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สารจากผูอ้ านวยการเทคโนธานี
ขอแสดงความชื่นชมในความสาเร็จและผลงานของการพัฒนาระบบการจัดการความรู๎
เทคโนธานี ประจาปีงบประมาณ 2554 ดังปรากฎในรายงานผลงานฉบับนี้ จากผลของความ
รํวมมือรํวมใจที่ได๎รับจากการแลกเปลี่ยน แบํงปันความรู๎ ประสบการณ์ตําง ๆ ของบุคลากร
เทคโนธานีทุกฝ่ายทุกโครงการ โดยมีงานติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ผลเป็นผู๎ประสาน
อานวยความสะดวกตามกระบวนการการจัดการความรู๎ ที่มี “คุณอานวย” และ “คุณลิขิต ”
พร๎อมทั้งมีคณะทางานการจัดการความรู๎ เทคโนธานีชํวยเสนอแนะแนวทางการทางาน
การจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ นงานการจั ดการความรู๎นี้ เ ป็ น การสรุ ป บทเรี ย นน า
ความรู๎ประสบการณ์ ที่ได๎มีการนาเสนอแลกเปลี่ยนกัน ผลงานนี้มีเป้าหมายรวบรวมให๎เป็น
ระบบและเผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได๎ปฏิบัติมาเป็นปีที่สอง สอดคล๎องตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎
ของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป
การจัดการความรู๎ที่ดีต๎องเป็นการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํการเป็นหนํวยงานแหํงการ
เรียนรู๎ มีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํอยํางเป็นระบบเพื่อให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎
พัฒนาตนเองให๎เ ป็นผู๎รู๎ รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีป ระสิท ธิภาพอันจะสํงผลให๎หนํวยงาน
พัฒนามีความสามารถในเชิงแขํงขันในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และท๎ายที่สุด ขอเป็นกาลังใจสนับสนุนการทางานระบบการจัดการความรู๎ภายใน
เทคโนธานีให๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู๎ รํวมสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัย
และสังคม บรรลุตามนโยบายคุณภาพรวมเทคโนธานี คือ รวมบริการวิชาการ ประสานงานที่
ปรึกษา รักษามาตรฐานสากลและเป็นนิคมวิจัยของภูมิภาคที่สมบูรณ์ได๎ในที่สุด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร)
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ข้อมูลทั่วไป
3.1 บทแนะนา
การถํายทอดองค์ความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเทคโนธานีใ นปีงบประมาณ
2554 เป็นการถํายทอดเรื่องราวการดาเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความรู๎ ซึงในปีนี้
ได๎รับการปรับเปลี่ยนเป้าหมายให๎เหมาะสมตามบริบทของงานภารกิจหลักที่ได๎รับมอบหมาย
ภายใต๎บริบทเหลํานั้นได๎ ถูกวางกลยุทธ์แผนงานไว๎อยํางเรียบงํายเพื่อให๎ เกิดความใกล๎ชิดกับ
องค์ประกอบสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมภายในที่ควรจะเป็น ในชํวงต๎นปีงบประมาณเป็น
การวางแนวความคิด “รู๎เขา รู๎เรา” (ตุลาคม 2553 ถึงพฤษภาคม 2554) เป็นการถํายทอด
เรื่องราวถึงวิธีการดาเนินงานภายในฝ่าย/โครงการ เชํน “เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุํนสูํรุํน ”
ของโครงการอุทยานผีเสื้อ “การถํายทอดองค์ความรู๎การปลูกมันสาปะหลัง” ของโครงการ
ศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง หรือเป็นกลไกการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ “การเตรียม
ความพร๎อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555 - 2559) และการจัดทาประกัน
คุณภาพการศึกษา” (จัดขึน้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554)
เมื่อกลางปีงบประมาณ (มิถุนายน 2554 เป็นต๎นไป) ได๎ปรับแผนกลยุทธ์โดยมุํงเน๎น
เจาะจงเนือ้ หาความรู๎บนแนวความคิด “เทคนิคการประสานงาน” ได๎รับการรวบรวมบทเรียน
ความรู๎ตําง ๆ ตลอดจน ความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบอยํางหลากหลาย เชํน “เสนํห์มัดใจ
สไตล์ผีเสื้อ” ของโครงการอุทยานผีเสื้อ “บอกเลําประสบการณ์ จากวันวานจนถึงปัจจุบัน ”
ของฝ่ายปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี “Training courses on demand เลําที่มา
โดยแปลและลําม” ของโครงการหนํวยบริก ารงานแปลและลําม และ “บอกเลําเรื่องราว
ความสาเร็จ” ของฝ่ายบริการวิชาการ หลังจากที่ได๎อํานบทเรียนความรู๎จนจบบทสุดท๎าย
หากเกิดความรูท๎ ี่แตกตัวโดยการนาเนือ้ หาความรูแ๎ ตํละบทเรียนไปศึกษา วิเคราะห์ และเรียนรู๎
การใช๎งานอยํางเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์สาหรับการพัฒนาตนเองและหนํวยงาน ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการสร๎างให๎สังคมเทคโนธานีเป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎
ในปีงบประมาณถัดไปหวังเป็นอยํางยิ่งวํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จะสรรค์สร๎าง
แรงบันดาลใจให๎กับคนทางานได๎รับสิ่งใหมํ ๆ เกิดขึ้นในการชํวยกันพัฒนาองค์ความรู๎ที่มีอยูํ
ยกระดับเป็นนวัตกรรมคลัง ข๎อมูลความรู๎ในระยะเวลาอันใกล๎นี้ จึงนับได๎วําระบบการจัดการ
ความรู๎ภายในเทคโนธานีได๎ดาเนินการบรรลุนโยบายคุณภาพรวมเทคโนธานีดัง เจตนารมณ์
วิสัยทัศน์ของหนํวยงาน
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3. ข้อมูลทั่วไป
3.2 - 3.3 แผนดาเนินงานและกลยุทธ์การจัดการความรู้
หลั ง จากเมื่ อ ปี ง บประมาณ 2553 ที่ ผํ า นมาได๎ ผ ลั ก ดั น วิ ธี ก ารสูํ ค วามส าเร็ จ ของ
กระบวนการบริห ารจัด การเปลี่ย นแปลง (CMP) ที่มุํงเน๎ นเรื่องของ พฤติ ก รรมของคน ใน
หนํวยงานให๎เกิดความเข๎าใจ รับรู๎ และยอมรับตํอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ตามบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย เพื่อนาไปสูํการปรับทัศนคติที่ดี ตาม
แผนกลยุทธ์ “งานได้ผล คนสุขใจ” โดยการริเริ่มตั้งแตํจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย
การเชิญผู๎เลําเรื่องที่มีประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต ผํานเหตุการณ์ที่ประทับใจที่มีความ
หลากหลาย และเลําเรื่องถํายทอดประสบการณ์ที่ดีให๎กับบุคลากรรุํนหลังได๎รับทราบเพื่อปรับ
ประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ ห๎ เ ข๎ า กั บ ตนเอง ซึ่ ง มี ทั้ ง หมด 4 ครั้ ง ผํ า นวิ ธี ก ารเลํ า เรื่ อ งถํ า ยทอดความรู๎
ประสบการณ์ 4 หัวข๎อเรื่องด๎วยกัน
