สารบัญ
หนา
1. คณะกรรมการจัดการความรู
2. รายงานผลแผนการดําเนินการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2556
3. การดําเนินการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
 แผนและผลการดําเนินงานแผน 1 KM 1 หนวยงาน
 แผนและผลการดําเนินงานผลแผน KU – KM Mart
- ครั้งที่ 1 เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอยางไร ใหโดนใจ Reader (สายวิชาการ)
- ครั้งที่ 2 เรื่อง เปดมุมมอง สะทอนผลงานวิจัยที่ดีควรเปนอยางไร (สายสนับสนุนฯ )
- ครั้งที่ 3 เรื่อง Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการ
เชื่อมโยงขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ
- ครั้งที่ 4 เรื่อง “How to get ready for AEC”
- ครั้งที่ 5 เรื่อง แชรประสบการณ “วิจัยในชั้นเรียนอยางไร เอาไปใชไดผลจริง”
(ระหวางอาจารยและนิสิต)
 แผนและผลการดําเนินงานผลแผน KU-KF (KU - KM Facilitator)
4. โครงการประกวดคําขวัญการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Motto)
5. สรุปผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2556
6. ผลการประกวดรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8 ประจําป 2557
ประเภทที่ 4 การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงานเรียนรู
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คณะกรรมการจัดการความรู ้ มก
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. อธิการบดี
2. รองอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั
6. รองอธิการบดีฝ่ายบริ การวิชาการ
7. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
8. รองอธิการบดีวิทยาเขตศรี ราชา
9. รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร
10. ผู้อํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาแห่ง มก.
11. ผู้ชว่ ยอธิการบดีฝ่ายบริ หารทรัพยากรบุคคล
(อาจารย์สมจิตต์ ปาละกาศ)
12. รองศาสตราจารย์ก้องกิติ พูสวัสดิ์
13. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์สมชาย นําประเสริ ฐชัย
14. ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์พทั ธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค
15. ผู้อํานวยการกองการเจ้ าหน้ าที่
16. ผู้อํานวยการกองบริ การการศึกษา
17. นางพรศรี กาญจนภักดิ์
18. น.ส.พรวสา บุญริ นทร์
19. นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

อํานาจหน้ าที่กรรมการ

1. พิจารณากําหนดนโยบาย วิสยั ทัศน์ และยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ มก. ให้ สอดคล้ อง กับเป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
2. กํากับดูแล และควบคุมการนําแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ มก. สู่การปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ มก.
4. ส่งเสริ ม สนับสนุน และผลักดันการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ สมั ฤทธิ์ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
5. ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรสามารถเข้ าถึงฐานข้ อมูลความรู้ ภายในมหาวิทยาลัยได้ อย่างทัว่ ถึง
และสามารถนํ า ความรู้ ที ่ไ ด้ รั บ ไปปรั บ ใช้ เพื ่อ เพิ ม่ ขี ด ความสามารถ ในการปฏิ บัติ ง าน ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อตนเองและองค์การ
6. ติดตามผลการดําเนินการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1

รายงานผลแผนการดําเนินการจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี การศึกษา 2556

2
2

รายงานผลแผนการดําเนินงานการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2556
ชือ่ หนวยงาน
เปาหมาย
ตัวชี้วัด (KPI)
เปาหมายของตัวชี้วัด

: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
: มีนวัตกรรม/องคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน
: มีนวัตกรรม/องคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานตามพันธกิจครบทั้ง 5 ดาน
: มีนวัตกรรม/องคความรูที่จําเปนตอการดําเนินงานตามพันธกิจครบทั้ง 5 ดาน อยางนอยดานละ 1 นวัตกรรม/องคความรู
กลุม
งบ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เปาหมาย ประมาณ
การรวบรวมผลงาน โดย พ.ย.-ธ.ค. รายงานผลการ รายงาน
หนวยงาน  มีจํานวน
1 จัดทํารายงานผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2555
จัดทําเปนรูปเลมที่อาน
จัดการความรู
จํานวน 1
ตางๆ
...... บาท
1.1 การดําเนินงานในรอบปการศึกษา
56
เขาใจไดงาย มี
ปการศึกษา 2555 เลม
 ไมมี
1.2 ผลงาน Best KU-KM Awards จากหนวยงานที่
ภาพประกอบ และ
ผลงาน Best KUสงผลงานเขารวมประกวดทั้งหมด 18 ผลงาน มอบ
ขอเสนอแนะจาก
KM Awards
ใหหนวยงาน
ผูเชี่ยวชาญ
2 จัดประชุมชี้แจงแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา
2556
2.1 รายงานผลการจัดการความรูปการศึกษา 2555
2.2 นโยบายแนวทางการดําเนินการจัดการความรู ป
การศึกษา 2556
3 จัดโครงการประกวด KU-KM Motto

จัดโครงการประชุมฯ
เชิญหนวยงานเขารวม
โครงการและ
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น

4 จัดทําเว็บไซด KU-KM บนเว็บไซตหลักมหาวิทยาลัย

ดําเนินการจัดทําเว็บ
ไซด KU-KM

จัดโครงการและ
ประชาสัมพันธการ
ประกวด KU-KM Motto

ก.พ. 57 โครงการ
ประชุมฯและ
จํานวน
หนวยงานที่เขา
รวมโครงการ
มี.ค.- ได KU-KM
พ.ค. 57 Motto

ผูรับ
สถานะ
ผิดชอบ
คณะกก. KM ดําเนินการ
มก.
แลว

ทุก
หนวยงาน

หนวยงาน  มีจํานวน
ตางๆ
37,241.10
บาท

1 KU-KM
Motto

หนวยงาน  มีจํานวน. คณะกก. KM ดําเนินการ
ตางๆ
5,000 บาท มก.
แลว

มี.ค.- ไดเว็บไซด KU- 1 เว็บไซด
พ.ค. 57 KM

-

 มีจํานวน
...... บาท
 ไมมี

คณะกก. KM ดําเนินการ
มก.
แลว

คณะทํางานที่ ยังไมได
จัดตั้งโดย คณะ ดําเนินการ
กก. KM มก.
3

ลําดับ

กิจกรรม

5 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ KU-KF (KUKnowledge Facilitator)

กลุม
งบ
เปาหมาย ประมาณ
มิ.ย. 57 มีทมี งาน KU- มี KU-KF
หนวยงาน  มีจํานวน
จํานวน 20 คน ตางๆ
KF
302,916
ครึ่งหนึ่ง หรือ
บาท

วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา
ดําเนินการจัดโครงการ
เชิงปฏิบัติการ

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

ผูรับ
ผิดชอบ
คณะกก.
KM มก.

ดําเนินการ
แลว

คณะกก.
KM มก.

ยังไมได
ดําเนินการ

คณะกก.
KM มก.

ดําเนินการ
แลว

สถานะ

2/3 ของ
จํานวน
หนวยงาน
ทั้งหมด

6 ติดตามความกาวหนา KU-KF (KU-Knowledge
Facilitator)

จัดโครงการ
ความกาวหนา KU-KF

7 จัดโครงการ KU-KM Mart (จํานวน 5 ครั้ง)
7.1 รางโครงการ KU-KM Mart

ธ.ค.56

7.2 เสนอรางโครงการ KU-KM Mart เขาที่ประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู มก. ครั้งที่ 3/2556
7.3 จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 1
เรื่อง “เขียนโครงการขอทุนวิจัยอยางไร ใหโดนใจ
Reader
(สายวิชาการ)”

มิย. 57 โครงการฯ และ ทุก
จํานวนหนวยงาน หนวยงานมี
ที่มีทีม KU-KF KU-KF

หนวยงาน  มีจํานวน
...... บาท
ตางๆ
 ไมมี
 มีจํานวน
199,739 บาท

ม.ค. 57

1. ประชาสัมพันธ
โครงการผานชองทาง
ตางๆ เชน ทางเว็บ
ไซด ปายไฟ
อิเล็กทรอนิกส ฝาก
ขาวประชาสัมพันธ
ตามโครงการตางๆ
โปสเตอร เปนตน

ก.พ. 57 โครงการและ
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ

จํานวน 4
โครงการ และ
จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ
มากกวา 80%

บุคลากร
สาย
วิชาการ
และสาย
สนับสนุน
และชวย
วิชาการ
4

ลําดับ

กิจกรรม

วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา

7.4 จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 2
2. เชิญวิทยากรทั้ง
เรื่อง “เปดมุมมอง สะทอนผลงานวิจัยที่ดีควรเปน
ภายในและ
อยางไร” (สายสนับสนุนฯ)”
ภายนอกที่มี
7.5 จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3 Best Practice
ประสบการณ มา
เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
เชื่อมโยงขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ”
7.6 จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 4
เรื่อง “How to get ready for AEC?”
7.7 จัดโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 5
เรือ่ ง แชรประสบการณ “วิจัยในชัน้ เรียนอยางไร เอาไป
ใชไดผลจริง” (ระหวางอาจารย และนิสิต)
8 จัดโครงการ KU-KM Day ครั้งที่ 2
1. ประชาสัมพันธ
8.1 รางโครงการ KU-KM Day ครั้งที่ 2
โครงการผาน
ชองทางตางๆ
2. ใหหนวยงาน แสดง
8.2 เสนอรางโครงการ KU-KM Day ครั้งที่ 2 เขาที่
“แนวปฏิบัติที่ดี” และ
ประชุม คณะกรรมการการจัดการความรู มก.
8.3 จัดโครงการ KU-KM Day ครั้งที่ 2
9 จัดทํารายงานผลการจัดการความรู ปการศึกษา 2556

ตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลุม
เปาหมาย

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ

สถานะ

มี.ค. 57

เม.ย. 57

พ.ค.57
มิ.ย.57
มี.ค. 57

มี.ค. 57

แลกเปลีย่ นเรียนรู
ระหวางบุคลกรและ
พ.ค. 57
ผูเชี่ยวชาญ
การรวบรวมผลงาน โดย
ก.ย. 57
จัดทําเปนรูปเลมที่อานเขาใจ
ไดงาย มีภาพประกอบ และ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ

จํานวนผลงานที่
เปนองคความรู
ที่เกี่ยวของกับ
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย
ทัง้ 5 ดาน

 มีจํานวน
..... บาท

คณะกก.
KM มก.

การประกวด
ผลงานการจัดการ
ความรูได
ดําเนินการ
รวมกับสํานัก
ประกันคุณภาพ
ในการประกวด
รางวัลคุณภาพ

หนวยงาน  มีจํานวน
ตางๆ
...... บาท
 ไมมี

คณะกก.
KM มก.

ดําเนินการ
แลว

มีองคความรูที่ หนวยงาน
เกี่ยวของกับ ตางๆ
ยุทธศาสตร
ของ
มหาวิทยาลัย
อยางนอย 4
ดาน

จํานวนผลงานที่ รายงาน
เปนองคความรูที่ จํานวน 1
เกี่ยวของกับ
เลม
ยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

5

การดําเนินการจัดการความรู้ ปี การศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีเปาหมายในการพัฒนาองคกรไปสูอ งคกรแหงการเรียนรู จึงมีนโยบายที่
ผลั ก ดั น ให มี ก ารจั ด การความรู ทั ่ว ทั ้ง มหาวิ ท ยาลั ย ซึ ่ง ได ดํ า เนิ น การมาอย า งต อ เนื ่อ ง ตั ้ง แต ป
พ.ศ. 2548 เปนตนมา และมีความพยายามที่จะทําใหการจัดการความรูภายในมหาวิทยาลัยเปนระบบ
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน โดยไดจัดทําแผนการจัดการความรู มก. ขึ้น และไดถายทอดลงไปสูหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัย สําหรับการดําเนินการจัดการความรูป การศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดโครงการ
ประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรปการศึกษา 2556” ขึ้นเมือ่ วันที่ 25
กุมภาพันธ 2557 โดย ผศ.มยุรี เทศผล ไดสรุปผลการดําเนินการจัดการความรู ปการศึกษา 2555 และชี้แจง
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานการจัดการความรู ปการศึกษา 2556 รวมทั้ง ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (ดร.สมจิตต ปาละกาศ) และ ผศ.ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตรกพแงแสน ไดรวมกันชี้แจงการดําเนินกิจกรรมในโครงการตางๆ ตามแผนฯ ดังนี้

