
3. รับทราบ : คู่มือการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2564 ประเด็น การวิจัย
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รายงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร                    คณะเกษตรและชวีภาพ                         มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

 

คำนำ 
 

 คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ภายใน
ในองค์กร ในหัวข้อ “เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น” ในวันที่ 12 มีนาคม 2564        
ณ ห้องประชุมคณะเกษตรและชีวภาพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้อาจารย์ในคณะมีความรู้ และเทคนิคในการ
สร้างโจทย์วิจัยเพ่ือแก้ปัญหาท้องถิ่นมากขึ้น โดยสามารถวัดผลมีจากกิจกรรมได้จาก อาจารย์ในคณะได้
พัฒนาโจทย์วิจัยให้ได้รับทุนวิจัยสำหรับใช้เป็นองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นมากขึ้น และส่งผลให้
พันธกิจด้านการวิจัยท้องถิ่นของอาจารย์ในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปประเด็น การนำความรู้จากการพัฒนาท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การสร้างโจทย์หัวข้อวิจัยจากปัญหาท้องถิ่น และได้มีการเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร ทาง Website ของ
คณะเกษตรและชีวภาพ 
 ทางผู้จัดทำรายงานการจัดกิจกรรมครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ หากท่าน
มีข้อเสนอแนะต่างๆ ทางคณะกรรมการผู้จัดการความรู้ยินดีน้อมรับ เพ่ือนำไปพัฒนาการจัดการความรู้ใน
ครั้งต่อไป 
 
 

        
       (ดร.อำนาจ ภักดีโต) 

           รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

          ประธานกรรมการคณะดำเนินงาน 

         การจัดการความรู้ 
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หลักการและเหตุผล 
 

ความเป็นมาของการจัดการความรู้ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 
11 ได้กำหนดให้มีส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพ่ือให้สามารถนำยุทธศาสตร์ไปสู่ ระดับสูง
ขึ้น คณะเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีนโยบายพัฒนาการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM) ในองค์กร โดยเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้และกระบวนการ
จัดการความรู้ภายในคณะ เพ่ือให้การความรู้เป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ โดยการ
จัดการความรู้ครั้งนี้จะนำแนวคิดการจัดทำแผนการจัดความรู้ (Action plan) มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนา ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเรียนรู้ และเพ่ิมศักยภาพของ
บุคลากรในการพัฒนางานและองค์กร เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย และตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  

คณะเกษตรและชีวภาพจึงได้จัดทำนโยบายและแผนการจัดการความรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตนของคณาจารย์ภายในคณะที่นำความรู้จากการบริการวิชาการตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ที่ดำเนินการบริการวิชาการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์ตาลโตนด  ศูนย์การเรียนรู้เรื่องเห็ด โรงเรียนชาวนาที่ปลูก
ข้าวแบบปลอดสาร อำเภอสรรคบุรี และชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ผู้ประกอบการโรงงานปลาร้าอำเภอ    
สรรพยา จังหวัดชัยนาท มาจัดให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการนำประสบการณ์จากบริการวิชาการ มากำหนด
ประเด็นหัวข้อการวิจัย เพ่ือบูรณาการกับการเรียนการสอนและบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทุกคนให้เป็นแนวปฏิบ้ติในทางเดียวกันในการลงบริการแก่ชุมชน เพ่ือนำ
ความรู้จากชุมชนมาใช้ให้ตรงกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

ปรัชญาคณะเกษตรและชีวภาพ (Philosophy) 
 ความรู้คู่คุณธรรม  วิจัยนำนวัตกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารพัฒนา 

เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต 

อัตลักษณ์ (Identity) 
 บัณฑิตนักปฏิบัติ จติอาสา ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีทักษะพหุภาษา 
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาเกษตรไทย มุ่งพัฒนางานวิจัยเพ่ือการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร      

ที่ยั่งยืน 
พันธกิจคณะ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 
2. วิจัย  พัฒนา และบูรณาการองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม

อย่างยั่งยืน 
3. บริการวิชาการด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือพัฒนาท้องถิน่ 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทย 
5. ส่งเสริมการพัฒนาสังคมให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชดำริและพระบรมราโชบายในหลวง

รัชกาลที่ 10 
6. บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความพอเพียงและความคงอยู่แห่งวิถีไทย 

 
ค่านิยมองค์กร (Shared Value) “KASET”   

K = Knowledge มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยการวิจัย 
A = Attitude   มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และอดทน 
S = Skill   ทักษะการผลิต การปฏิบัติงานและการสื่อสาร 
E = Environment  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

 T = Technology  สามารถสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์การจัดการความรู้  
 วัตถุประสงค์ 