ในปีงบประมาณ 2554 ได๎เริ่มกระบวนการหรือวิธีการสูํความสาเร็จ ของกระบวนการ
จัดการความรู๎ (KMP) ในรูปแบบการจัดการความรู๎ภายในหนํวยงานอยํางจริงจังขึ้นตาม
เป้าหมายการจัดการความรู๎ “พนักงานเทคโนธานี สามารถให้บริการข้อมูลในเบื้องต้น
แก่ลูกค้า” จึงวางแผนกลยุทธ์สาหรับปีนี้ คือ “รู้เขา รู้เรา” เป็นการถํายทอดเรื่องราว
การดาเนินงานของแตํละฝ่ าย/โครงการตามความสนใจ ซึ่งก็ได๎ 4 หัวข๎อเรื่องเชํนเดียวกันเมื่อ
ปีงบประมาณที่ผํานมา นับตั้งแตํ “เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น ” ของโครงการ
อุทยานผีเสือ้ “การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมันสาปะหลัง” ของโครงการศูนย์วิจัยมัน
สาปะหลัง “จิบน้าชา เล่าเรื่องแปลและล่าม” ของโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม
และ “จัดฝึกอบรมอย่างไรให้มีคุณค่า” ของฝ่ายบริการวิชาการ
เป็นเรื่องที่นํายินดีอยํางยิ่ง เมื่อทางทีมงานสอบถามการจัดกิจกรรมคราวใดมัก มี
ผู๎ ส นใจตอบรั บ การเข๎ า รํ ว มแลกเปลี่ ย นความรู๎ ส าหรั บ วิ ธี ก ารที่ จ ะเข๎ า สูํ ค วามส าเร็ จ ของ
กระบวนการจัดการความรู๎ (KMP) ทางคณะทางานการจัดการความรู๎ (ชุดเดิม) มีความตั้งใจ
วําต๎องการรูป แบบคํอยเป็นคํอยไป มุํงเน๎นความมีสํวนรํวมแสดงออกทางความคิดเห็น ใน
บรรยากาศเสมอภาค แตํทั้งนี้ อาจจาเป็นต๎องอาศัยระยะเวลาพอสมควร จึงจะสามารถเห็น
ผลงานของการดาเนินงานการจัดการความรู๎ได๎อยํางชัดเจนวําสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการ
จัดการความรูไ๎ ด๎มากน๎อยเพียงใด
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หลังจากที่ได๎ปรับเปลี่ยนคณะทางานการจัดการความรู๎ (ชุดใหมํ) ได๎ปรับเปลี่ยนแผน
เป้าหมายการจัดการความรูแ๎ ละทาให๎ตอ๎ งยกเลิกแผนการจัดกิจกรรม (คงเหลือเดิม) 2 ครั้ง คือ
“จิบ น้าชา เลํ าเรื่องแปลและลําม” ของโครงการหนํวยบริก ารงานแปลและลํ าม และ “จั ด
ฝึกอบรมอยํางไรให๎มคี ุณคํา” ของฝ่ายบริการวิชาการ
จากการเริ่มต๎นจัดกิจกรรมภายใต๎การวางแผนเป้าหมายใหมํ "เทคนิคประสานงาน
ตามกลุ่มผู้รับบริการ” ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต๎นไป อาจจะนับได๎วําเป็นวิธีการที่
ใหมํ ส าหรั บ ผู๎ ที่ ไ มํ เ คยเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรม กลํ า วคื อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผนวกเข๎าสูํวาระการประชุมบุคลากรที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือน แบํงเวลา
สํวนหนึ่งให๎กับการทากิจกรรม เพื่อให๎บุคลากรสามารถเรียนรูเ๎ ข๎าถึงได๎งาํ ย
ด๎วยข๎อจากัดของเวลาและบรรยากาศของการเรียนรู๎ที่สาคัญ มากสาหรับการเรียนรู๎
รํวมกันอยํางเสมอภาค แตํนน่ั ไมํได๎เป็นอุปสรรคทั้งหมดสาหรับทีมงานเสียทีเดียวนัก ซึ่งน๎องๆ
บุคลากรเทคโนธานีตํางก็ให๎กาลังใจที่ดีและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมํวําจะเป็ นข๎อคิดเห็นที่ปรากฎใน
แบบสอบถาม ได๎รับการแจกให๎ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมดังกลําว หรือแม๎กระทั่งการแวะมา
ทักทายพูดคุยกัน จนทาให๎การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางได๎รับความสนใจมากยิ่งขึ้น (จาก