แผนการดําเนินงานปการศึกษา 2556
1. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การใช ก ารจั ด การความรู เ ป น เครื อ่ งมื อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ สํ า คั ญ ทั ว่ ทั ้ง
มหาวิทยาลัย (1 KM 1 หนวยงาน)
2. สรางและพัฒนาทีมงานเสริมสรางบรรยากาศการจัดการความรูประจําหนวยงาน (KU-Knowledge
Facilitator, KU-KF)
3. รวบรวมและเผยแพรองคความรูที่สําคัญจําเปนตอการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการทํางาน และ
พัฒนาองคการ (KU-KM Mart)
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แผน 1 KM 1 หน่วยงาน
“สงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารจัดการความรูทั่วทั้งมหาวิทยาลัย”
เปาหมาย
 มีการรวบรวมและเผยแพรองคความรู/ นวัตกรรม ที่เปน ประโยชนตอการพัฒ นาหนวยงานและ
มหาวิทยาลัย
แนวทางการดําเนินงาน
1. ถายทอดโครงการ 1 KM 1 หนวยงาน สูระดับ คณะ สถาบัน/สํานัก (ตอเนื่องจากปการศึกษา 2555
เพื่อใหหนวยงานมุงดําเนินการจัดการความรูตามภารกิจหลัก
2. ติดตามผลการดําเนินการโครงการ 1 KM 1 หนวยงาน
3. จัดการประกวดผลงานคุณภาพดานการจัดการความรู (ดําเนินการรวมกับสํานักงานประกันคุณภาพ)
ผลการดําเนินงานตามแผน 1 KM 1 หน่วยงาน
หนวยงานตางๆ ไดดําเนินการจัดการความรูตามนโยบาย 1 KM 1 หนวยงาน และมหาวิทยาลัยไดนําผล
การจัดการความรูไปรายงานการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2556 ตามตัวบงชี้ สกอ. ที่ 7.2 การพัฒนาสู
สถาบันการเรียนรู โดยองคความรูที่ไดจากการจัดการความรู มีดังนี้
1. องคความรู เรื่อง เทคนิคการสอนอยางไรใหนิสิตมีความสนใจในการเรียน
2. องคความรู เรื่อง โครงการเชียงเครือ ตําบลสุขภาวะตนแบบ
3. องคความรู เรื่อง การจัดทําเว็บไซดสําเร็จรูปดวยซอฟแวร CMS
4. องคความรู เรื่อง การประเมินผลการเรียน
5. องคความรู เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอยางไรใหโดนใจ Reader
6. องคความรู เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนขอเสนอโครงการและการตีพิมพผลงานวิจัย
7. องคความรู เรื่อง ขอมูลแหลงทุนวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร
8. องคความรู เรื่อง การสืบคนฐานขอมูลวิจัยทางวิทยาศาสตร
9. องคความรู เรื่อง แนวทางและขอปฏิบัติของการทําวิจัยในหองปฏิบัติการวิจัย
10. องคความรู เรื่อง คูมือการใชงานขั้นตอนการปฏิบัติในการลาออนไลน/
11. องคความรู เรือ่ ง How to get ready for AEC กระบวนการเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤกษแก
บุคลากรเพื่อเขาสู AEC
12. องคความรู เรื่อง การเตรียมตัวเลมหนังสือ และวารสาร
13. องคความรู เรื่อง บริการยืม คืน อยางไรใหถูกใจผูใช
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แผน KU-KM Mart
“รวบรวมและเผยแพรองคความรูที่สําคัญจําเปนตอการพัฒนาคน พัฒนากระบวนการทํางาน
และพัฒนาองคการ”
เปาหมาย
ถอดความรูจากผูเชี่ยวชาญ แปลง Tacit Knowledge เปน Explicit Knowledge การจัดทําธนาคาร
แนวทางการดําเนินงาน
โครงการ KU-KM Mart ดําเนินการตั้งแตเดือนกุมภาพันธ – มิถุนายน 2557 โดยจัดขึน้ ทัง้ หมดจํานวน
5 ครั้ง มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย รวบรวมและเผยแพร
องคความรูท ีจ่ ําเปนตอการปฏิบัติงาน รวมทัง้ สงเสริมการนํา KM มาชวยในการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
ดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรประชุมหารือและรวมกันกําหนดหัวขอ
ในการจัดโครงการ KU-KM Mart ทัง้ 5 ครั้ง โดยใหจัดเดือนละครั้งทุกวันพุธสัปดาหแรกของเดือน
2. ดําเนินการจัดโครงการ KU – KM Mart จํานวน 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 เรื่อง เขียนโครงการขอทุนวิจัยอยางไร ใหโดนใจ Reader (สายวิชาการ)
ครั้งที่ 2 เรื่อง เปดมุมมอง สะทอนผลงานวิจัยที่ดีควรเปนอยางไร (สายสนับสนุนฯ)
ครั้งที่ 3 เรื่อง Best Practice เรื่อง “การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชือ่ มโยงขอมูล
สําหรับงานประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 4 เรื่อง “How to get ready for AEC”
ครั้งที่ 5 เรื่อง แชรประสบการณ “วิจัยในชั้นเรียนอยางไร เอาไปใชไดผลจริง” (ระหวางอาจารยและ
นิสิต)
3. สรุปสาระความรูที่ไดจากการจัดโครงการฯ ทั้ง 5 ครั้ง นําขึ้น Website งานพัฒนาและฝกอบรม กอง
การเจาหนาที่ เพื่อใหผูที่สนใจหรือผูที่ตองการทบทวนความรูเขามาศึกษาและนําไปใช
4. ติดตามผลการนําความรูไปใชหลังการเขารวมโครงการ
ผลการดําเนินงานตามแผน KU-KM Mart
ดําเนินการจัดโครงการ KM-KM Mart จํานวน 5 ครั้ง ตามแผนและไดสรุปสาระความรูจากโครงการและ
นําเผยแพรขึ้น Website งานพัฒนาและฝกอบรม กองการเจาหนาที่ เพื่อใหหนวยงานและผูที่สนใจไดเขาไป
ศึกษาเพิ่มเติม และไดติดตามผลการนําความรูไปใชหลังจากการเขารวมโครงการ ซึ่งพบวาบุคลากรที่เขารวม
โครงการ มีความกาวหนาในการเขียนโครงการเสนอขอทุนวิจัยมากขึ้น ตามรายละเอียดสาระความรูและการติด
ตามโครงการ KU-KM Mart ดังนี้
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สรุปสาระความรู KU-KM Mart ครั้งที่ 1
เรื่อง “เขียนโครงการขอทุนวิจัยอยางไร ใหโดนใจ Reader (สายวิชาการ)”
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
-----------------การเขียนโครงการขอทุนวิจัยสําหรับสายวิชาการ มีหลายปจจัยที่ควรคํานึงถึง เพื่อใหไดประโยชนและ
ถู กต อ งมากที ่สุ ด ซึ ่งการเขี ย นโครงการขอทุน วิ จัย ที่ดีนั้น สิ่ง ที่สําคั ญ ที่เ ปน จุ ดเริ่มตน คื อ หั ว ขอ ที่นา สนใจ
สามารถนําไปใชไดจริง โดยมีเทคนิควิธีการตั้งโจทยและวิธีคิดงานวิจัย ดังนี้
วิธีการตั้งโจทย / วิธีคิดงานวิจัย
1. Academic Research
คืองานวิจัยมุมเดียวที่สนองความอยากรูของผูวิจัย โดยไมสนใจวาจะมีคนเอาไปใชหรือไม เชน “ทําไม
ดอกไมเปนสีชมพู”
2. Problem Based Research
คืองานวิจัยที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของปญหา สามารถนําไปใชไดจริง สามารถนําไปแกปญหาได เชน ไป
พบเกษตรกรและหาวิธีแกไข
3. Strategic Research
คืองานวิจัยเชิงกลยุทธ อาศัยการคนควาและมองทิศทางของโลกวาตองการอะไร (ยังไมใชปญหาวันนี้
แตจะทําเผื่อสําหรับวันขางหนา)
4. Area Based Research
คืองานวิจัยที่เอาพื้นที่เปนที่ตั้ง (ตองมีการวิจัยพื้นที่ / สภาพพื้นที่เฉพาะออกไป)
วิธีคิดทั้ง 4 วิธีที่กลาวมาขางตนนั้นแตกตางกันออกไป ซึ่งการพิจารณานั้นมีหลักในการพิจารณาคือ
1. ความสําคัญ
2. ความเหมาะสม (วิธีตองไมลาสมัย มีความแมนยํา)
3. ความเปนไปได
เคล็ดลับ
 การเลือกหัวขอ ควรเปนเรื่องที่ผูเขียนโครงการมีความชํานาญ มีประสบการณและทราบขอมูล
เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยางชัดเจน รวมถึงชื่อเรื่องและความสําคัญของปญหาตองมีความสัมพันธกัน ชือ่ หัวขอควรสัน้
กระชับ และตรงกับความตองการ
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 ควรอานขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงทีห่ ลากหลาย เชน โครงการวิจัยจากตางประเทศ การลงพื้นที่
การเขารวมประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เปนตน

วิทยากรรวมอภิปราย
(1) ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แหง มก. (ผูดําเนินการอภิปราย)

(2) ศ.ดร.สายชล เกตุษา

ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

(3) รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
(4) ดร.ลูกจันทร ภัครัชพันธ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

(5) รศ.ดร.บุญเรียง ขจรศิลป ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
 เมื่อไดหัวขอทีต่ องการ ควรทําความเขาใจกับหัวขอนั้นวามีความเขาใจในเรื่องทีจ่ ะเขียนมากนอย
เพียงใด อานทบทวนและตั้งคําถาม ตอบโจทยของหัวขอนั้นใหได
 ในการเขียนโครงการวิจัย ควรทําแผนผังความรูเปนภาพใหญกอน เพื่อใหผูอานไดทราบวาเนื้อหามี
อะไรบาง มีความสัมพันธกันอยางไร
 การกําหนดวัตถุประสงค ในโครงการหนึ่งๆนั้น สามารถมีไดเพียง 1 - 2 วัตถุประสงคเทานั้น ไม
ควรเกินนี้ ซึ่งวัตถุประสงคคือสิ่งที่ผูวิจัยอยากไดคําตอบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ตัวอยางวัตถุประสงคที่ไมถูกตอง
และถูกตองคือ
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เพื่อศึกษา

=

เปนตัวอยางวัตถุประสงคที่ไมถูกตองเนื่องจากเปนกิจกรรม

เพื่อใหไดดอกไมสีชมพู

=

เปนตัวอยางวัตถุประสงคที่ถูกตอง

 วิธีการชี้แจงงบประมาณที่ดี ตองแจงอยางละเอียดครอบคลุมคาใชจายทั้งหมด
 ควรตั้งเปาหมายในการทําวิจัยวา ภายใน 3 ป หรือภายใน 5 ป จะสามารถใชประโยชนอะไรจาก
หัวขอวิจัยนี้ไดบาง และจะไดนําไปใชมากนอยเพียงใด
 เมื่อเขียนโครงการขอทุนวิจัยเสร็จแลว ควรอานทบทวนอยางละเอียดหลายๆครั้งและควรมีพี่เลี้ยง
ที่ชวยอานเพื่อเสนอแนะถึงขอบกพรองที่ผูเขียนอาจตกหลนหรือเขียนยืดยาวหลงประเด็น
การเขียนโครงการขอทุนวิจัยนั้น นอกจากจะตองคํานึงถึงวิธีการที่ถูกตองและเขาใจงายแลว หัวขอที่
ผูเขียนเลือกมาทํานั้นจะตองเปนเรื่องที่มีคุณคาทางวิชาการ เปนประโยชนตอผูที่ตองการศึกษา สืบคน เพื่อ
นําไปตอยอดหรือพัฒนาตอไป
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สรุปติดตามผลหลังเขารวมโครงการ KU – KM Mart ครั้งที่ 1
โครงการ KU – KM Mart ครั้งที่ 1 เรื่อง “เขียนโครงการวิจัยอยางไร ใหโดนใจ Reader” ไดมีการ
ติด ตามการนํ า ความรู ไ ปใช ใ นการเขี ย นโครงการวิ จั ย ของผู เ ข า ร ว มโครงการฯ โดยกองการเจ า หน า ที ่ส ง
แบบสอบถาม เพือ่ ติดตามความกาวหนาหลังเขารวมโครงการ ซึ่งมีบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
และชวยวิชาการ มีความกาวหนาในการเสนอขอทุนวิจัย จํานวน 17 คน
สวนที่ 1 การนําความรูไปใชในการเขียนโครงการวิจัย (สายวิชาการ)
ผลสัมฤทธิ์
การนําความรูไปใช

ชื่อโครงการวิจัย

หนวยงานที่เสนอขอ

ระหวาง

ไดรับ

ทุนวิจัย

ดําเนินการ

ทุนวิจัย

- ส า ม า ร ถ เ ริ ม่ เ ขี ย น 1. การผลิตไบโอเอทานอลจาก

สถาบันกองทุนสนับสนุน

โครงการวิ จั ย เพื ่อ เสนอ สาหรายกลุมแมคโครอัลจี

การวิจัย (สกว.)

ขอทุนได

2. การสํารวจการปนเปอนของ

สถาบันกองทุนสนับสนุน

เชื้อจุลินซี และสารพิษใน

การวิจัย (สกว.)

อาหารสัตว (สุกรและไกเนื้อ)





ฟารมที่เขารับการประเมิน
G.A.P.
3. โครงการพัฒนาแบบจําลอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทางเศรษฐศาสตรเพื่อพยากรณ แหง มก.
อุปสงคการทองเที่ยวประเทศ



ไทยของนักทองเที่ยวตางชาติ
4. การมีสวนรวมในการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดําเนินงานกลุม ตามหลัก

แหง มก.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :



กรณีศึกษา ชุมชนแมบาน อ.
บานแพว จ.บุรีรัมย
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ผลสัมฤทธิ์
การนําความรูไปใช

ชื่อโครงการวิจัย

หนวยงานที่เสนอขอ

ระหวาง

ไดรับ

ทุนวิจัย

ดําเนินการ

ทุนวิจัย

5. การใชเทคนิคการบําบัดรวม สํานักงานพัฒนา
ระหวางเทียนเปอรแมงการเนต วิทยาศาสตรและ
และการบําบัดทางชีวภาพใน

เทคโนโลยีแหงชาติ

การกําขัดสารฮอรโมนเพศ

(สวทช.)



(17B-estradiol) ที่ปนเปอนใน
น้ํา
6. การผลิตแผนกําบังอนุภาค

สถาบันกองทุนสนับสนุน

นิวตรอนและรังสีแกมมาจาก

การวิจัย (สกว.)



7. การศึกษาจํานวนโครโมโซม

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ของเฟนสกุลชายผาสีดาและ

แหง มก.

วัสดุเชิงประกอบ ยางธรรมชาติ
ผสมขี้เลื่อยไม

ลูกผสม
8. การศึกษาผลของคลุมชอ

สถาบันวิจัยและพัฒนา



ดอก ตอการพัฒนาและคุณภาพ แหง มก.
ของผลกลวยน้ําวา
- นําโครงการวิจัยที่เขียน 1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงเกษตรและ
อ ยู ม า ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ



สหกรณ

สามารถนํ า เสนอขอทุ น
วิจัยได
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สวนที่ 2 การนําความรูไปใชในการเขียนโครงการวิจัย (สายสนับสนุนและชวยวิชาการ)
ผลสัมฤทธิ์
การนําความรูไปใช

ชื่อโครงการวิจัย

- ส า ม า ร ถ เ ริ ม่ เ ขี ย น 1. การพัฒนาเครื่องหมาย

หนวยงานที่เสนอขอ

ระหวาง

ไดรับ

ทุนวิจัย

ดําเนินการ

ทุนวิจัย

สํานักงานคณะกรรมการ

โครงการวิ จั ย เพื ่อ เสนอ โมเลกุลในการคัดเลือกพันธุขาว วิจัยแหงชาติ (วช.)
ขอทุนได

ฟางหวาน
2. ประเมินคุณภาพบริการ

สํานักหอสมุด

สํานักหอสมุดกําแพงแสน

กําแพงแสน

3. แนวทางการสงเสริมความ

ยังไมมีแหลงทุน

ตระหนักตอการคัดอกงาน




กําลังเขียน
โครงการ

วิชาการและวรรณกรรมของ

วิจัย

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. การวิเคราะหการใช

สํานักหอสมุด บางเขน

ทรัพยากรหองสมุด อันเนื่อง



มาจากการบริหารจัดการพื้นที่
จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอาน
5. การสอนสารสนเทศของ

สํานักหอสมุด บางเขน

หองสมุดสถาบันอุดมศึกษาใน



ประเทศไทย
6. ศักยภาพของพืชตระกูลถั่ว
สกุลโสนในการกําจัดสารฆา
แมลงฯ

มหาวิทยาลัย



เกษตรศาสตร
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ผลสัมฤทธิ์
การนําความรูไปใช

ชื่อโครงการวิจัย

หนวยงานที่เสนอขอ

ระหวาง

ไดรับ

ทุนวิจัย

ดําเนินการ

ทุนวิจัย


7. การใชพืชดูดซับและสะสมโล มหาวิทยาลัย
หนักจากดินที่ปนเปอนสาร
กําจัดราในกลุมไดไธโอคารบา

