
แผนการจัดการความรูค้ณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2559 

แผน KM ท่ี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม หัวข้อการจัดการความรู ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเป็นเลิศด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม 

 

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 

“พัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการสูศู่นย์

เรียนรู้ทางสัตวศาสตร์” 

2. ให้ความรู้ดา้นงานวจิัยสถาบัน/งานวจิัย

ในช้ันเรียน 

3. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัย 

1. ระหว่างวนัที่ 25-29 มกราคม 2559 

 

 

2. ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 

 

3. ระหว่างธันวาคม 2558-กรกฎาคม 

2559   

ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.วิวฒัน์ 

1.  ผศ.ดร.วิวัฒน์ ประสานงานกบัคณบดี 

เพื่อติดตอ่ รศ.ดร.อาวรณ ์เป็น

วิทยากร 

2. นางแสงจนัทร ์ศรีวังพล ประสานงาน 

 

3. ผศ.ดร.วิวัฒน์   พฒันาวงศ์ 

2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบตัิ ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลง มีความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชา และเปน็ที่

ยอมรับในระดับสากล 

 

 

1.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. กระบวนการรับนักศึกษา 

3. การก ากับดูแลนักศึกษา 

 

 

 

1. เดือน ธันวาคม  2558 

2. เดือนมกราคม 2559 

3. เดือนเมษายน 2559  

ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.ประภากร 

1. ประธานอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

2. ประธานอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

3. คณะกรรมการกจิกรรมนักศึกษา 

3 การพัฒนางานระบบบรหิารจดัการที่

มีประสิทธภิาพ โดยยดึหลักธรรมภิ

บาล 

1. เชิญ อ.ทวีศักดิ์  คณบดี ม.สงขลาฯ 

เป็นวิทยากร ด้านการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสุด 

2. การด าเนนิงานในส านักงานคณบดี 

(งานบรหิารและธุรการ, งานบรกิาร

การศึกษาฯ) 

3. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบรหิาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน” โดย 

รองอธิการบดี ผศ.ดร.กชพร ศิรโิภคากจิ 

1. (ช่วงงานประเพณ ี4 จอบ ) 

 วันที่ 21 ธ.ค. 2558   

 

2. ส ารวจหัวขอ้ที่ต้องการ KM กอ่น 

โดยให้บุคลากรส่งหัวภายใน 15 ธค.58 

3. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

2201-2202 

ผู้รับผิดชอบหลัก อ.ดร.วินยั 

1. อ.ดร.วินัย ประสานงานกับคณบดี 

 

2. นางแสงจนัทร ์ศรีวังพล 

 

 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 



แผนการจัดการความรูค้ณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2559 

(ปรับแผนตามทีป่ระชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครัง้ที่ 3/2559  เมื่อวนัท่ี  8  สงิหาคม 2559 

แผน KM ท่ี หัวข้อโครงการ/กิจกรรม หัวข้อการจัดการความรู ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ความเป็นเลิศด้านการวจิัย

และนวัตกรรม 

 

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “พัฒนา

งานวจิัยและบริการวิชาการสู่ศูนย์เรียนรู้ทางสัตว

ศาสตร์” 

2. ให้ความรู้ดา้นงานวจิัยสถาบนั/งานวจิัยในชัน้

เรียน 

3. การพัฒนาข้อเสนอโครงการวจิัย 

1. ระหว่างวนัที่ 25-29 มกราคม 2559 

(ยกเลกิกิจกรรม) 

 

2. ระหว่างเดือนมีนาคม 2559 

3. ระหว่างธันวาคม 2558-กรกฎาคม 

2559  (ยกเลกิกิจกรรม) 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.วิวฒัน์ 

1. ผศ.ดร.วิวัฒน์ ประสานงานกับคณบดี 

เพื่อติดตอ่ รศ.ดร.อาวรณ ์เป็นวิทยากร 

2. นางแสงจนัทร ์ศรีวังพล ประสานงาน 

 