ภาพกิจกรรมสวย ๆ เป็นฝีมอื ของผู๎อยูํเบื้องหลังที่ตาํ งสนับสนุนชํวยเหลือกันเป็นอยํางดี)
คงเป็นบทเรียนรู๎อีกบทหนึ่งทาให๎ทีมงานได๎รับแงํคิดในมุมบวกมากกวํามุมลบ ซึ่งเป็น
สํวนที่ชํวยสร๎างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน แผนงานกลยุทธ์การจัดการความรู๎ภายใน
เทคโนธานีให๎มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ไมํซ้าแบบกัน หรืออาจจะเรียกวําเป็นการออกแบบ
ทางความคิดที่จะชํวยพัฒนาคนในหนํวยงานได๎รับความรู๎ และสาคัญที่สุดตรงที่วําได๎รับการ
บริหารจัดการความรูเ๎ ป็นระบบมากขึ้น
สาหรับแผนงานในรอบปีงบประมาณ 2555 ยังคงต๎องดาเนินการอยํางตํอเนื่อง กับ
เป้ า หมาย “เทคนิ ค การประสานตามกลุํ ม ผู๎ รั บ บริ ก าร” จนกวํ า ได๎ รั บ ค าตอบบทสรุ ป หรื อ
แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนตกลงรํวมกัน แตํอาจจะปรับวิธีการเดินเรื่องการแลกเปลี่ยนเป็นกลุํม
เป็นที มงานมากยิ่งขึ้ น แทนการถํ า ยทอดความรู๎เ ฉพาะเพีย งฝ่ายหรือ โครงการเดีย ว ทั้ง นี้
เพื่อให๎เนือ้ หาความรูม๎ ีความหลากหลายมุมมอง
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3. ข้อมูลทั่วไป
3.4 เป้าหมายการจัดการความรู้

นับตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 ได๎ตงั้ เป้าหมายการจัดการความรู๎“พนักงานเทคโนธานี
สามารถให้บริการข้อมูลในเบื้องต้นแก่ลูกค้า ” ได๎รับการดาเนินการรูปแบบกระบวนการ
จัดการความรู๎ (KMP) และวิธีการสูํความสาเร็จของกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
(CMP) ตามตารางการทางานการจัดการความรู๎ (รูปแบบทางมหาวิทยาลัยโดยสํวนแผนงาน
เป็นผู๎วางรูปแบบ) ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีงบประมาณ 2554
เมื่อทางมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวางแผน ได๎ขอให๎ทุก หนํวยงานทาการรวบรวมข๎อมูล
สรุป ผลการดาเนินงาน เพื่อประกอบการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ในปีก ารศึกษา
2553 กลับพบวําผลดาเนินงานที่ผํานมาไมํตอบสนองภารกิจหลักของหนํวยงานเทําที่ควร
(เนื่องจากมุํงเน๎นไปทางด๎านบริหารจัดการเสียสํวนใหญํ)
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จึงเป็นที่มาของ การปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ในปีงบประมาณ 2554
มติจากที่ประชุมคณะทางานการจัดการความรู๎เทคโนธานี ครั้งที่ 4/2554 วันที่ 1 มิถุนายน
2554 คือ “เทคนิคการประสานงานตามกลุ่มผู้รับบริการ” ผลจากการประชุมครั้งนั้น
ให๎แตํละฝ่าย/โครงการหมุนเวียนสลับการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์เป็นประจาทุกเดือน
ผนวกเข๎ากั บวาระการประชุมบุคลากรเทคโนธานี และให๎มีก ารเลี้ยงอาหารวํางระหวํางจัด
กิจกรรมเพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศรู๎สึกผํอนคลาย มีความเป็นกันเอง ไมํให๎เป็นทางการ
มากเกินไปนัก
โดยมี ค วามมุํ ง หวั ง วํ า เมื่ อ ได๎ ร ะบุ เ จาะจงเนื้ อ หาความรู๎ เ ป็ น เรื่ อ งๆไปจะกํ อ ให๎ เ กิ ด
ประโยชน์ ตํอการรวบรวมองค์ความรู๎ในหนํวยงานได๎งํายและชัดเจนขึ้นจึงเป็นบทสรุป ของ