เกษตรศาสตร

เมท
- นําโครงการวิจัยที่เขียน 1. การผลัดและผลิตเม็ดดินจาก งบอุดหนุนมหาวิทยาลัย
อยูมาปรับปรุง และ

ชีวมวลเหลือทิ้งจากการผลิต

สามารถนําเสนอขอทุน

เครื่องดื่มสุขภาพ



เกษตรศาสตร ป2558

วิจัยได

15

สรุปสาระความรูโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 2
เรื่อง “เปดมุมมอง สะทอนผลงานวิจัยที่ดีควรเปนอยางไร(สายสนับสนุนฯ)”
ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 8.00 – 13.00 น.
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสรนิเทศ 50 ป
--------------การวิจัยในมุมมองของบุคลากรสายสนับสนุนฯ นั้น โดยสวนมากจะมีมุมมองที่แตกตางจากบุคลากร
สายวิชาการที่มีความจําเปนตองทํางานวิจัยอยูแ ลว เนื่องจากลักษณะงานของบุคลากรสายสนับสนุนฯเนนใน
ดานของการใหบริการและสนับสนุนวิชาการดานตางๆ โดยปญหาสําคัญคือไมมีเวลาในการทําวิจัย รวมไปถึงยัง
มีบุคลากรอีกมากที่ยังไมทราบถึงผลดีที่จะไดรับจากการสรางผลงานวิจัย เชน การขอตําแหนงทางวิชาการ การ
ขอเครือ่ งราชอิสริยาภรณ เพดานเงินเดือนทีส่ ูงขึน้ แนวความคิดทีจ่ ะเปนระบบมากขึน้ และ ความภาคภูมิใจ
ในผลงานวิ จั ย ของตั ว เอง จึ ง จํ า เป น ต องสร างแรงกระตุน และแรงจูง ใจ ที่สํา คัญ คือ ตอ งมี พี่เ ลี้ย งที่คอยให
คําแนะนํา ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องตางๆ กระบวนการตางๆในการสรางผลงานวิจัย เพื่อเปนขวัญกําลังใจและ
เพื่อใหการทํางานวิจัยนั้นดําเนินไปดวยความถูกตองตามกระบวนการ

วิทยากรรวมอภิปราย
(1) อาจารยสมจิตต ปาละกาศ (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรบุคคล) ผูดําเนินการอภิปราย
(2) นางวรพร อรามรักษ (ผูทรงคุณวุฒิ)
(3) นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล (รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี)
(4.) ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ (ผูอํานวยการสํานักหอสมุด)
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การเลือกหัวขอที่จะทําวิจัยนั้น สามารถดูไดจากสิ่งใกลตัว เชน จากงานที่เราทํา เราก็สามารถเลือก
เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาทําได โดยดูวาในหัวขอนั้นเรามีประสบการณมากนอยเพียงใด การหาขอมูล เราสามารถ
หาขอมูลไดมากที่สุดเพียงใด และหัวขอนั้นสามารถนํามาตอยอดหรือแกไข พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
ไดมากนอยเพียงใด เปนเรื่องที่ตองการแกไขใหดีขึ้นหรือไม และวิธีการทํางานวิจัยนั้นนอกจากจะตองศึกษาหา
ขอมูลใหมากแลว ในกระบวนการตางๆยังตองทําดวยความสม่าํ เสมอ ชวงเวลาที่ดีที่สุดในการทํางานวิจัยคือ
การทําหลังเลิกงานประจํา โดยตองจัดตารางเวลาใหเหมาะสมที่จะไมกระทบกับงานหลักและการพักผอนโดย
ไมเสียสุขภาพ
ประโยชนที่จะไดรับจากการสรางผลงานวิจัยมีหลายดาน ทั้งในเรื่องของศักยภาพตนเองจะพัฒนาขึ้น
เราจะตั้งคําถามเปน หาคําตอบเปน มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีผลงานใหคนรุนหลังไดศึกษา และผลพลอยได
ตางๆในลักษณะของเงินเดือนที่สูงขึ้นหรือการเลื่อนขั้นในสายงาน โดยผลงานวิจัยที่ดีนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือตอง
เปนงานที่มีประโยชน สามารถตอบโจทย แกปญหา และพัฒนางานได ตองมีคุณภาพ ซึ่งคุณภาพในที่นี้คือตอง
เปนเรื่องที่เราเชี่ยวชาญ เพราะเราจะเห็นทุกแงมุม เห็นประเด็น เห็นปญหา อยางไรก็ตามการสรางผลงานวิจัย
นั้น บุคลากรทุกทานควรทําและสามารถทําไดหากมีความตั้งใจจริง ทั้งนี้เพื่อตนเองและเพื่อองคกร
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สาระความรูโ ครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 3
เรื่อง “Best Practice การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชือ่ มโยงขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ”

ในวันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ หองประชุมรวงขาว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ
--------------การจัดเก็ บเอกสารมี ความสํา คั ญ อยางยิง่ ในทุกองคกร แตในปจ จุบัน กลับพบวาระบบการจัดเก็บ
เอกสารยังไมเปนระบบมากพอ อาจมีสาเหตุมาจากทัศนคติที่ไมดีตองานประกันคุณภาพ สงผลทําใหการจัดเก็บ
เอกสารและการเชื ่อมโยงข อมู ล นั ้น ยุ งยาก ไมส ามารถหาเอกสารเจอ เอกสารสูญ หาย ไมมีป ระสิทธิภ าพ
เทาทีค่ วร จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีต่ องสรางทัศนคติ มุมมองใหมๆทีม่ ีตองานประกันคุณภาพ ซึง่ การจัดเก็บ
เอกสารอยางมีระบบนั้นจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการทํางาน การสืบคน และผลการประเมินจากงานประกัน
คุณภาพ โดยกระบวนการพัฒนาระบบ มีกระบวนการคือ การแยกหมวดหมูต ามประเภทหรือลักษณะของงาน
เอกสารเขา เอกสารออก ตอมาคือการกําหนดรหัสเอกสาร ซึ่งการจัดเก็บเอกสารนั้นใชวิธีการสแกนเอกสาร
เปนดิจิตอล (PDF File) เพราะสามารถจัดเก็บขอมูลไวใน Server ได

วิทยากรรวมอภิปราย
(1) อาจารย บรรพต กุลสุวรรณ , (อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน )
(2) ดร. นิภาวรรณ เฉลียวฉลาด , (อาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน)

18

การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารตามกระบวนการขางตน นับวามีประโยชนอยางยิ่งในหลายๆ ดาน เชน
1. บุคลากรสามารถสืบคนเอกสารไดทุกคนไมตองรอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเพียงคนเดียวหรือกลุม
เดียว
2. ลดภาระเจาหนาที่ฝายประกันคุณภาพลงไปไดมาก
3. เอกสารถูกเก็บไวอยางเปนระเบียบ แยกเปนหมวดหมู ทําใหงายตอการสืบคน
4. ลดความเสี่ยงในเรื่องของเอกสารสูญหาย
5. ประหยัดเวลาการทํางาน ไมตองไปคนหาเอกสารในตูเก็บเอกสารที่มีเอกสารหลากหลาย
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สรุปสาระความรูโครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 4
เรื่อง “How to get ready for AEC ?”
ในวันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ หองประชุมธระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
--------------การสื่อสารเปนสิ่งสําคัญของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ไมวาจะเปนการสื่อสารดานรางกายหรือ
ดานภาษาลวนแลวแตตองมีความรู ความเขาใจในการสื่อสารนั้น ในทุกๆประเทศมีภาษาประจําชาติของตนเอง
ทีใ่ ชติดตอสื่อสารกัน แตในปจจุบันการติดตอสื่อสารขยายวงกวางมากขึ้นของคนหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งสวน
ใหญจําเปนตองใชภาษากลางหรือภาษาสากล คือ ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญและมีผล
ในการดําเนินชีวิตประจําวันไมนอย โดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวงนีป้ ระเทศไทยกําลังกาวเขาสูบทบาทสําคัญทาง
เศรษฐกิจ ในฐานะประเทศที่เขารวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย น หรือ Asean Economics
Community (AEC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงเล็งเห็นวามีความจําเปนที่ตองมีสวนชวยกระตุนให
บุคลากรมีความตื่นตัวและสามารถพัฒนาศักยภาพทางดานภาษาทั้งในสวนของตนเองและองคกร โดยที่ผานมา
แต ล ะหน ว ยงานได มี ก ารเตรี ย มความพร อ มและตื ่น ตั ว ที ่จ ะส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรได พั ฒ นาทางด า นภาษา
ยกตัวอยางเชน โครงการ Operation M.A.L.E.E จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาแหง ม.ก. ทีม่ ุง เนนใหบุคลากร
เรียนรูดวยตนเองโดยการสรางแรงจูงใจดวยสื่ออิเล็คทรอนิกสที่สามารถนํากลับไปฝกฝนเองไดที่บาน อยาง
คาราโอเกะ หรือ วิดีโอตางๆ การใช Social Media ในการติดตอสือ่ สาร โดยไดตัง้ Facebook เพื่อใชสําหรับ
การติดตอสื่อสารของบุคลากรในหนวยงานทีม่ ีขอแมวาตองเขียนเปนภาษาอังกษเทานั้น และการจัดกิจกรรม
Walk Really กับนิสิตตางชาติเพื่อสรางความสัมพันธและไดฝกฝนกับชาวตางชาติจากหลากหลายเชือ้ ชาติ
ทั้งนี้ ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร ไดกลาวถึงอุปสรรคในการฝกฝนภาษาของคนไทยสวนใหญไววา “คนไทยชินกับ
การเรียน Grammar มีความกังวลถาตองพูดสื่อสารวาจะถูกตองตามหลัก Grammar หรือไม และปญหาหลัก
คือโดยนิสัยของคนไทยเปนคนขี้อาย ไมกลาพูด กลัวพูดผิด ” บุคลากรทุกหนวยงานและทุกระดับ มีความ
จําเปนที่ตองพัฒนาศักยภาพทางดานภาษา เพราะนอกจากในชีวิตประจําวันที่อาจตองพบเจอชาวตางชาติที่ขอ
ความชวยเหลือหรือคําแนะนําแลว ในการทํางานก็มีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสายงานที่ตองใหบริการ
หรือตองติดตอกับชาวตางชาติเปนประจํา เชน การรับโทรศัพท พนักงานตอนรับ การประสานงานตางๆ เปน
ตน แตอยางไรก็ตาม การที่หนวยงานมีการกระตุนใหบุคลากรมีความตื่นตัวทางดานภาษาเปนเรื่องที่ดี แตสิ่ง
ที่จะสามารถชวยใหบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพไดดีจริงๆคือ กระบวนการสงเสริมใหมีโอกาสนําไปใช ทีต่ องทํา
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ดังที่ ผศ.วลัยภรณ อัตตนันท ไดกลาวไวในการบรรยายครั้งนี้และไดสรุปปจจัยที่จะทํา
ใหหนวยงานประสบความสําเร็จในการกระตุนและสงเสริมศักยภาพทางดานภาษาใหกับบุคลากร ดังนี้
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1. สิ ่ง ที ่สํ า คั ญ ที ่สุ ด ควรเริ ่ม จากตนเองเป น ประการแรก ควรมี ใ จพร อ มเรี ย นรู  มี ค วามตื ่น ตั ว
2. การคัดเลือก Coaching ควรเลือกใหเหมาะสมกับหนวยงาน เลือกคนที่รูจักธรรมชาติของเรา วาคน
ในหนวยงานของเราเปนอยางไร มีปญหาดานไหน
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3. รูปแบบการจัดอบรม หรือ Activity ที่อยูในกระบวนการ วาการจัดอบรมแบบใดเหมาะสม มี 2
รูปแบบ
- Formal (การจัด Class ตางๆ)
- Informal (การจัดกิจกรรม Event ตางๆ)
โดยทัง้ ใน 2 รูปแบบนี้ ไมวาจะจัดในรูปแบบใด สิ่งที่สําคัญคือตองสอดแทรกใหเปนไปอยางเปนธรรมชาติ
4. เนื้อหา ควรเนน Conversation ในหัวขอที่สามารถนําไปใชไดในชีวิตประจําวันและปรับใชไดใน
ภารกิจหนาที่

วิทยากรรวมอภิปราย
(1) นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ (นักประชาสัมพันธ กองกลาง) , ผูดําเนินการอภิปราย
(2) ศ.ดร.อุทัยรัตน ณ นคร (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแหง มก.)
(3) ผศ.วลัยภรณ อัตตนันท (รองคณบดีฝายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร)
5. การกําหนดเงื่อนไข โดยตองกําหนดใหเปนทางบวกเพื่อสรางความรูสึกที่ดีและเปนประโยชนตอ
บุคลากรผูเขา อบรม เชน กําหนดใหมีการเขารวมกิจกรรมใหได 80% เพื่อประเมินความเปลี่ยนแปลงของ
บุคลากรกอนและหลังการเขาอบรม
6. ลักษณะการจัดอบรม
7. ควรจัดอยางตอเนื่อง
8. ควรมีแกนนําหรือผูนํา ที่มีลักษณะมุงมั่น เปนกันเอง เพื่อคอยเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศที่ดี
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9. การแบงกลุมในการเขาอบรม ควรมีการจัดระดับ วาบุคลากรแตละทานมีศักยภาพทางดานภาษาอยู
ในระดับใด เพื่อการเรียนรูและพัฒนาไดถูกจุด ลดชองวางระหวางกันในกรณีที่มีการรวมกลุมของคนที่พูดได มี
ประสบการณการอยูที่ตางประเทศกับผูที่มีความกลัวและไมคอยไดใชภาษาอังกฤษ
10. เมื่อบุคลากรไดรับการอบรมแลว ขั้นที่สําคัญที่สุดคือตองสรางโอกาสการนําไปใช
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สรุปประเด็นสําคัญ โครงการ KU-KM Mart ครั้งที่ 5
เรื่อง แชรประสบการณ “วิจัยในชั้นเรียนอยางไร เอาไปใชไดผลจริง” (ระหวางอาจารยและนิสิต)
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 13.00 น.
ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป
--------------การเรียนการสอนในทุกระดับนั้นยอมเกิดปญหาและชองวางในดานตางๆมากมาย อาทิ พฤติกรรมของ
นักเรียน/นิสิต ที่มีตอวิชาการเรียนหรือผูสอน นักเรียน/นิสิต ไมเขาใจเนื้อหา สมาธิและความสนใจในการเรียน
ทัศนคติของนักเรียน/นิสิตทีม่ ีตอการเรียน นักเรียน/นิสิต ไมสามารถนําทฤษฎีที่เรียนไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติได ฯลฯ เปนตน ซึ่งปญหาเหลานี้จําเปนอยางยิ่งที่ตองไดรับการแกไขใหถูกจุด และการที่จะทราบถึง
สาเหตุของปญหาที่แทจริง รวมถึงวิธีการแกไขอยางถูกตอง คือการทําวิจัยในชั้นเรียนของผูส อน ซึ่งจะชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปญหาที่อาจารยหลายๆ ทานพบเจอในระหวางทําการเรียนการสอนหรือการวัดผลนิสิตนั้นมีมากมาย
เชน นิสิตไมสามารถนําความรูที่ไดรับไปปรับใชในการทํางานได การวัดผลจากการสอบของนิสิตพบวาอยูใน
เกณฑไมนาพอใจ นิสิตไมเขาเรียน เปนตน ทั้งนี้สิ่งที่อาจารยควรปฏิบัติ คือการจดปญหาที่พบในแตละวัน เพื่อ
นํามาวิเคราะหถึงสาเหตุและเลือกเรื่องที่ควรเปนหัวขอการวิจัยในชั้นเรียน

