูดาํเนนิงาน) 

จัดกจิกรรม 

รวบรวมขอมูลประเมนิผลการดาํเนนิโครงการ/ วิเคราะห SWOT 

ภายใน 30 วันหลงัจัดกจิกรรม (จากคณะทํางาน/ กลุมเปาหมาย/

คณะกรรมการประจําคณะฯ) 

ดําเนนิงานเตรยีมงานดานเอกสารที่เกี่ยวของกบัการขออนุมัติ

โครงการฯ ตามปฏิทินควบคูกับการรายงานผลตอหัวหนาโครงการ 

รายงานผลการดําเนนิงานไปยังงานนโยบายและแผนฯ 

เพ่ือดําเนนิการตอ 
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3) การประเมนิโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมหารอืเกี่ยวกับตัวชี้วัดและวิธีการประเมิน 

เก็บขอมูล ระหวางการดาํเนนิงาน และหลังการดาํเนนิงาน 

ประชุมยอยรวบรวมขอมูลและวเิคราะหขอมูล/สรุปผลการประเมนิ 

โดยเชญิผูมีความรูดานการวเิคราะหเขารวมประชุม 

รายงานผลการประเมนิตอคณะกรรมการประจําคณะฯ  

และขอรับขอเสนอแนะ 

นําผลไปพัฒนาแนวปฏบัิตสิาํหรับการจดักจิกรรมในโอกาสตอไป 

พัฒนาเครื่องมือ และ จดัเตรยีมเครื่องมือประเมินโครงการ 

โดยเชิญผูมีความรูดานการวเิคราะหเขารวมประชุม 

นําผลไปประกอบการเขยีนรายงาน เพื่อการรายงานผลการ

ดําเนนิงานไปยังงานนโยบายและแผนฯ เพ่ือดาํเนนิการตอ 
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...................................................  ................................................... 

(นางสาว อัชฌา  เทพศริิ)  (นาย เขต  ศรพีรรณ) 

ผูจัดพิมพรางรายงาน  

วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................... 

 

 ตรวจสอบรางรายงาน  

วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................... 

 

 

ผูรายงาน 

 

.................................................................. 

 (อาจารย ดร. ศมาพร แสงยศ) 

รองคณบดฝีายวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................... 

 

ผูรบัรองรายงานผลการดําเนนิโครงการ 

 

.................................................................. 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. เรอืงชัย จูวัฒนสาํราญ) 

คณบดคีณะผลติกรรมการเกษตร 

วันท่ี.........เดอืน......................พ.ศ................... 
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สวนที่ 5 ภาคผนวก 
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1. ภาพประกอบการจัดกจิกรรม 

 

 

ภาพท่ี 1 กจิกรรมการบรหิารจัดการความรู – แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางบุคลากรของคณะฯ และ ตัวแทน

จากหนวยงาน ณ ศูนยพัฒนาและบรกิารดานการเกษตร หวยซอน –หวยซัว้ สปป. ลาว 
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ภาพท่ี 2 กจิกรรมการบรหิารจัดการความรู – แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางบุคลากรของคณะฯ และ ตัวแทน

จากหนวยงาน ณ กรมปลูกฝง กระทรวงเกษตรและปาไม สปป. ลาว 
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 32 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

 

ภาพท่ี 3 กจิกรรมการบรหิารจดัการความรู – แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางบุคลากรของคณะฯ และ 

เกษตรกร และ เจาหนาท่ีสงเสรมิการเกษตร ณ แปลงเกษตรกรผูผลติพชือินทรยี รอบนอกของ

นครเวียงจันทร 
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 33 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

 

ภาพท่ี 4 กจิกรรมการบรหิารจัดการความรู – แลกเปลีย่นเรยีนรู ระหวางบุคลากรของคณะฯ และ

เกษตรกร ณ แปลงเกษตรกรผูผลติพืชอินทรยี รอบนอกของนครเวียงจันทร 
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 34 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

 

ภาพท่ี 5 กจิกรรมการบรหิารจดัการความรู  และสรุปงานของบคุลากรของคณะ (กลุมยอย จํานวน 13 

คน) ณ นครเวียงจันทร 
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 35 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

2. หลักฐานประกอบดานการบรหิารจัดการโครงการ (เอกสารการขออนุมัติโครงการในหนา e-

project) 
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 36 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 
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 37 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 
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 38 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 
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 39 รายงานผลการดําเนนิงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร คณะผลิตกรรมการเกษตร  ปงบประมาณ 2559 

4. หลักฐานอื่นๆ 

รายนามผูเขารวมกจิกรรม 

 