3. ผศ.ดร.วิวัฒน์   พฒันาวงศ์ 

2 การผลิตบัณฑิตที่เป็นนัก

ปฏิบัติ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชา 

และเป็นที่ยอมรับในระดับ

สากล 

 

1.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

2. กระบวนการรับนักศึกษา 

3. การก ากับดูแลนักศึกษา 

 

 

1. เดือน ธันวาคม  2558 

2. เดือนมกราคม 2559 

3. เดือนเมษายน 2559  

เปลี่ยนแปลงระยะเวลา และรวม

กิจกรรมจัดในวันท่ี 7 ก.ย. 2559 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.ประภากร 

1. ประธานอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

2. ประธานอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

3. คณะกรรมการกจิกรรมนักศึกษา 

3 การพัฒนางานระบบบรหิาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย

ยึดหลักธรรมภิบาล 

1. เชิญ อ.ทวีศักดิ์  คณบดี ม.สงขลาฯ เปน็

วิทยากร ดา้นการบรหิารจดัการทรัพยากรให้

เกิดประโยชนส์ูงสดุ 

2. การด าเนนิงานในส านักงานคณบดี (งาน

บรหิารและธุรการ, งานบรกิารการศึกษาฯ) 

3. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบรหิารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน” โดย รองอธิการบดี 

ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากจิ 

1. (ช่วงงานประเพณ ี4 จอบ ) 

 วันที่ 21 ธ.ค. 2558   

 

2. ส ารวจหัวขอ้ที่ต้องการ KM กอ่น 

โดยให้บุคลากรส่งหัวภายใน 15 ธค.58 

3. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

2201-2202 

ผู้รับผิดชอบหลัก อ.ดร.วินยั 

1. อ.ดร.วินัย ประสานงานกับคณบดี 

 

2. นางแสงจนัทร ์ศรีวังพล 

 

 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 



ผลการด าเนนิงานตามแผนการจัดการความรู ้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  ปีงบประมาณ 2559  รอบ 9 เดอืน   

(ปรับแผนตามทีป่ระชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ ครัง้ที่ 3/2559  เมื่อวนัท่ี  8  สงิหาคม 2559 

 

หัวข้อโครงการ/กิจกรรม หัวข้อการจัดการความรู ้ ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ความเป็นเลิศด้านการวจิัยและ

นวัตกรรม 

 

 

1. ให้ความรู้ดา้นงานวจิัยสถาบนั/งานวจิัยในชัน้เรียน 
 

วันที่ 15  มกราคม  2559 

ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.วิวฒัน์ 

นางแสงจันทร ์ศรีวังพล ประสานงาน 

การผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบตัิ ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลง มีความเช่ียวชาญใน

สาขาวิชา และเปน็ที่ยอมรับในระดับ

สากล 

1. กระบวนการจัดการเรียนการสอน การรับ และการ

ก ากับดูแลนักศึกษา 

วันที่ 7 กันยายน 2559 ผู้รับผิดชอบหลัก ผศ.ดร.ประภากร 

 

การพัฒนางานระบบบรหิารจดัการที่มี

ประสิทธิภาพ โดยยดึหลักธรรมภิบาล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวศีักดิ์ นิยมบัณฑติ คณบดี

คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร “ดา้นการ

บรหิารจัดการทรัพยากรให้เกดิประโยชนส์ูงสุด” 

2. บรรยายพิเศษ เรื่อง “การบรหิารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน” โดย รองอธิการบด ีผศ.ดร.กชพร 

ศิรโิภคากจิ 

1. วันที่ 21 ธ.ค. 2558   

 

 

 

2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 

2201-2202 

ผู้รับผิดชอบหลัก อ.ดร.วินยั 

1. อ.ดร.วินัย ประสานงานกับคณบดี 

 

 

 

3. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 

 

 

 