จุดเริ่มต๎นของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎เ ป็น “เทคนิคการประสานงาน
ตามกลุ่มผู้รับบริการ” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา โดยมีการเปิดตัวเริ่มต๎นที่
โครงการอุทยานผีเสื้อ ใช๎หัวข๎อเรื่อง “เสนํห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2554 นอกจากนั้นแล๎วทางทีมงานโดยงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลซึ่งเป็นเจ๎าภาพ
หลั ก ถื อ โอกาสอธิ บ ายที่ ม าที่ ไ ปของการด าเนิ น งานการจั ด การความรู๎ ที่ ผํ า นมา (ตั้ ง แตํ
ปีงบประมาณ 2552) จนกระทั่ง การเข๎าสูํปรับเปลี่ยนเป้า หมายใหมํของการจัดการความรู๎
เพื่อให๎บุคลากรเข๎าใจมีความตํอเนื่องถึงผลการดาเนินงานการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎องตาม
เป้าหมายการจัดการความรู๎
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3. ข้อมูลทั่วไป
3.5 การค้นหาแนวทางปฏิบัติท่ดี ี
ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารด าเนิ น งานจั ด การความรู๎ ภ ายในหนํ ว ยงานโดยจั ด กิ จ กรรมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผํานวิธีการเลําเรื่องความรู๎ประสบการณ์จากผู๎ มีความรู๎ ประสบการณ์ใน
เรื่องนั้น ๆ ถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎อื่น อาจจาเป็นต๎องมีการค๎นหาแนวทาง หรือวิธีการนาไปสูํ
ความสาเร็จได๎อยํางไร โดยการเริ่มต๎นที่การนาความรู๎ที่ได๎รับ มาทดลองปฏิบัติใช้งานแล้ว
ค้นหาข้อสรุป บทเรีย น ความรู้ป ระสบการณ์ต่าง ๆ ช่วยให้การทางานง่ายขึ้น โดย
สามารถนาไปสูํการสร๎างมูลคําเพิ่มได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพรวม (TQM)
- การประเมิน ตนเองเพื่อเทีย บเคี ย งกั บ ผลงานตนเองที่ผํานมาที่ส าคัญ คือ การ
เปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน เพื่อนาไปสูํการสร๎างข๎อได๎เปรียบกับคูํแขํงขันเชิงธุรกิจ
(Benchmarking)
- การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (One stop services)
- หรืออื่น ๆ ซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาหนํวยงานให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ
ของผู๎รับบริการได๎
การค๎นหาแนวทางความรูต๎ ามเป้าหมายการจัดการความรู๎ ดังนี้
หัวข้อเรื่อง
ความรู้/เทคนิค/ประโยชน์ท่ไี ด้
1) เปิดตานานอุทยานผีเสือ้ จากรุํนสูํรุํน

1. การถํ า ยทอดแนวทางการบริ ห ารจั ด การภายในโครงการ
อุทยานผีเสือ้ ภายใต๎นโยบายการเป็นแหลํงเรียนรูข๎ องชุมชน
2. การประชาสัมพันธ์เผยแพรํ ให๎กับกลุํมเป้าหมาย บุคลากร
เทคโนธานี คณาจารย์ และผู๎สนใจโดยทั่วไปทั้งหนํวยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยทราบกิจกรรมของโครงการ
2) สั ม มนาแลกเปลี่ ย นความรู๎ ก ารเตรี ย ม 1) การถํ า ยทอดนโยบายการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ
ความพร๎ อ มจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ 5 ปี มหาวิทยาลัยลงสูํระดับหนํวยงาน
(ปีงบประมาณ 2555-2559) และการประกัน 2) การถํ า ยทอดนโยบายการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ร ะดั บ