รวมถึงขอเสนอแนะอื่นๆที่ผูสอน

มองเห็นวาควรนํามาเพิ่มเติมในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและผูเรียน โดยการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นมี
ปจจัยสงเสริมหลักที่สําคัญคือ
1. ปจจัยภายนอก คือ เรื่องของเงินทุน ตนทุนตางๆในการทําวิจัย การสนับสนุนของหนวยงานตน
สังกัด และเรื่องของการเก็บขอมูล ที่บางครั้งผูทําวิจัยเลือกใชวิธีการเก็บขอมูลที่ไมตรงกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว
ทําใหผลการวิจัยอาจคลาดเคลื่อนหรือไมมีประสิทธิภาพได ซึ่งการแกไขปญหานั้น วิทยากรไดใหคําแนะนําวา
ผูทําวิจัยควรศึกษาจากตัวอยางที่สามารถนํามาแกไขปญหาไดจริงเพื่อเปนแนวทางการทําวิจัยที่ถูกตองและควร
มีที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงในการทําวิจัย
2. ปจจัยภายใน คือ เรื่องของความพรอมของตัวผูสอนเองในการคิดริเริ่มทําวิจัย รวมถึงเรื่องเวลา
เนื่องจากผูสอนนั้นตองทําการเรียนการสอน จึงอาจจัดเวลาไดยากถาหากทําวิจัยในชั้นเรียนควบคูกันไป ในสวน
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นี้วิทยากรไดใหคําแนะนําวาผูทําวิจัยควรจดรายละเอียดทันทีที่พบและควรทําทุกกระบวนการอยางตอเนื่อง ไม
ควรพักหรือหยุดไวนานเกินไป เพราะจะทําใหผูทําวิจัยหลงลืม รายละเอียดอาจจะคลาดเคลื่อนและหากหยุดไว
นานเกินไปอาจจะไมมีกําลังใจทําตอไป
จะเห็นไดวาการทําวิจัยในชั้นเรียนนั้นมีความจําเปนและมีสวนสําคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อแกปญหาและสรางนวัตกรรมใหมๆ ของการศึกษา สงผลใหผูเรียนและผูส อนบรรลุวัตถุประสงคที่ตรงกัน
การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึน้ ดังนัน้ ผูท ีม่ ีบทบาททางวิชาการ เชน อาจารย หรือหนวยงานที่เกีย่ วของ ควร
เริ่มตื่นตัวในการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อประโยชนตอทั้งผูสอนและผูเรียนตอไป

24

แผน KU-KF (KU-KM Facilitator)
“สรางและพัฒนาทีมงานเสริมสรางบรรยากาศการจัดการความรูประจําหนวยงาน
(KU-Knowledge Facilitator, KU-KF)”
เปาหมาย
 ทุกหนวยงานมีทมี งาน “คุณอํานวย” (KU-Knowledge Facilitator, KU-KF) ทําหนาที่
สรางบรรยากาศและความเขาใจการนํา KM มาใชงาน
 เปน Trainer ในการจัดการความรูและสงเสริมการทํางานเปนทีม
แนวทางการดําเนินงาน
1. จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ KU-KM Facilitator โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ พัฒนาความรูและ
ทักษะของการเปนคุณอํานวย KU-KF (KU-Knowledge Facilitator) ที่ดี ซึ่ง “ทีมคุณอํานวย” จะเปน
ทีมงานที่มีความสําคัญตอการขับ เคลือ่ นใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กาวไปสูองคกรแหงการเรียนรูในป
2560 ตามเปาหมายตอไป
2. ติดตามความกาวหนา (KU-Knowledge Facilitator)
ผลแผน KU-KF (KU - KM Facilitator)
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการจัดโครงการ KU - KM Facilitator ขึน้ ในระหวางวันที่
5-7 มิถุนายน 2557 ณ อิงธาร รีสอรท จ. นครนายก โดยหนวยงานสงตัวแทนเขารวมโครงการฯ จํานวนทัง้ สิน้
75 คน รายละเอียดดังตารางแสดง
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมโครงการสัมมนา
จํานวน
รอยละ
(n=72)
1. ตําแหนง
(1) บุคลากรสายวิชาการ

6

8.3

(2) บุคลากรสายสนับสนุนและชวยวิชาการ

66

91.7

(1) คณะ

28

38.9

(2) สถาบัน

8

11.1

(3) สํานัก

28

38.9

(4) กอง

8

11.1

2. สังกัด

25

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขารวมโครงการสัมมนา

จํานวน

รอยละ

(n=72)
3. วิทยาเขต
(1) บางเขน

55

76.4

(2) กําแพงแสน

6

8.3

(3) ศรีราชา

6

8.3

(4) เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

5

6.9

2. ถายทอดใหความรูแกผูเขาอบรมโดยมี ผศ.ดร.พัทธนัน ท หรรษาภิรมย โชค คณะศึกษาศาสตร
และพัฒนศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และ คุณลาวัลย สุขยิ่ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(CAT TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED) เปนวิทยากร ใหความรูในเรื่อง
 แนวคิด/หลักการการทําแผนที่ความรู (Knowledge Mapping) และ
 การถอด Tacit Knowledge
โดยวิทยากร ผศ.ดร.พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค ไดใหความรูในการสัมมนา สรุปประเด็นสําคัญๆ ไดดังนี้
แผนที่ความรู (Knowledge Mapping)
การดําเนินการจัดการความรู หลายองคกรอาจจะมีคําถามวา “ทําไปทําไม ไมเห็นไดรับประโยชน”
นั่นหมายถึง องคกร ยังไมไดใหความสําคัญกับการจัดการความรู หากพิจารณาถึงเปาหมายของการจัดการ
ความรูจะพบวาบางองคกรยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน ทําไปแลว ยังไมรูวาจะไดอะไรที่ชัดเจน สําหรับปญหา
ดังกลาวหากนําแผนที่ความรูมาเปนเปาหมายของการจัดการความรู จะทําใหองคกรเขาใจไดวา สิ่งสําคัญของ
การจัดการความรู คือ "การวางโครงสรางความรู (เทคนิค, กึ๋น) ขององคกรวาบุคลากรตองมีความรูอะไรบางที่
ทําให การปฏิบั ติงานสามารถบรรลุ เ ปา หมายขององคกรได” นัน่ คือ การรวบรวมความรูทีส่ ําคัญ ทีจ่ ําเปน
สําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยความรูดังกลาวมาจากการถอดความรูที่ฝงลึกซึ่งมาจากประสบการณ
(Tacit Knowledge) จากผูเชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกองคกร
“แผนทีค่ วามรู” (Knowledge Mapping) คือเข็มทิศทีช่ วยใหบุคคลสามารถเขาถึงแหลงความรูข อง
องคกร แผนที่ความรูมักจะแสดงถึงความรูขององคกรที่มีอยู รวมทั้งบุคลากรที่มีความรูนั้นและการไหลของ
ความรูน ั้น ในองคกร แผนทีค่ วามรูจ ะช ว ยใหองค กรทราบถึ งความรูค วามสามารถของบุคลากร...” ศ.นพ.
วิจารณ พานิช (ที่มา http://blog-for-thai-km.blogspot.com/2005/02blog-post_06.html) โดย ผศ.ดร.
1
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พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค ไดสรุปวา แผนที่ความรู เปนสิ่งที่ชวยใน “การกําหนดองคความรูใดที่สําคัญ หรือ
จําเปนอันนําไปสูการบรรลุเปาหมายของกลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนของผูบริหารที่กําหนไวได”
ประโยชนของการทํา Knowledge Mapping
 ทําใหรูวาเจาของกึ๋นอยูที่ไหน
 เรียนรูทันกันทั่วทั้งองคกร
 ตระหนักถึงกึ๋นสําคัญที่มาจากคนในองคกร
 มีทิศทางในการจัดการกึ๋นระยะยาว
 มีการพัฒนาการเรียนรูของคนในองคกรระยะยาว
 มีการพัฒนาการเรียนรูของคนในองคกร ระยะยาว (Competency + Know How)
 ตอบสนองเปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร (แตกตางจากคูแขงขัน/ความพึงพอใจขอลูกคา)
 การสั่งสมและพัฒนาอยางตอเนื่องของทุนทางปญญาขององคกร (Intellectual Capital)
การใชงานแผนที่ความรู
 บอกความสัมพันธเชื่อมโยงถึงความรู/กึ๋นที่จําเปนในการพัฒนาการเรียนรูของคนอันนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายองคกร
 เปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาการเรียนรูของคนในองคกรที่ลงลึกไปถึงความรู/กึ๋น
 เปนแนวทางในการวางแผนการรวบรวมความรู/กึ๋น ที่จําเปนสําหรับการทํางานในองคกร
การถอดความรู (Capture Knowledge)
ในการจัดการความรู เราสามารถนําประโยชนที่ไดจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู ไดแก ขอมูล (Data)
สารสนเทศ (Information) ความรู (Knowledge) และเทคนิค (know How) ตางๆ มาใชในการสรางเปนองค
ความรูใ หมทีพ่ ัฒนามาจากแนวปฏิบัติทีเ่ ปนเลิศ (Best Practice) หรือสรุปบทเรียน (Lesson Learned) โดย
สิ่งเหลานี้ลวนเปนสิ่งสําคัญของการจัดการความรูที่มุงเนนความรูที่อยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ถือเปน
ความรู ประสบการณ ที่สั่งสมมาของแตละบุคคคล ซึ่งเปนความรูท ีม่ ีอยูใ นองคกรมายาวนาน สําหรับองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหลายแหง ยังไมมีการถอดความรูจากบุคลากรในองคกรอยางเปนระบบ เนื่องจากบางสวน
ยังไมเขาใจวาความรูเหลานั้นมีความสําคัญอยางไรตอองคกร หรือบางแหงยังไมทราบถึงแนวทางการถอด
ความรูขององคกรวามีขัน้ ตอนอยางไรบาง หากองคกรไดดําเนินการถอดความรู เทคนิคทีส่ ําคัญขององคกร สิ่ง
เหลานี้ถือเปนพื้นฐานแหงการตอยอดองคความรูในการพัฒนาแนวทางการทํางาน หรือนวัตกรรมใหกับองคกร
ตอไป
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Capture Knowledge

1. Find
1) คนหาองคความรู (กึ๋น) ที่จําเปน/ตองมีสําหรับการปฏิบัติงาน
2) คนหาเจาของกึ๋น
3) วิเคราะหขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อวางแนวทางในการ Capture Knowledge (Know How)
2. Learn : Develop Skill & Knowledge
วิเคราะหเจาของกึ๋น Experts
- พัฒนาทักษะการตัง้ คําถาม การสัมภาษณ การสังเกต การฟง การสรุปจับประเด็น Know How
(กึ๋น) และการจดบันทึกโดยการฝกปฏิบัติ
- การจดบันทึกจากสรุปประเด็นที่ไดจากการถอดความรู
3.Organize :Conclusion Knowledge
1) คัดเลือกขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน สมบูรณมากรอกในตาราง
 2) ระบุขั้นตอนการทํางานที่สมบูรณ
 3) ใสเทคนิค/กลวิธี (กึ๋น) ไวในแตละขั้นตอนอยางละเอียด
4. Write : Message Design /Know How
 การออกแบบเนื้อหา(กึ๋น) ใหงายตอการนําไปใชในการปฏิบัติงาน
- ออกแบบเนื้อหาตามหลักการออกสื่อเพื่อการเรียนรู เชน ทฤษฏีสี ขนาดตัวอักษร ลักษณะรูปแบบ
ที่นาสนใจ
- มีการสรุปและประเมินผลจากการใชสื่อ/คูมือการปฏิบัติงานเพื่อนําไปปรับปรุงอยูเสมอ (เทคนิค/
กลวิธี/ แนวปฏิบัติงานที่เปนเลิศ สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา เนื่องจากการพัฒนาการเรียนรูและ
ตอยอดองคความรูของคนในองคกร)
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5.Evaluate & Redo
1) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามทักษะ ความรู หรือคูมือปฏิบัติงานใหม
2) การทําซ้ํา
Workshop
ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการฝกปฏิบัติ แบงเปน 9 กลุม ตามลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน ซึ่งวิทยากรทั้ง 2
ทาน ไดใหความรู พรอมคําแนะนํา และมอบหมายงานใหแตละกลุมฝกปฏิบัติ 2 เรื่อง ไดแก
1. ฝกปฏิบัติทําแผนที่ความรู (Knowledge Mapping)
2. ฝกปฏิบัติถอดความรู (Capture Knowledge)
โดยทั้ง 9 กลุม ไดระดมสมองรวมกันทํากิจกรรมภายในกลุม และฝกปฏิบัติทําแผนทีค่ วามรูแ ละ
ถอดความรู ดังตาราง
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Knowledge Mapping กลุมที่ 1
Goal

เปาหมายของ
หนวยงาน/ฝาย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน
การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยที่มีความเปนเลิศทาง
องคกรใหมี
วิชาการระดับนานาชาติ มีผลงานเปนที่ ประสิทธิภาพ
ยอมรับในมาตรฐานสากล เปนแกนนําใน
การระดมภูมิปญญา เพื่อพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนและใหมีอํานาจตอรองใน
ประชาคมโลก

Job Analysis

การรับสงเอกสารงานสารบรรณ
1. ลงทะเบียนรับเอกสารลงใน
สมุดทะเบียนรับและระบบ
คอมพิวเตอร

Knowledge & Skill & Best Pracitce & Know How (needs & Should be Used)
มีอยูแลว

เจาของกึ๋น

1. ความรูดานระเบียบงานสารบรรณ
2. ความรูในการใชคอมพิวเตอร
และโปรแกรมลงทะบียนรับเอกสาร
3. ความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑการปฏิบัติ
ตามสายการบังคับบัญชา

เจาหนาที่
บริหารงานทั่วไป
(ชัยวัฒน / จีราพร)