1.1 เพ่ือสร้างโจทย์วิจัยในการแก้ปัญหาท้องถิ่น เช่น ปัญหาเรื่องข้าว ส้มโอ           
ไม้ผลต่างๆ ประมง ปศุสัตว์ การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนากระบวนการทางการเกษตร การ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและผลพลอยได้ทางการเกษตร และปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาพลังงานทางเลือกจาก
ผลพลอยได้ทางการเกษตร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ และยุทธศาสตร์จังหวัด
ชัยนาท ตามแนวทางกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเกษตรและ
ชีวภาพเพ่ือให้ได้งานวิจัยที่เป็นองคค์วามรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างแทจ้ริง ดังภาพที่ 1  

1.2 เพ่ือสร้างโจทย์วิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร เช่น ลดสารเคมี           
ใช้ธรรมชาติบำบัดมาจัดการเพ่ือลดต้นทุน  

1.3 เพ่ือสร้างโจทย์วิจัยในการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เช่น การแปรรูป 
การพัฒนาความปลอดภัยทางการเกษตรและอาหาร เช่น การใช้ระบบ GAP และ GMP มาใช้ในการ
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พัฒนาในกระบวนการการเพาะปลูกและแปรรูปจนเป็นอาหารที่สะอาดปลอดภัยสำหรับบริโภคและ
จำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  กลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเกษตรและชีวภาพ         
             (Kaset CRU-RMU Model) 
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แผนการจัดการความรู้ 
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ผลการดำเนินการจัดการความรู้ 
 

แนวปฏิบัติ  “เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น”    
                 มีขัน้ตอนดังนี้ 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 2  ขั้นตอนการจัดการความรู้ “เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น” 

 
 

สำรวจความต้องการของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือกำหนดประเด็นปัญหา 
และหาทีมวิจัยร่วมระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชนท้องถิน่ 

สังเคราะหห์ลักการ แนวคิด และรูปแบบวิธีการศกึษาสนองต่อความจำเป็นใน
การแก้ปัญหาชุมชนเพ่ือนำเสนอโครงการเบ้ืองต้น (concept proposal)  

ต้ังคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพ่ือกำหนดพ้ืนทีใ่นการทำ
วิจัยโดยกำหนดวัตถุประสงคแ์ละผลลัพธ์ให้ตรงกับพันธกิจนโยบายการทำวิจัยคณะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 

จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือออกแบบกระบวนการวจิัย แบบมีสว่นร่วม  

ขั้นตอนที่ 3 

ขั้นตอนที่ 4 

ขั้นตอนที่ 5             ปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพ่ือขอทุนสนับสนุน  

โครงการวจิัยได้รับการอนุมัติทุน เป็นโครงการที่ดีที่สามารถตอบโจทย์ 
การแก้ปัญหาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

โจทย์วิจัยท่ีได้รับการ
สนับสนุนสามารถตอบโจทย์

การแก้ปัญหาชุมชนท้องถิน่ได้ 

มีผลผลิตการวิจัย
ตามความต้องการ

ของท้องถิ่น 
 

ชุมชนมีส่ วน ร่วมมีความ รู้เข้ าใจ
กระบวนการวิจัยในและสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ได้จริง 
 

ขั้นตอนที่ 6 

OUT PUT             

OUTCOME  ผลงานวิจัยถูกนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนสำหรับเป็นตน้แบบในการแก้ปัญหาชมุชน 
เพ่ือทำให้ชุมชนเกิด “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” และมีรูปแบบการวิจัยแบบ

ชุมชนมสี่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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สรุปผลการจัดกิจกรรมจัดการความรู้ 
 

 คณะกรรมการบริหารคณะได้มีการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ประจำปีการศึกษา 2563 
ในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี
คณะเกษตรและชีวภาพ โดยมีการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ภายในองค์กร “เทคนิคในการสร้าง
โจทย์วิจัยจากปัญหาท้องถิ่น (เพ่ือให้ได้รับทุนสนับสนุน)” คงเดิมและทบทวนการจัดการความรู้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน ดังนี้ 

1. ดร. อำนาจ ภักดีโต     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

2. ดร. สัณฐิตา ตังคจิวางกูร  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

3. ดร.สันติธรรม โชติประทุม  รองคณบดีฝ่ายบริหาร นโยบายและแผน 

4. ผศ. สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล  ประธานหลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
5. ผศ.ดร. สุภาณี ด่านวิริยะกุล  อาจารย์ 
6. ผศ.ดร. จันทรรตัน์ พิชญภณ  อาจารย์ 
7. ดร. กัลยกร วงศ์รักษ์   อาจารย์ 
8. ผศ.ดร. ศิรส ทองเชื้อ   อาจารย์  
9. ดร. สุวิจักขณ์ อรุณลักษณ์  อาจารย์ 
10. นาง สาวสุมาลี  ถวายสินธุ์  อาจารย์ 
11. นางภัททริา ศรีประไพ  นักวิทยาศาสตร์ 
12. นางสาวณิชนันท์  บุญมาก  นักวิทยาศาสตร์ 
13. นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง  นักวิทยาศาสตร์ 
14. นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา  นักวิทยาศาสตร์ 

 โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดี ในหัวข้อ “เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัยจากปัญหา
ท้องถิ่น” มี จำนวน 6 ขั้นตอน โดยแนวปฏิบัติที่ดีหลังจากการระดมสมองสามารถนำไปถ่ายทอดแก่
อาจารย์ใหม่และอาจารย์ภายในคณะทางเวปไซด์ของคณะเกษตรและชีวภาพ เพ่ือนำหลักการพัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือให้ได้บัณฑิตตาม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตาม 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต่อไป  
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ภาพกิจกรรมการจัดการความรู้ 
 

   
 

   
 

ภาพที่ 3  การจัดการความรู้และทบทวนวิธิการปฏิบัติ ในหัวข้อ “เทคนิคในการสร้างโจทย์วิจัย        
จากปัญหาท้องถิ่น” ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรและชีวภาพ 
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ภาคผนวก 
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อธิบายกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะเกษตรและชีวภาพ 
(Kaset CRU-RMU Model) 

จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายถึงกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
คณะเกษตรและชีวภาพที่ได้หลังทำการระดมสมองของฝ่ายคณะกรรมการบริหารและบุคลากร สามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้ คือ คณะเกษตรและชีวภาพได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้าน
การเกษตรและอาหาร ประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร
วิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ โดยอาจารย์มีภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากำกับทางด้านการประเมินคุณภาพ เนื่องด้วยในปัจจุบันมหาวิทยาลัราชภัฏได้กำหนด
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายระยะ 20 ปี โดยกำหนด
ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนงาน 4 ด้าน คือ  ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาครู ด้านการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเชื่อมโยงแนวคิดงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือ
ท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและ
ยกระดับ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือให้คณะหน่วยงานทำการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ด้วยความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคีเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาท้องถิ่น โดยการบูรณาการพันธกิจทั้งการวิจัย สอน บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
กันสถานการณ์จริงในชุมชน มีความร่วมมือตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง จากเหตุผลดังกล่าว
คณะเกษตรและชีวภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ จึงได้ดำเนินการร่วมกันออกแบบระบบโดยระดมสมองเพ่ือสำรวจศักยภาพขององค์ความรู้ต่าง ๆ 
ที่อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรและชีวภาพ และทำการแต่งตั้งตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรและ
บุคลากรสายสนับสนุนมาเป็นกรรมการดำเนินงานในส่วนวิจัย บริการวิชาการ และการจัดทำฐานข้อมูล
ชุมชน เพ่ือนำข้อมูลจากชุมชนมาสร้างองค์ความรู้จากวิจัย นำไปบริการวิชาการสู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้มีความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ขจัดความเหลื่อมล้ำเพ่ือเป็นประเทศท่ีเจริญแล้วตามนโยบายของรัฐบาล
ต่อไป 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒาชุมชนท้องถิ่นคณะเกษตรและ
ชีวภาพเป็นระบบ มีกระบวนการดำเนินการหลักอยู่ 3 กระบวนการที่ประกอบด้วย  

1. กระบวนต้นทาง เป็นการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นที่เชื่อมกับระบบพัฒนาโจทย์และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่บุคลากร
ของคณะเกษตรและชีวภาพที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์ แผนงานวิจัยบูรณาการและแผนพัฒนา
บุคลากรด้านการวิจัยของคณะ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับชุมชนโดยมีการทำฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาเชิงพ้ืนทีท่ี่บรูณาการข้อมูล 4 ส่วน คือ  
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1.1 ข้อมูลความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะ  
1.2 ข้อมูลคุณภาพชีวิตจากชุมชน  
1.3 ข้อมลูศักยภาพพ้ืนทีบ่ริการ  
1.4 ข้อมูลชื่อตำบลนำร่องสู่เป้าหมายการพัฒนา 

2. กระบวนระหว่างทาง เป็นการออกแบบกระบวนการติดตามสนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลงานวิจัย เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานวิจัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการพัฒนาคู่มือ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือประเมินตนเองและประเมินภายในเพ่ือใช้ผลยกระดับคุณภาพทั้งในส่วนของคณะและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือและนำผลการประเมินไปใช้ในการสนับสนุนให้เกิดการยกระดับ
คุณภาพการขับเคลื่อนงาน นำไปสู่ความร่วมมือเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาโดยใช้องค์ความรู้ 
นวัตกรรม และผลงานวิจัยทีมี่อยู่เป็นฐานเพื่อการต่อยอดขยายผลและการพัฒนาที่มีรูปธรรม การปฏิบัติที่
มีเครอืขา่ยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระบบพัฒนาต่อเนื่อง 