ทักษะในการวิเคราะห หัวหนาสารบรรณ
และการจัดลําดับ
เอกสารตามความสําคัญ
และความเรงดวน

หัวหนาสารบรรณ

ความรอบรูในภารกิจที่ ผูอํานวยการ
รับผิดชอบของแตละ
หนวยงานใน
มหาวิทยาลัย
1. ความรูดาน ขอมูลที่ 1. หนวยงาน
เกี่ยวของกับเอกสาร
เจาของเรื่อง
เรื่องที่เปนลักษณะเดิม 2. หมวดจัดเก็บ
และเอกสารที่เปนเรื่อง
และคนหา
ใหม
เอกสาร
2. ทักษะในการ คนหา
ขอมูล และการ
ประสานงาน

2. หัวหนางานสารบรรณพิจารณา 1.ทักษะในการวิเคราะหและการ
กลัน่ กรองเรือ่ งเสนอ
จัดลําดับความสําคัญของเอกสาร
ผูอํานวยการ
2. ความรูในการกลั่นกรองเรื่อง

3. ผูอํานวยการรับทราบ และสั่ง ความสามารถในการพิจารณากลั่นกรอง ผูอํานวยการ
การไปยังหัวหนางานสารบรรณ เรื่อง

ยังไมม/ี จําเปนตองมี

เจาของกึ๋น
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Goal

เปาหมายของ
หนวยงาน/ฝาย

Job Analysis
4. หัวหนางานสารบรรณ
มอบหมายใหผูปฏิบตั ิจัดจาย
เอกสารใหหนวยงาน ที่
รับผิดชอบ
งานการตอนรับอาคันตุกะ
ตางประเทศ
1. มหาวิทยาลัยตางประเทศสง
กําหนดการนัดหมายเยือน มก.
2. ประสานการนัดหมายกับ
ผูบริหาร มก.
3. ยืนยันกําหนดใหมหาวิทยาลัย
ตางประเทศรับทราบ
4. สรุปขอมูลเพือ่ ประกอบการ
เจรจา

5. ทําหนังสือเชิญผูบริหารคณะ
สํานัก สถาบันที่เกี่ยวของ

Knowledge & Skill & Best Pracitce & Know How (needs & Should be Used)
มีอยูแลว
1. รูจักหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2. รูจักเสนทางและมีความสามารถใน
การใชยานพาหนะจัดสงเอกสาร

เจาของกึ๋น
เจาหนาที่จัดจาย
หนังสืv (นาย
ธรรมรัตน)

ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในระดับที่
สื่อสารได

ผูอํานวยการ

ยังไมมี/จําเปนตองมี

เจาของกึ๋น

1. โปรแกรมสําหรับ
วิเคราะหขอมูลเพื่อ
นําเสนอแนวทาง
ประกอบการตัดสินใจ
ใหแกผูบริหาร
2. ฐานขอมูลกลางที่
บุคลากรสามารถสืบคน
และงายตอการใชงาน

สํานักบริการ
คอมพิวเตอร

ทักษะการเขียน email

1. มีความรูในขอมูล ขอตกลงทาง
วิชาการของ มก. และของมหาวิทยาลัย
ที่มาเยือน
2. ทักษะการสืบคนขอมูล
3. ขอมูลบุคลากรที่เปนศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยจากตางประเทศ

ผุอํานวยการและ
บุคลากร (อารยา/
ศหลิน/รุจิรา/สภา
วดี)

ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

ผูอํานวยการ/
หัวหนางาน
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Goal

เปาหมายของ
หนวยงาน/ฝาย

Job Analysis

Knowledge & Skill & Best Pracitce & Know How (needs & Should be Used)
มีอยูแลว

6. จองหองประชุม / สั่งอาหาร
จัดรถรับสง / จัดเตรียมของที่
ระลึก

7. ยืนยันผูเขารวมงานของ มก.

1. แนวปฎิบตั ใิ นการจองหองประชุม /
สั่งอาหาร
2. ระเบียบการเงิน
3. เรียนรูวัฒนธรรมของผูมาเยือน
4. วิธีการใชอุปกรณโสต
ทักษะการจูงใจใหเขารวมประชุม

8. จัดหองประชุม และตรวจสอบ
ความพรอมอุปกรณโสต

1. จัดหองตามพิธีการตอนรับอาคันตุกะ
ตางประเทศ

9. ใหการตอนรับ

1. ความรูในเรื่องของมารยาทและพิธี
การทางการฑูต
2. ทักษะในการเปนพิธกี รทาง
ภาษาอังกฤษ
ทักษะการสรุปประเด็น

10. สรุปผลการเจรจาเสนอตอ
ผูบริหาร
11. บันทึกลงฐานขอมูลกิจกรรม
ประจําเดือน ของ กวส.
12. เขียนขาวประชาสัมพันธ
nonsee newsletter
13. ติดตามผลการเจรจา

เจาของกึ๋น

ยังไมมี/จําเปนตองมี

เจาของกึ๋น

ผูอํานวยการ

ผูอํานวยการ และ
อารยา ศหลิน
ผูอํานวยการ
บุคลากรงานความ
รวมมือระหวาง
ประเทศ
ผูอํานวยการ /
อารยา

ผูอํานวยการ /
อารยา

มีความรูในขอมูล และวิธกี ารจัดเก็บ
ทักษะการเขียนขาวภาษาอังกฤษ

ผูอํานวยการ /
อารยา
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Capture Knowledge กลุมที่ 1
ชื่อองคความรู
ความรูในการตรวจสอบ-วิเคราะห
เอกสารตามความสําคัญ และความ
เรงดวนในการแยกแยะเอกสาร

กระบวนงาน (Work Flow)
1. พิจารณาความครบถวนของเอกสาร
และสิ่งที่สงมาดวย
2. ลงทะเบียนรับเอกสารลงในสมุด
ทะเบียนรับและระบบคอมพิวเตอร
3. จัดลําดับความสําคัญและความ
เรงดวนของเอกสารเพื่อดําเนินการ
กอนหลัง
4. จัดเอกสารใสแฟมเพื่อเสนอหัวหนา
พิจารณากลั่นกรองในลําดับถัดไป

ผูเชี่ยวชาญ (เจาของกึ๋น)
1. เจาหนาที่ปฏิบัติงานหมวดรับ-สง
2. หัวหนางานสารบรรณ

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ
1. การลงทะเบียนรับ-สงหนังสือดวย
สมุดทะเบียน
2. การใชโปรแกรมลงทะเบียนรับ-สง
หนังสือ
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
4. ลําดับชั้นความเร็วของหนังสือ แยก
เปน ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน
5. ลําดับชั้นความลับของหนังสือ
6. การจัดเอกสารใสแฟมเสนอ แยกเปน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา เรื่องเสนอ
เพื่อทราบ เรื่องเสนอลงนาม
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 1
องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work Flow)

ความรูในการตรวจสอบ- 1.
วิเคราะหเอกสารตาม
ความสําคัญ และความ 2.
เรงดวนในการแยกแยะ
เอกสาร
3.

4.

คําถาม
การสัมภาษณ/
(เทคนิค/กลวิธีการปฏิบัติงาน) เรื่องเลา/การสอน
งาน/ลปรร
พิจารณาความครบถวนของ 1. ปญหาในการรับเอกสารมี
เอกสารและสิ่งที่สงมาดวย
อะไรบาง
ลงทะเบียนรับเอกสารลงใน 2. ทานมีวิธีแกไขปญหา
สมุดทะเบียนรับและระบบ
อยางไรที่ไมทําให
คอมพิวเตอร
ผูรับบริการเสียเวลาในการ
จัดลําดับความสําคัญและ
ติดตอสงเอกสาร
ความเรงดวนของเอกสารเพื่อ 3. ทานมีวิธีแกไขปญหา
ดําเนินการกอนหลัง
อยางไรในกรณีที่เอกสารสูญ
จัดเอกสารใสแฟมเพื่อเสนอ
หาย หรือสิ่งที่สงมาดวยไม
หัวหนาพิจารณากลั่นกรองใน
ครบถวน
ลําดับถัดไป
4. จงแบงประเภทของเอกสาร
ตามลําดับชั้นความเรงดวน
และลําดับชั้นความลับ
5. โปรแกรมลงทะเบียนรับ-สง
เอกสารไมสามารถใชงานได
เกิดจากสาเหตุใดบาง

การสังเกต

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ
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Knowledge Mapping กลุมที่ 2
Knowledge & Best Practice & Know How
Job
(Needs & Should be Used)
เปาหมายของสวนงาน/ฝาย/ Analysis
Goal
หนวย
(Work
ยังไมม/ี
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น
Flow)
จําเปนตองมี
ปรับปรุงประสิทธิภาพ 1. ลดการใชกระดาษ
1. รับหนังสือ 1. ความรูการแยกประเภทหนังสือ
คุณสาวินี
- ทักษะการ
2. ลดขั้นตอนการทํางาน
- หนังสือภายในหนวยงาน, ภายใน
การทํางาน
จาก
(งานธุรการ) แปลภาษา
3. สงขาวสารประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย
ภายนอก
ตางประเทศ
และการเชิญประชุมได
- หนังสือภายนอก : ในประเทศ และ
ทันเวลา
ตางประเทศ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน
2. สงตอ
1. การจัดกลุมประเภทหนังสือ
คุณจันทรสร - ทักษะการ
5. ใชในการมอบหมายงาน
หนังสือถึง
- การลา
(งานธุรการ) แปลภาษา
และติดตามงาน
งาน/ฝายที่ - ประกาศ/คําสั่ง
ตางประเทศ
ตอง
- อบรม/สัมมนา
ดําเนินการ
- หนังสือเวียน
- ประเภทหนังสือปกติ
2. กําหนดชองทางการสง
- หนังสือดวน ดวนมาก ดวนที่สุด
3. กําหนดผูรับผิดชอบดําเนินการ

เจาของกึ๋น
คุณสมชาย
(งานวิเทศ
สัมพันธ)

คุณสมชาย
(งานวิเทศ
สัมพันธ)
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Goal

Knowledge & Best Practice & Know How
Job
(Needs & Should be Used)
เปาหมายของสวนงาน/ฝาย/ Analysis
หนวย
(Work
ยังไมม/ี
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น
เจาของกึ๋น
Flow)
จําเปนตองมี
3. พิจารณา 1. มีความรูเรื่องระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
ผูบริหาร/ผูมี
ดําเนินการ 2. มีความรูเรื่องบทบาทและหนาที่ของ
อํานาจ
ผูบังคับบัญชา
4. สงกลับ
1. มีความรูเรื่องบทบาท หนาที่ และความ
คุณวราภร
ผูเกี่ยวของ
รับผิดชอบ
(เลขา)
คุณสมพร
(งานธุรการ)
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Capture Knowledge กลุมที่ 2

ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
ผูเชี่ยวชาญ
(Work Flow)
(เจาของกึ๋น)
เทคนิคการดําเนินงานดาน 1. เจาหนาที่รับรายงานแจงเหตุนิสิตทํา คุณพีระภัทร
วินัยนิสิต
ผิดวินัย
2. สอบทวนขอมูล/ขอเท็จจริงเบื้องตน เจาหนาที่ปฏิบัติงานดานวินัย
นิสิต
3. ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ผศ.ดร.พัทรนันท และเจาหนาที่
ปฏิบัติงานดานวินัยนิสิต
4. ดําเนินการสอบสวนนิสิต

5. รายงานผลการสอบสวน
6. ออกคําสั่งลงโทษนิสิต
7. แจงผูเกี่ยวของ/กรรมการเพื่อทราบ

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ
ใบรายงานการกระทําความผิด
สอบถามขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของเบื้องตน

- แตงตั้งคณะกรรมการเปนวาระ 2 ป มีคณะกรรมตามประเภทของความผิด
(ลักทรัพย ทะเลาะวิวาท)
- วิเคราะหขอมูล/ขอเท็จจริงเบื้องตนเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
คณะกรรมการสอบสวน/นิติกร เทคนิคการดําเนินการสอบสวน/เทคนิคการใชคําถามเพื่อหาขอเท็จจริง/
เทคนิคการจับประเด็น/ความรู/การวิเคราะหลักษณะความผิด
เลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวน
นิติกรมหาวิทยาลัย
เลขานุการคณะกรรมการ
สอบสวน

บันทึกผลการสอบสวน/ระบุโทษ แจงผูบริหารมหาวิทยาลัย
รางคําสั่งลงโทษเสนอผูบริหารลงนาม
แจงคําสั่งลงโทษใหผูเกี่ยวของทราบ
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 2
องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work Flow)

เทคนิคการ
- ใบรายงานการกระทําความผิด
ดําเนินงานดาน - สอบถามขอเท็จจริงจากผูเกี่ยวของ
เบื้องตน
วินัยนิสิต
- แตงตั้งคณะกรรมการเปนวาระ 2 ป
มีคณะกรรมตามประเภทของ
ความผิด(ลักทรัพย ทะเลาะวิวาท)
- วิเคราะหขอมูล/ขอเท็จจริงเบื้องตน
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
- แตงตั้งคณะกรรมการเปนวาระ 2 ป
มีคณะกรรมตามประเภทของ
ความผิด(ลักทรัพย ทะเลาะวิวาท)
- วิเคราะหขอมูล/ขอเท็จจริงเบื้องตน
เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
- เทคนิคการดําเนินการสอบสวน/
เทคนิคการใชคําถามเพื่อหา
ขอเท็จจริง/เทคนิคการ

คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
(เทคนิค/กลวิธี เลา/การสอนงาน/ลปรร
การปฏิบัติงาน)
ทําอยางไรให
สัมภาษณ/แลกเปลี่ยน
การดําเนินงาน เรียนรู/สอนงาน/คูมือ
ดานวินัยนิสิต
ทันเวลา?

การสังเกต

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

คุณวินัย
-เทคนิคการแตงตั้งกรรมการที่มี
ระยะเวลาและมีตัวบุคคลที่แนนอน
- จัดทําระเบียบคาตอบแทน
กรรมการสอบสวน
-เทคนิคการใชคําถาม
-ขอกฎหมายที่ควรรู
-เทคนิคการจับประเด็น
-ระดับความผิดในการลงโทษ
-เทคนิคการสรุปรายงานผลการ
สอบสวน
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องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work Flow)

คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
(เทคนิค/กลวิธี เลา/การสอนงาน/ลปรร
การปฏิบัติงาน)

การสังเกต

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

จับประเด็น/ความรู/การวิเคราะห
ลักษณะความผิด
- บันทึกผลการสอบสวน/ระบุโทษ แจง
ผูบริหารมหาวิทยาลัย
- รางคําสั่งลงโทษเสนอผูบริหารลงนาม
- แจงคําสั่งลงโทษใหผูเกี่ยวของทราบ
1. หาขอมูลจากผูกระทําความผิด
2. หาขอมูลผูอยูในเหตุการณ
3. สืบพยาน
4. นัดคูกรณีเพื่อสอบสวนหา
ขอเท็จจริง
5. ดําเนินการสอบสวนหาขอเท็จจริง
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Knowledge Mapping กลุมที่ 3

Goal
ระบบการประชา
สัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมายของสวน
งาน/ฝาย/หนวย
ระบบประชา
สัมพันธ

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมม/ี
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น
จําเปนตองมี

Job Analysis
(Work Flow)
Internal
1. การวางกรอบ
นโยบาย

1.มีระบบเอกสาร

ทุกคณะ

2. มีการทําปายนิเทศ, 2. มีการทําปายนิเทศ,บอรดประชาสัมพันธ
บอรดประชาสัม
พันธ

ทุกคณะ

3. กําหนดโครงการ
และรูปแบบ

ทุกคณะ

3. Website,E-mail

4. จัดเตรียมทรัพยากร 4. TV
4 M บุคคล
งบประมาณ/วัสดุ/
วิธี

1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง,จัดชั่วโมงโฮม
รูม
2. มีการวางแผน
งบประมาณการ
เบิกจายเพื่อใหเกิด
ความคลองตัว

เจาของกึ๋น
สาธารณสุข

เศรษฐศาสตร

รร.สาธิตฯ

สังคมศาสตร 3. จัดทํากิจกรรมนักขาว รร.สาธิตฯ
ร.ร.สาธิตฯ นอยแนะนําวิธีการเขียน
Gossip ลงหนังสือพิมพ
ของโรงเรียน
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Goal
ระบบการประชา
สัมพันธใหมี
ประสิทธิภาพ

เปาหมายของสวน
งาน/ฝาย/หนวย
ระบบประชา
สัมพันธ

Job Analysis
(Work Flow)

มีอยูแลว

5. ติดตาม/ประเมินผล 5. Open House
6. ปรับปรุง/นําไปใช
External
กระบวนการ
PDCA
1. รูปแบบสื่อ

2. การติดตาม
3. ผูรับสาร

6. วารสาร
7 .Road Show

8. Social Media

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมมี/
เจาของกึ๋น
จําเปนตองมี
ทุกคณะ
4. จัดทําเอกสารสาธิตเกษตร
สัมพันธ
ทุกคณะ
สาธารณสุข
5. มีการวางแผนขอบขายการ
ทํางานดานประชาสัมพันธที่
ชัดเจน
6. ใหอาจารยเขียนบทความลง
วารสารของคณะสลับกันใน
แตละสาขา
7. มีการกําหนดบุคลากรที่
รับผิดชอบโดยตรง มีการให
ไปอบรมตําแหนง
ประชาสัมพันธโดย
ผูเชี่ยวชาญจากคณะ
มนุษยศาสตรในเรื่องการทํา
สื่อ ประชาสัมพันธที่
เหมาะสมเพื่อใหผูรับสารเกิด
ความสนใจที่อยากจะรับรูสื่อ

เจาของกึ๋น
รร.สาธิตฯ

รร.สาธิตฯ

คณะ
บริหารธุรกิจ
คณะ
บริหารธุรกิจ
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Capture Knowledge กลุมที่ 3
ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(Work Flow)

พัฒนาระบบฐานขอมูล
- ภาควิชา
งานวิจัยและนวัตกรรมของ - คณะ
มก.สูสากล
- สถาบัน
- มหาวิทยาลัย
- สวพ

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)
- คณะ
- สวพ
- บริษัทจัดทําเว็บไซตและ
ฐานขอมูล

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจขอมูลขั้นปฐมภูมิจากหนวยงานใน มก. โดยรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากฐานขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําฐานขอมูล
- สืบคน (ชื่อผูแตง(ประวัติ,ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) เรื่อง หัวขอ คํา
สําคัญ คณะ ภาควิชา)
- จัดหมวดหมูจําแนกประเภท (ความเชี่ยวชาญ)
- จัดทําขอมูลในรูปแบบ 2 ภาษา
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลที่เชื่อมโยงกับขั้นตอนที่ 2
- update ขอมูล
- ใสฐานขอมูล
- งายตอการใชงานและเขาถึงขอมูล
- ใสขอมูลเบื้องตน เชน ประวัติความเชี่ยวชาญ
- ถูกตอง ชัดเจน
- Design ทําใหเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 ประชาสัมพันธเว็บไซต
- ผานทางเว็บไซตมก.
- ผานทาง Social Network , E-mail
- ลงในวารสารคณะ, จดหมายเวียน
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ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(Work Flow)

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ
- ออกสื่อทางโทรทัศน หนังสือพิมพ
- จัดตลาดนัดวิชาการ
ขั้นตอนที่ 5 ตั้งงบประมาณในการประชาสัมพันธ
ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล
- กําหนดตัวชี้วัด
- ประเมินนจากกลุมเปาหมาย (หนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
เอกชน,รัฐวิสาหกิจ)
ขั้นตอนที่ 7 นําผลจากการประเมินมาปรับปรุงระบบฐานขอมูลและการ
เผยแพร
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 3
องคความรู

พัฒนาระบบ
ฐานขอมูลงานวิจัย
และนวัตกรรมของ
มก.สูสากล

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work Flow)

คําถาม
(เทคนิค/กลวิธีการ
ปฏิบัติงาน)
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจขอมูลขั้น - สรุปขอมูลผลงานวิจัย/
ปฐมภูมิจากหนวยงานใน มก. นวัตกรรมของบุคลากร
โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจาก ใน มก.
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในและ - จัดทําแบบฟอรม
ตางประเทศ
สําหรับกรอก
รายละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 จัดทําฐานขอมูล
- MySql
- สืบคน (ชื่อผูแตง(ประวัติ,
ผลงานทางวิชาการอื่นๆ) เรื่อง
หัวขอ คําสําคัญ คณะ ภาควิชา)
- จัดหมวดหมูจําแนกประเภท
(ความเชี่ยวชาญ)
- update ขอมูลบน web
ขั้นตอนที่ 3 จัดทําเว็บไซตที่
- เชื่อมฐานขอมูลกับ web
รวบรวมขอมูลที่เชื่อมโยงกับ
ผาน interface
ขั้นตอนที่ 2

การสัมภาษณ/เรื่อง
เลา/การสอนงาน/
ลปรร
- ภาควิชา
- คณะ
- สถาบัน
- มหาวิทยาลัย
- สวพ

การสังเกต

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

- เครื่องมือในการสํารวจ
- ขอมูลผลงานวิจัย

- บริษัทจัดทําเว็บไซต
และฐานขอมูล

- ฐานขอมูล
- วิธีในการสืบคนขอมูล

- บริษัทจัดทําเว็บไซต
และฐานขอมูล

- เว็บไซตเผยแพร
- วิธีการเขาถึงขอมูลผานทางเว็บไซต

- ออกแบบใหสะดวกตอการ
ใชงานและเขาถึงขอมูล
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Knowledge Mapping กลุมที่ 4

Goal

เปนมหาวิทยาลัยที่มี
ความเปนเลิศทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ

เปาหมายของสวนงาน/
ฝาย/หนวย
เทคนิคการจัดการ
ฝกอบรมอยางมืออาชีพ

Job Analysis
(Work Flow)
กอนการจัดกิจกรรมฝกอบรม
 Training Needs Analysis

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมมี/
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น จําเปนตอง
เจาของกึ๋น
มี
Miss A

สํานักสงเสริมและ
ฝกอบรม
ปรับปรุงคูมือการ
B
ปฏิบัติงาน และกําหนด
แผนการปฏิบัติงาน

 ออกแบบหลักสูตร
- วัตถุประสงค
- งบประมาณ
- วิทยากร
- กลุมเปาหมาย
- วิธีการดําเนินงานการจัดฝกอบรม
- สถานที่
- การวัดและประเมินผลการ
ฝกอบรม
- ระยะเวลา
ขั้นตอนในการดําเนินงาน
 การขออนุมัติโครงการและ
งบประมาณ

C
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Goal

เปาหมายของสวนงาน/
ฝาย/หนวย

Job Analysis
(Work Flow)

 เชิญวิทยากรามรายชื่อที่กําหนด
 ติดตอสถานที่
- หองประชุม
- หองปฏิบัติการ
- สถานที่ศึกษาดูงาน
 อาหารและอาหารวาง

 เอกสารประกอบการฝกอบรม
ระหวางการจัดฝกอบรม
 รับลงทะเบียน

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมมี/
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น จําเปนตอง
เจาของกึ๋น
มี
ออกหนังสือเชิญ+
D
กําหนดการแนบ
- สํารวจสถานที่
- ดําเนินการจองหอง
กอน
คูมือรานอาหาร (ราคา
จุดเดนของราน ชนิดของ
อาหาร การบริการ
รายชื่อราน รายละเอียด
รูปแบบเอกสารและราคา

E


MR. R / สถาบันคนควา
และพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหาร

G
H

- รูปแบบการรับ
ลงทะเบียน
- การจัดเจาหนาที่รับ
ลงทะเบียน
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Goal

เปาหมายของสวนงาน/
ฝาย/หนวย

Job Analysis
(Work Flow)
 ตรวจสอบในภาพรวมหองและ
อุปกรณ
 อํานวยความสะดวก (วิทยากรและ
ผูเขารวม)
 แบบประเมินผลความพึงพอใจใน
การเขารับการฝกอบรม
หลังการจัดการฝกอบรม
 สรุปรายงานการจัดการฝกอบรม
- งบประมาณ
- การใหบริการจัดฝกอบรม
 นําขอเสนอแนะจากผลการ
ประเมินผลความพึงพอใจมาพัฒนา
ปรับปรุง ในการจัดฝกอบรมหลักสูตร
ตอไป

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมมี/
มีอยูแลว
เจาของกึ๊น จําเปนตอง
เจาของกึ๊น
มี
จัดทําเปนรายการเพื่อ
ตรวจสอบกอนการอบรม
จัดทําเปนรายการเพื่อ
ตรวจสอบกอนการอบรม
Miss A
รูปแบบในการจัดทําแบบ
สํานักสงเสริมและ

ประเมินฯ
ฝกอบรม
รูปแบบของรายงาน
กิจกรรมฝกอบรม

M



N
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Capture Knowledge กลุมที่ 4
ชื่อองคความรู
เทคนิคการจัดการ
ฝกอบรมอยางมืออาชีพ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

กระบวนงาน
(Work Flow)
การวิเคราะหความตองการในการ
จัดการฝกอบรม (Training Needs
Analysis)
การออกแบบหลักสูตรการจัด
ฝกอบรม
การจัดหาวิทยากรใหเหมาะสมกับ
หลักสูตร
การจัดสถานที่
การจัดอาหารและอาหารวาง
การจัดเอกสารประกอบการ
ฝกอบรม
การประเมินผลการฝกอบรมและนํา
ขอเสนอแนะมาใชในการปรับปรุง
ครั้งตอไป

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ

Miss A

ฝายวิจัย

Miss A

ฝายวิจัย

Miss B

-

Miss B
Miss B
Miss B

โรงแรม
โรงแรม
-

Miss B

-
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 4
องคความรู

เทคนิคการจัดการ
ฝกอบรมอยางมือ
อาชีพ

ขั้นตอนการทํางาน
คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
การสังเกต
(Flow Chart/ Work
(เทคนิค/กลวิธีการ
เลา/การสอนงาน/
Flow)
ปฏิบัติงาน)
ลปรร
1. ทานใชวิธีการใดในการ
1. การวิเคราะหความ
การสัมภาษณ
การสังเกตเจาของ
วิเคราะหความตองการ
ตองการในการจัดการ
กึ๋นระหวางการ
ในการจั
ด
ฝ
ก
อบรม
ฝกอบรม (Training Needs
ตอบคําถาม
2. ใชเครื่องมือใดมาชวยใน
Analysis)

2. การออกแบบหลักสูตร
การจัดฝกอบรม

การวิเคราะห
3. ใชวิธีเดียวกันในการ
วิเคราะหหรือไม
4. ระยะเวลาในการ
วิเคราะห
5. มีคูมือขั้นตอนการทํางาน
วิเคราะหหรือไม
1. มีหลักเกณฑในการ
การสัมภาษณ
ออกแบบหลักสูตร
อยางไร
2. ในการออกแบบ
หลักสูตรตองคํานึงถึง
อะไรบาง

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

การสังเกตเจาของ
กึ๋นระหวางการ
ตอบคําถาม
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องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work
Flow)
3. การจัดวิทยากรให
เหมาะสมกับหลักสูตร

4. การจัดสถานที่

คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
(เทคนิค/กลวิธีการ
เลา/การสอนงาน/
ปฏิบัติงาน)
ลปรร
1. มีหลักเกณฑในการ การสัมภาษณ
คัดเลือกวิทยากร
อยางไร
2. มีวิธีการแกปญหาใน
การหาวิทยากรไมได
หรือไม
3. มีการรวบรวมรายชื่อ
วิทยากรในแตละ
หลักสูตรหรือไม
1. มีหลักเกณฑในการ
การสัมภาษณ
คัดเลือกสถานที่อยางไร
2. เคยมีปญ
 หา/อุปสรรค
ในการจัดสถานที่
อยางไร
3. มีการรวบรวมรายชื่อ
สถานที่ไวหรือไม
4. มีเทคนิคในการเจรจา
ตอรองสถานที่อยางไร

การสังเกต

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

การสังเกตเจาของ
กึ๋นระหวางการ
ตอบคําถาม

การสังเกตเจาของ
กึ๋นระหวางการ
ตอบคําถาม
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องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work
Flow)
5. การจัดอาหารและ
อาหารวาง

คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
การสังเกต
(เทคนิค/กลวิธีการ
เลา/การสอนงาน/
ปฏิบัติงาน)
ลปรร
1. มีหลักเกณฑในการ การสัมภาษณ
การสังเกตเจาของ
คัดเลือกในการจัด
กึ๋นระหวางการ
อาหารอยางไร
ตอบคําถาม
2. เคยมีปญหา/
อุปสรรคในการจัด
อาหารและอาหาร
วางอยางไร
3. มีการรวบรวมรายชื่อ
สถานที่รานคาไว
หรือไม
4. มีเทคนิคในการ
เจรจาตอรอง
รานอาหารอยางไร

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ
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Knowledge Mapping กลุมที่ 5

Goal

เปาหมายของสวนงาน/
ฝาย/หนวย

ปรับปรุงประสิทธิภาพ มาตรฐานการตรวจสอบ
การบริหารจัดการ
ภาระหนี้สิน

Job Analysis
(Work Flow)
ตรวจสอบคาปรับหนังสือ
ตรวจสอบคาจักรยาน
ตรวจสอบคาหอพัก
ตรวจสอบหนี้สินเกี่ยวกับ
คณะ
ตรวจสอบคาเทอม
ตรวจสอบหนี้สินคงคาง
ทัง้ หมด

มีอยูแลว
Manual

Knowledge & Best Practice & Know How
(Needs & Should be Used)
ยังไมม/ี
เจาของกึ๋น
เจาของกึ๋น
จําเปนตองมี
เจาหนาที่หองสมุด ระบบตรวจสอบภาระ ผูพัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เจาหนาที่ฝายกิจการ หนี้สินออนไลน
(Programmer)
นิสิต
เจาหนาที่หอพัก
เจาหนาที่คณะ
เจาหนาที่การเงิน
เจาหนาที่ทะเบียน
และประมวลผล
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Capture Knowledge กลุมที่ 5
ชื่อองคความรู
งานใหบริการ
โสตทัศนูปกรณ

1.
2.
3.
4.
5.