3. กระบวนปลายทาง เป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และผักดันนโยบาย
คณะต่อผู้ใช้ประโยชน์และผู้เกี่ยวข้องทั้งระหว่างดำเนินการและเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือปรับเพ่ิมความ
สมบูรณ์ต่อเนื่อง โดยก่อนการเผยแพร่ผลงานฉบับสมบูรณ์มีการประมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
ภายนอก รูปแบบการเผยแพร่มีทั้งการเสนอด้วยวาจา ป้ายนิทรรศการ และเสนอบทความในการประชุม
วิชาการและเผยแพร่ในวารสารวิชาการ รวมทั้งการสังเคราะห์งานวิจัยเพ่ือต่อยอดและผลักดันสู่การขับ
เคลื่อนทีม่ีผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบนฐานนวัตกรรมองค์ความรู้พร้อมจัดทำ
คู่มือ  

กลไกขับเคลื่อนคณะเกษตรคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นจะประสบความสำเร็จในการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ (RMU) และหน่วยจัดการความรู้และ
วิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (TRMU) ระดับอำเภอ (DRMU) และระดับจังหวัด (PRMU) 
จำเป็นต้องปฏิบิตามหลักการสำคัญพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ  

1. ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน (Partnership)  
2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแกผู่้เกีย่วข้องทุกฝ่าย (Mutual benefits)  
3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship)  
4. เกิดผลกระทบที่ประเมินได้ (Social impact)  
นอกจากนี้หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ (RMU) ยังต้องมีความ

ร่วมมือทางเครื่อข่ายทางวิชาการ (Academic Network) กับ เครือข่ายสนับสนุนจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย (RMU คณะต่าง ๆ) เครือข่ายสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย (แหล่ง
ให้ทุนวิจัย) และเครือข่ายสนับสนุนระดับชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้คณะเกษตรและชีวภาพ
ยังจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบตา่ง ๆ ดังตอ่ไปนี้  
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1. ระบบเสริมสมรรถนะบุคลากรด้านวิจัย เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของนักวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  

2. ระบบฐานข้อมูลชุมชน (Big data) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการชของชุมชน
ให้ตรงความต้องการโดยแท้จริง  

3. ระบบการจัดการภัยพิบัติแบบใหม่หรือนโยบายเร่งด่วนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตบุคลากรควรพร้อมปรับตัว และรับมือได้ตลอดเวลา  

4. ระบบติดตามประเมินเสริมพลังเพ่ือประเมินโครงการให้มีประสิทธิภ าพตาม
วัตถุประสงค์  

5. ระบบการจัดการนวัตกรรม เพ่ือจัดการนวัตกรรมต่าง ๆ หลังจากทำการวิจัยให้ใช้
สำหรับพัฒนาชุมชนได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า        

6. ระบบการวิเคราะห์ SWOT ยุทธศาสตร์การวิจัยคณะให้ทันสมัยตรงตามยุทธศาตร์ 
เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี นโยบายของประเทศ เช่น ประเทศไทย 
4.0 จังหวัด 4.0 มหาวิทยาลัย 4.0 นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เช่น ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฎจันทรเกษม และ  

7. ระบบการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากบุคลากร
มาเป็นพลังในการขัยฃบเคลื่อนกลไลบริหารงานการจัดการวิจัยเพ่ือรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดทำระบบ RMU คณะเกษตรและชีวภาพ  นอกจากนี้สิ่งสำคัญมากคือการทำ
คู่มือคู่มือการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคลากร
ภายในหน่วยงานโดยเฉพาะบุคลากรใหม่ให้ได้รับศึกษาแนวทางและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดวิเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่องในการพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ของคณะเกษตรและชีวภาพกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

23



 15 

รายงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร                    คณะเกษตรและชวีภาพ                         มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

24



 16 

รายงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร                    คณะเกษตรและชวีภาพ                         มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

 

 
 

 

 

 

 

25



 17 

รายงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร                    คณะเกษตรและชวีภาพ                         มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม  

 

 
 

 

 

 

 

26



18 

รายงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร   คณะเกษตรและชวีภาพ  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

คณะกรรมการผู้จัดทำ 
1. ดร. อำนาจ ภักดีโต ประธาน 
2. น.สพ. ดร. สมเกียรติ ศีลสุทธิ์ กรรมการ 
3. ผศ. สุเมธี กิตติพงศ์ไพศาล กรรมการ 
4. ผศ.ดร.สุภาณี ด่านวิริยะกุล กรรมการ 
5. นางสาวศิริญญา วิบูลย์อรรถ กรรมการและเลขานุการ 

27

กลับหนาหลัก


	มจษ.คกษ.5.2.5.3 แนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน edit 6-9-64-16-33_removed