กระบวนงาน
(Work Flow)
รับคํารองการขอใชบริการ
โสตทัศนูปกรณ
ตรวจสอบการเขียนคําขอของผูรอง
จัดเตรียมอุปกรณตามคํารอง
ใหบริการอุปกรณ
จัดเก็บและบํารุงรักษาอุปกรณ

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)
เจาหนาที่โสตทัศนูปกรณ

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ

ตรวจสอบอุปกรณคงเหลือและความพรอมในการใหบริการ
เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการใชโสตทัศนูปกรณเฉพาะดาน
เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการใชโสตทัศนูปกรณเฉพาะดาน
การจัดเก็บถูกตองและเหมาะสมกับอุปกรณแตละประเภท
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 5
องคความรู

เทคนิคการถาย
ภาพนิ่ง

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/ Work
Flow)
1. ตรวจเช็คสภาพและ
ความพรอมของอุปกรณ
2. การแตงกายให
เหมาะสมกับกิจกรรม
และสถานที่
3. ตรวจตารางกิจกรรม
พรอมประสานฝาย
อาคารสถานที่เพื่อ
เตรียมความพรอมของ
อุปกรณวันที่จัดกิจกรรม
4. ถายภาพนิ่งตาม
สถานการณของกิจกรรม

คําถาม
การสัมภาษณ/เรื่อง
การสังเกต
(เทคนิค/กลวิธีการ
เลา/การสอนงาน/
ปฏิบัติงาน)
ลปรร
การใชอปุ กรณ
1. ถายภาพกลางแจง การสัมภาษณ
2. ถายภาพยอนแสง การสอนงาน
3. ถายภาพกลางคืน
4. การจัดองคประกอบ
ภาพ

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ
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Capture Knowledge กลุมที่ 6
ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(Work Flow)

เทคนิคการใหบริการ การใหบริการสืบคนสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ฐานขอมูลสําหรับ
1. ผูรบั บริการรองขอวิทยากรอบรม ฐานขอมูล
ผูรับบริการ
- EndNote

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

บรรณารักษ

ลักษณะของงานที่เกี่ยวของ

คณะและบัณฑิตวิทยาลัย และนักวิจัย

คุณสารภี สีสุข

- ฐานขอมูลทางดานวิทยาศาสตร

คุณกิตติยา ขุมทอง

- ฐานขอมูลทางดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร
- ฐานขอมูลทางดานการเกษตร

คุณศรัญญาภรณ โชลิตกุล
คุณวันเพ็ญ ศรีจนทรกุล
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 6
องคความรู

เทคนิคการใหบริการ
ฐานขอมูลสําหรับ
ผูรับบริการ

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow Chart/
Work Flow)

คําถาม
(เทคนิค/กลวิธีการ
ปฏิบัติงาน)

1. ความรูเกี่ยวกับการใช
โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม

1.1 โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรมมี
ประโยชนจาํ เปน
อยางไรตอการเรียน
การสอนอยางไร

ขอมูลจาก
การสัมภาษณ/เรื่องเลา/
การสอนงาน/ลปรร

การสังเกต

1. มีการสัมภาษณ/การสอน
งาน

4. Sit In ใน
หองฝกอบ
รม

สรุป
Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

เทคนิคการจัด
บรรณานุกรมอยางมือ
อาชีพ

1.2 มีโปรแกรมอืน่ นอกจาก
โปรแกรมที่ใชอยู ณ
ปจจุบันหรือไม
2. ความรูในการติดตั้ง
โปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรม

2. คุณมีขั้นตอนวิธีการใช
งานโปรแกรมจัดการ
บรรณานุกรมอยางไร

2. มีการจัดอบรมการสืบคน
มืออาชีพ

3. ความรูในการดึง
รายการบรรณานุกรม
จากฐานขอมูล

3. มีวิธีการนํารายการ
บรรณานุกรมไปใชกบั
เอกสารอยางไร

3. มีการแลกเปลี่ยนรู
ระหวางบรรณารักษ

4. การนํารายการ
บรรณานุกรมออกมา
ใชในเอกสารทั่วไป

4. มีโปรแกรมทีจ่ ะรองรับนํา
บรรณานุกรมมาใชงาน
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Capture Knowledge กลุมที่ 7
ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(Work Flow)

กระบวนการการยื่นขอรับการ ผูเสนอขอ
ประเมินการสอน
1. เตรียมเอกสารประกอบคําสอน/เอกสารคําสอน
เพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ 2. สงเอกสารการประเมินการสอนในเดือนแรกของ
ภาคการศึกษาภายใน 30 วันนับตั้งแตวันแรกที่
เปดภาคการศึกษา
3. ผูเสนอขอจะตองสอนวิชาที่ขอรับการประเมิน
การสอนมาแลว 1 ภาคการศึกษา
4. สงเอกสารมาที่หัวหนาภาค จํานวน 5 ชุด

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

ลักษณะของงานที่เกี่ยวของ

สกัดองคความรูจากสมาชิก
กลุม 8 ทุกคน

1. ผูเสนอขอประเมินการสอนจะตองสอนเต็มวิชาใด วิชาหนึ่ง
2.
3.
4.
5.
6.

หัวหนาภาควิชา
ตรวจสอบคุณสมบัติและชั่วโมงสอน (ไมเกิน 3 วันทํา
การ)

สกัดองคความรูจากสมาชิก
กลุม 8 ทุกคน

ที่กําหนดไวในหลักสูตร ใหสงเฉพาะวิชานั้น
ผูเ สนอขอ สอนเต็มวิชาใดวิชาหนึ่งและสอนรวมหลายวิชา
ใหสงเฉพาะวิชาที่สอนเต็มในกรณีที่สอนเต็มวิชามากกวา 1
วิชา ใหเลือกวิชาใดวิชาหนึ่ง
ผูเสนอขอ สอนหลายวิชาและไมไดสอนเต็มวิชาจะตองสง
ทุกหัวขอที่สอน แตรวมแลวตองไมนอยกวา 1 หนวยกิต
วิชาบรรยายเทานั้น
เมื่อผานการประเมินการสอนแลว สามารถเก็บผลประเมิน
ไวได 2 ป
ผูเ สนอขอจะตองแนบประมวลการสอนและตารางสอนของ
วิชาที่จะสอบสอนในภาคการศึกษาที่เสนอขอ
ทําคูมือสําหรับเอกสารประกอบคําสอน/เอกสาร
ประกอบการสอน

1. หัวหนาภาคจะตองทราบภาระงานของอาจารยที่
เสนอขอตําแหนงทางวิชาการ
2. ในกรณีที่อาจารยที่เสนอขอตําแหนงมีภาระงานสอน
ขั้นต่ําไมถึง 1 หนวยกิต ในวิชาบรรยาย หัวหนาภาค
จะตองจัดสรรวิชาสอนใหอาจารยผูนั้น
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ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(Work Flow)

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

ลักษณะของงานที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบของคณะ
รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร/ประวัติ (ไมเกิน 3
วันทําการ)

สกัดองคความรูจากสมาชิก
กลุม 8 ทุกคน

คณบดี
1. นําเรื่องเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
ทุกสัปดาหที่ 1 และ 3ของเดือน
2. เสนอใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ประเมินการสอน (ไมเกิน 5 วันทําการ)
มหาวิทยาลัย
1. แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินการสอน
2. เสนอคาตอบแทนสําหรับประธานอนุกรรมการ
ประเมินการสอน

สกัดองคความรูจากสมาชิก
กลุม 8 ทุกคน

1. คาตอบแทนประธานคณะอนุกรรมการประเมินการ
สอน
2. จัดทําขอมูล/รายชื่อของอนุกรรมการประเมินการ
สอนของแตละสาขาไมนอยกวา 10 คน เพื่อ
พิจารณาเอกสารคําสอน/เอกสารประกอบการสอน
1. มีนโยบาย/สงเสริมในการกระตุนใหอาจารยเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการมากขึ้น
2. ในกรณีเรงดวนถาเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะไมทัน ใหใชวิธีเวียนหนังสือเพื่อลดระยะเวลาให
กระบวนการเร็วขึ้น
1. กําหนดคาตอบแทนสําหรับประธานอนุกรรมการ
ประเมินการสอน
2. ออกระเบียบคาตอบแทนสําหรับประธาน
อนุกรรมการประเมินการสอนใหชัดเจนเพื่อเปนแนว
ปฏิบัติเดียวกัน

สกัดองคความรูจากสมาชิก
กลุม 8 ทุกคน

58

แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 7
องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow chart/ work
flow)

เทคนิคในการ 1. กําหนดหัวขอที่
เขียนเอกสาร
ตองการ
2. เรียบเรียงเนื้อหา
ประกอบการ
จากหนังสือและ
สอน/เอกสาร
ตําราทีเ่ กี่ยวของ
ประกอบคําสอน
3. จัดพิมพตาม
รูปแบบที่กําหนด
ไว
4. ตรวจสอบเนื้อหา
และความถูกตอง

คําถาม(เทคนิค/กลวิธี
การปฏิบัติงาน)

ขอมูลจาก

การสัมภาษณ/
เรื่องเลา/การ
สอนงาน/ลปรร
1. ทานมีวิธีการอยางไรใน การสัมภาษณ
การเรียบเรียงเนื้อหาให
กระชับและเขาใจงาย
2. เทคนิคการนํารูปภาพ
มาประกอบคําบรรยาย
ควรทําอยางไรเพื่อให
ผูอานมีความเขาใจได
งายที่สุด
3. การอธิบายศัพทเฉพาะ
ทางในศาสตรนั้นๆควร
มีวิธีการอธิบายอยางไร
เพื่อใหผูอานเขาใจได
งายขึ้น

การสังเกต

สรุป
Know How
(กึ๋น)

หมายเหตุ

1. กําหนดรูปแบบของเอกสาร
ประกอบการสอน
1.1 ประกอบดวย คํานําและสารบัญ
2. เอกสารประกอบคําสอนประกอบดวย
2.1 คํานํา สารบัญ หนังสืออางอิง
ดัชนี
3. เอกสารประกอบการสอนตองตรงตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา
4. เอกสารตางๆที่จะเสนอขอควรจะมี
กรอบตรงตามที่ กพอ. กําหนดไว หรือ
เพิ่มเติมสิ่งที่เกี่ยวของได
5. ในสวนของ รศ. จะตองมีการอางอิง
เพื่อขยายความที่มาของสารและขอมูล
และบรรณานุกรมที่ทันสมัย
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Knowledge Mapping กลุมที่ 8
เปาหมายองคกร
ตอบสนองการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย

เปาหมายของ
หนวยงาน

Job Analysis
(Work Flow)

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการหรือการ
ใหบริการของสํานักงาน
วิทยาเขต

1. การบริหารทรัพยากร

บุคคล
1.1 การสรรหา

1.2 การคัดเลือก

Knowledge & Skill & Best Practice & Know How (Needs & Should be Used)
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น
ยังไมมี/จําเปนตองมี
เจาของกึ๋น
- กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
- ชองทางการ
ประชาสัมพันธ
- กรอบมาตรฐานกําหนด
ตําแหนง
- คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหนง

คณะกรรมการฯ
เจาหนาที่บุคคล

- หลักเกณฑการพิจารณา คณะกรรมการฯ
เจาหนาที่บุคคล
การคัดเลือก

- ความแตกตางของกฎ
ระเบียบ ขอบังคับของแตละ
หนวยงาน เพื่อใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน

- การกําหนดชองทางใหตรงกับ นักประชาสัมพันธ
กลุมเปาหมายที่ตองการ
- เทคนิคการออกแบบทดสอบ สายวิชาการที่มีความ
เพื่อใหไดคนตรงตามตําแหนง เชี่ยวชาญการออก
แบบทดสอบ
งาน
- จิตวิทยาการสัมภาษณ
- แนวทางการประเมิน
คุณลักษณะดานคุณธรรม
จริยธรรมที่เหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน

1.3 การพัฒนา
1.4การรักษาไว
1.5 การออกจากงาน

กองการเจาหนาที่/งาน
การเจาหนาที/่ สํานักงาน
กฎหมาย

นักจิตวิทยา
ผูเชี่ยวชาญดานการ
ประเมิน
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Capture Knowledge กลุมที่ 8
ชื่อ

องค
ความรู

การคัดเลือก
(ไดคนไมตรง
กับตําแหนง)

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ

1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนประวัติ
นิสิต/นักศึกษาของแตละ
สถาบันการศึกษา
3. ที่ปรึกษาที่เกี่ยวของ

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)

- งานการเจาหนาที่
- กองการเจาหนาที่
- ผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ
และเอกชน

กระบวนงาน
(Work Flow)

1. การแตงตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก
2. การตรวจสอบขอมูลประวัติ
3. การสอบ
4. การสัมภาษณ
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แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 8
องคความรู

การคัดเลือกที่
เหมาะสม
ตามตําแหนง

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow chart/ work
flow)

คําถาม(เทคนิค/กลวิธีการ
ปฏิบัติงาน)

ขอมูลจาก

การสัมภาษณ/เรื่อง
เลา/การสอนงาน/
ลปรร
1. การแตงตั้งกรรมการเพื่อ - คุณลักษณะของกรรมการ - ผูเชี่ยวชาญจาก
พิจารณาคัดเลือก
ที่เหมาะสม
หนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชน
- ที่ปรึกษา
2. การตรวจสอบขอมูล
- มีวิธีการตรวจสอบขอมูล
ประวัติ
ประวัติที่เปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน

การสังเกต

สรุป
Know How
(กึ๋น)

แตงตั้งกรรมการควรมีจํานวน อยางนอย 3-5 คน
และ/หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละตําแหนง
งาน
- การตรวจสอบจากฐานขอมูลทะเบียนนิสติ นักศึกษาแตละ
สถาบันการศึกษา หรือมาตรฐานคุณวุฒิจาก กพ. หรือ ผู
มีสวนเกี่ยวของ (บริษัท)
- การสอบถาม จากผูมสี วนเกี่ยวของ เชน เครือญาติ เพื่อน
รวมงาน หนวยงานเดิม และผูรับรอง
- พิจารณาความสามารถพิเศษจากขอมูลการกรอกประวัติ
ทั้งดานคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนง ภาษา
เทคโนโลยี การสื่อสาร ภาวะผูนํา มนุษยสัมพันธ

- การรับรองสุขภาพโดยแพทยผเู ชี่ยวชาญของโรงพยาบาล
ภาครัฐ ซึ่งควรมีการตรวจสอบโรคตองหามที่ครบถวน
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องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน
(Flow chart/ work
flow)

คําถาม(เทคนิค/กลวิธีการ
ปฏิบัติงาน)

3. การสอบ

มีเทคนิคการออกขอสอบ
อยางไร เพื่อคัดเลือกได
เหมาะสมกับตําแหนงงาน

4. การสัมภาษณ

- เทคนิคการตั้งคําถาม
เพื่อวัดคุณลักษณะ
ความรู ทักษะ และ
พฤติกรรมของผูสมัคร
- เทคนิคการสังเกต
พฤติกรรมและ
บุคลิกภาพของผูสมัคร

ขอมูลจาก
การสัมภาษณ/เรื่อง
เลา/การสอนงาน/
ลปรร
ผูเชี่ยวชาญ
นักวิจัย
ผูบังคับบัญชา
หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน

ผูเชี่ยวชาญ
นักวิจัย
ผูบังคับบัญชา
หนวยงานที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน

การสังเกต

สรุป
Know How
(กึ๋น)

เทคนิคการออกขอสอบ โดยพิจารณาจาก
- ความเหมาะสมของจํานวนขอสอบ
- รูปแบบการวัด
- ประเด็นคําถามครอบคลุมภาระงาน
- การทบทวนขอสอบเกา
- จําแนกความยากงายของขอสอบ
*หมายเหตุ คลังขอสอบ
- เทคนิคการสัมภาษณ ที่ตรงกับตําแหนงงาน ทํา
ใหไดคําถามที่ใชวัดคุณลักษณะ ความรู ทักษะ
และพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
- เทคนิคการสังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพของ
ผูสมัครที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
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Knowledge Mapping กลุมที่ 9
Knowledge & Skill & Best Practice & Know How
เปาหมายของ
Job Analysis
Goal
สวนงาน
(Work Flow)
ยังไมม/ี
มีอยูแลว
เจาของกึ๋น
เจาของกึ๋น
ฝาย/หนวย
สิ่งที่มีอยูในปจจุบัน อยากพัฒนาอะไร
จําเปนตองมี
ความเปนเลิศทาง 1. การเรงผลิต
1.1 ระบบสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
วิชาการ
ผลงานวิจัยและ
- มีหนวยประสานงานกลาง
 คณะกรรมการวิจยั
 คณะกรรมการวิจยั
มีผลงานเปนที่
นวัตกรรม
- ประชาสัมพันธแหลงทุน
ยอมรับ
- ถายทอดเทคนิคการเขียนขอเสนอวิจัย
ผูเชี่ยวชาญงานวิจัย


- สรางคูมือนักวิจัย
คณะกรรมการวิจยั

- ประเมินและติดตามผล
คณะกรรมการวิจยั

คณะกรรมการวิจยั
- วิเคราะหและหาแนวทางการปรับปรุง
2. บริการวิชาการ 2.1 ระบบสนับสนุนงานบริการวิชาการ
- มีหนวยประสานงานกลา
ที่เปนเลิศ
 คณะกรรมการบริการวิชาการ
- สํารวจความตองการทางการบริการวิชาการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร

-

ผานระบบออนไลน
เปดโครงการบริการวิชาการ
เปดรับสมัครผูเขารวมโครงการ โดยผาน
ระบบออนไล
ใหบริการวิชาการเฉพาะดา
ประเมินผลการบริการวิชาการโดยผูเขารวม
โครงการ
วิเคราะหและหาแนวทางการปรับปรุง



คณะกรรมการบริการวิชาการ



ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน







ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร
คณะกรรมการบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริการวิชาการ
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Capture Knowledge กลุมที่ 9
ชื่อองคความรู

กระบวนงาน
(WORK FLOW)

1. เทคนิคการจับมัดปากสุนัข

1. ประเมินสุนัขกอนมีการจับบังคับสัตว
2. เตรียมอุปกรณสําหรับการจับบังคับสัตว เชน เชือกคลองปาก ที่ครอบปาก
3. ขัน้ ตอนในการมัดปากสุนขั
3.1 ผูกเชือกฟางหรือผากอซคลองเปนวง
3.2 ครอบที่ปากของสุนัข โดยใหเชือกอยู1/3ระหวางปลายและมุมปากของสุนัข (นับ
จากปลายจมูก)
3.3 ผูกปมไวที่ดา นลางปากสุนขั และมัดใหแนน
3.4 คลองเชือกออมมาดานหลังหูและมัดปมใหแนน

ผูเชี่ยวชาญ
(เจาของกึ๋น)
อาจารยนายสัตวแพทย

ลักษณะงานที่เกี่ยวของ
1. เจาหนาที่บังคับสัตวสอบถามขอมูลจากเจาของ
สุนขั และสังเกตพฤติกรรมการแสดงออก เชน
หวาดกลัว ระแวง หรือพรอมกัด
2. เจาหนาที่บังคับสัตวเลือกอุปกรณที่เหมาะสม
กับโครงสรางของสุนัข เชน เชือกฟาง ผาก็อซ
มวน
3. เจาหนาที่บังคับสัตวควรใชเทคนิคที่นุมนวล
เงียบและสงบ หลีกเลี่ยงการจองตา ควรเขา
หาสุนัขดวยความเปนมิตร

65

แบบสรุปประเด็นจากการ Capture Knowledge กลุมที่ 9

องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน

คําถาม

(Flow Chart/ Work

(เทคนิค/กลวิธีการ

Flow)

ปฏิบัติงาน)

1. เทคนิค
1. ประเมินสุนัขกอนมี
การจับมัด
การจับบังคับสัตว
ปากสุนัข

2. เตรียมอุปกรณ
สําหรับการจับ
บังคับสัตว เชน
เชือกคลองปาก ที่
ครอบปาก

1. มีวิธีสังเกตอาการ
อารมณ พฤติกรรม
อยางไร

2. ควรเลือกใชอุปกรณที่
เหมาะกับสุนัขที่รับ
บริการแตละประเภท
อยางไร

ขอมูลจาก

สรุป

การสัมภาษณ/เรื่อง

การ

เลา/การสอนงาน

สังเกต

1. จากการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

2. จากการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

Know How (กึ๋น)
1. สุนัขยอตัวเล็กนอย ลําตัว
เกร็ง ขนหลังตั้งชัน หาง
เหยียดตรงหยุดนิ่ง หูหลุบ
ไปขางหลัง อาปากจนเห็น
ฟน คอกมเสมอลําตัวมอง
พุงตรงไปขางหนา

หมายเหตุ

สุนัขขนพอง สงเสียงขู

2. สุนัขขนาดกลางและขนาดใหญ
ใชอุปกรณที่แนนหนาและไม
บาดปากสุนขั ไดแก ผาครอบ
ปากสุนัขสําเร็จรูป, เชือกฟาง ,
เชือกจากผาดายดิบ
สุนัขขนาดเล็กสามารถใชผากอซ
มวนในการมัด
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องคความรู

ขั้นตอนการทํางาน

คําถาม

(Flow Chart/ Work

(เทคนิค/กลวิธีการ

Flow)

ปฏิบัติงาน)

3. มัดปากสุนัข

3. มีวิธีการในการมัดปาก
สุนัขอยางไร

ขอมูลจาก

สรุป

การสัมภาษณ/เรื่อง

การ

เลา/การสอนงาน

สังเกต

3. จากการจัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ

Know How (กึ๋น)

หมายเหตุ

3. ขั้นตอนในการมัดปากสุนัข
3.1 ผูกเชือกหรือผากอซ
คลองเปนวง
3.2 ครอบที่ปากของสุนัข
โดยใหเชือกอยู1/3
ระหวางปลายและมุม
ปากของสุนัข
(นับจากปลายจมูก)
3.3 ผูกปมไวที่ดานลาง
ปากสุนัขและมัดให
แนน
3.4 คลองเชือกออมมา
ดานหลังหูและมัดปมใหแนน
67

โครงการประกวดคําขวัญการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU-KM Motto)
ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร ไ ด จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด คํ า ข วั ญ ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Motto) โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ใหการจัดการความรูเปนที่รูจ ักและเปน
ที่สนใจของบุคลากรทัว่ ทัง้ องคกร พรอมทั้งเสริมสรางใหมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน เปนแนวทางหนึ่ง
ทีส่ ามารถกระตุน ใหบุคลากรสนใจ และโนมนาวใหมีสวนรวมในการจัดการความรู ใหแพรขยายใหทัว่ ทุก
หนวยงาน เพื่อกาวสูองคกรแหงการเรียนรูตามวิสัยทัศนตอไป
วิธีดําเนินงาน
มหาวิทยาลัยแจงหนวยงานประชาสัมพัน ธใหบุคลากรในหนว ยงานทราบและสงคําขวัญเขารว ม
ประกวดตามหลักเกณฑและรายละเอียดที่กําหนด
หลักเกณฑการสงคําขวัญเขารวมประกวด
1. เปนคําขวัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู ที่มีความหมายในเชิงบวก
2. เปนคําขวัญที่เกิดจากความคิดสรางสรรคของผูสงเขาประกวด โดยไมลอกเลียนแบบคําขวัญที่ได
ตีพิมพหรือปรากฏที่ใดมากอน
3. ขอความเปนภาษาไทย มีจํานวนไมเกิน 20 พยางค
4. สามารถสงคําขวัญเขารวมประกวดไดไมเกินคนละ 2 คําขวัญ
หลักเกณฑการใหคะแนนคําขวัญ
คะแนน รวมทัง้ หมด 100 คะแนน แบงเปน 4 หัวขอ
1. การสื่อความหมาย โนมนาวจูงใจใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม KM มากขึ้น (25 คะแนน)
2. มี เ นื ้อ สาระ ครอบคลุ ม 3 ประเด็ น ได แ ก 1) สะท อ นวิ สั ย ทั ศ น ก ารจั ด การความรู 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2) ความสําคัญ 3) ประโยชนของ KM (25 คะแนน)
3. ลักษณะถอยคํ า ครอบคลุม 3 องค ป ระกอบ ไดแก 1) กระชับ ชัดเจน 2) มีความสละสลวย
3) สัมผัสคลองจอง จํางาย ( 25 คะแนน)
4. มีความคิดสรางสรรค (25 คะแนน)
มหาวิทยาลัยประกาศผลการประกวดคําขวัญการจัดการความรู (KU-KM Motto) จากทัง้ หมด 29 คนที่
สงเขาประกวด รวม 52 คําขวัญ 20 หนวยงาน ซึง่ ราวังชนะเลิศ ไดแก คําขวัญ
“แลกเปลี่ยนเรียนรู มุงสูสิ่งใหม มก.กาวไกล รวมใจพัฒนา”
ของนางธัณยนิชา โชคอัครจิรัฐกุล จากกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ วิทยาเขตกําแพงแสน
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สรุปผลการจัดการความรู้ ปี การศึกษา 2556
การดํ า เนิ น งานการจั ด การความรู ใ นรอบป ก ารศึ ก ษา 2556 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร ไ ด ใ ห
ความสําคัญตอการพัฒนารูปแบบการเรียนรูและจัดกิจกรรม KM ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น โดยเนน
กระบวนการใช KM เปนเครื่องมือนําไปสูการบริหารจัดการภายในหนวยงานและประโยชนโดยตรงตอตัว
บุคคล ดวยการจัดโครงการ KU – KM Mart ทั้งหมด 5 ครั้ง ลวนเปนเรื่องทีส่ รางแรงกระตุนในการพัฒนา
ตนเอง พั ฒ นาองค ก ร เป น การร ว มหาแนวทางจากการเป ด เวที เ สวนาและแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู ร ะหว า ง
ผูเชี่ยวชาญกับบุคลากร เชน เรื่องเทคนิคการเขียนผลงานวิจัยทั้งของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนและ
ชวยวิชาการ การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงขอมูลสําหรับงานประกันคุณภาพ การหา
วิธีการ รูปแบบการเรียนรูภาษาอังกฤษของบุคลากรใหไดผลเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู AEC และการวิจัยใน
ชัน้ เรียนที่ ซึง่ แตละเรือ่ งไดรับ ความสนใจจากบุคลากรเปนจํานวนมาก เปนการสงเสริมบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูภายในมหาวิทยาลัย รวบรวมและเผยแพรองคความรูทีจ่ ําเปนตอการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ทํางาน
นอกจากนี้ ผลการดําเนินการจัดการความรูใ นรอบปการศึกษา 2556 ยังพบวาหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญในการจัดการความรูมากยิ่งขึ้น จากการสงตัวแทนเขารวมโครงการ KU - KM
Facilitator โดยนําความรูที่ไดจากการเขารวมโครงการฯ ไปใชในการจัดการความรู รูจักวิธีการหาองค
ความรู (กึ๋น) ที่สําคัญและจําเปนสําหรับองคกร เพื่อพัฒนากระบวนงานใหมีประสิทธิภาพและตอบสนอง
เปาหมายเชิงกลยุทธขององคกร รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ KM ใหบุคลากรสนใจติดตาม โดยจัดใหมีการ
ประกวดคําขวัญการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU-KM Motto) ซึง่ จะไดนําคําขวัญไป
เผยแพรและนําไปสูการตอยอดในการสรางองคกรแหงการเรียนรูตอไป
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ผลการประกวดรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ครังที
้ ่ 8 ประจําปี 2557
ประเภทที่ 4 การพัฒนาหนวยงานสูหนวยงานเรียนรู
จากการประกวดรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที่ 8 ประจําป 2557 โดยสํานักงาน
ประกันคุณภาพ มีหนวยงานสงผลงานเขาประกวดที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานภาคบรรยายรวมกับภาค
โปสเตอร และไดรับรางวัลยอดเยี่ยมทั้ง 2 หนวยงาน คือ
1. การบริหารจัดการโครงการฝกอบรมอยางมีประสิทธิภาพ
สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงสน
2. การจัดการความรูเพื่อเพิ่มคุณภาพบริการและความไววางใจ (KM for better quality of service and
Higher reliability)

สถานพยาบาล
หนวยงานที่ไดรับคัดเลือกใหนําเสนอผลงานเฉพาะภาคโปสเตอร
1. ระบบบันทึกรายชื่อผูเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการออกแบบใบเซ็นตชื่อแบบ
บารโคดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
2. บริการวิชาการอยางมืออาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา
3. IFRPD GO LIVE TO KU-ERP
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
4. ระบบกําหนดสิทธิ์การลงทะเบียนรียน
สํานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
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