คุณภาพการศึกษา
หนํวยงานลงสูํภาคปฏิบัติ ระดับฝ่าย/โครงการ
3) การถํายทอดหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ได๎รับการปรับใหมํ ในปีการศึกษา 2553
4) การปรับเกณฑ์ตัวชีว้ ัด เพื่อรองรับพัฒนาระบบคุณภาพรวม
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หัวข้อเรื่อง

ความรู้/เทคนิค/ประโยชน์ที่ได้

3) สั ม มนาเครือ ขํา ยองค์ กรแหํ ง การเรีย นรู๎ 1) การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสาร (แบบไมํเป็นทางการ) ใช๎
(Mini
UKM ครั้ ง ที่ 7) ณ มหาวิ ท ยาลั ย สาหรับการประสานงานการจัดทาแผนยุทธศาสตร์แบบมุํงเน๎น
มหาสารคาม
ผลงานให๎ประสบผลสาเร็จ
2) การแลกเปลี่ยนความรู๎การจัดทาแผนยุทธศาสตร์แบบมุํงเน๎น
ผลงาน และการนาไปใช๎งานได๎อยํางเหมาะสม
4) การถํ า ยทอดองค์ ค วามรู๎ การปลู ก มั น 1) การถํายทอดประสบการณ์การทางานวิจัยการทดลองปลูกพืช
สาปะหลัง
ไรํการปลูกมันสาปะหลังให๎กับกลุํมเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา
2) การถํ า ยทอดประสบการณ์ ก ารให๎ ค วามรู๎ อบรมบริ ก าร
วิช าการด๎า นการปลู กมั น ส าปะหลั ง ให๎ กับ กลุํ ม เกษตรกรหรื อ
ผู๎สนใจโดยทั่วไป
3) การถํายทอดประสบการณ์การทางานปรัชญาการดาเนินชีวิต
ให๎ กั บ บุ ค ลากรรุํ น หลั ง น าไปปรั บ ใช๎ ก ระบวนการท างานใน
ชีวติ ประจาวันปกติ
5) เสนํห์มดั ใจ สไตล์ผีเสือ้
1) การถํายทอดเทคนิค การประสานงานกับ หนํว ยงานภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ให๎ เ กิ ด ความรํ ว มมื อ เป็ น อยํ า งดี ชํ ว ยให๎ ก าร
ดาเนินงานแล๎วเสร็จทันภายในกาหนดระยะเวลา
2) การถํา ยทอดเทคนิ คการรั บ งานทางโทรศั พ ท์ ด๎ว ยการน า
ตารางบันทึกข๎อมูลมาชํวยการทางาน
6) บอกเลําประสบการณ์ จากวันวาน จนถึง 1) การถํ า ยทอดเทคนิ ค ของการ ท าหน๎ า ที่ เ ป็ น คนกลาง
ปั จ จุ บั น (ฝ่ า ยปรั บ แปลง ถํ า ยทอดและ ประสานงานสื่อสารระหวํางวิทยากร กับชาวบ๎านหรือชุมชนให๎
เทคโนโลยี)
เกิดความรํวมมือที่ดี
2) การถํายทอดเทคนิค การประสานงานภายในฝ่ายเพื่อให๎เกิด
ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ
7) Training courses on demand เลําที่มาโดย 1) การถํายทอดองค์ความรู๎เกี่ยวข๎องกับการจัดการความรู๎
แปลและลําม
2) การถํายทอดความรู๎หลักการแปลความเอกสารและการทา
หน๎าที่เป็นลํามที่ดี
3) การถํายทอดเทคนิคการจัดฝึกอบรมโครงการคลินิกภาษา
ให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า
8) บอกเลํ า เรื่ อ งราว ความส าเร็ จ (ฝ่ า ย 1) การถํา ยทอดเทคนิค การฝึ กอบรมโปรแกรมซอฟต์ แวร์บ น
บริการวิชาการ)
ความต๎องการของลูกค๎าเป็นหลักจนกระทั่งได๎รับรางวัลประกัน
คุณภาพของผลงาน
2) การถํายทอดเทคนิคการฝึกอบรมบนหลักการความมีสํวนรํวม
ทุกขัน้ ตอนของการทางาน
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4. เนือ้ หาของการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้
เป้าหมายการจัดการความรู้
ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554
พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า
มิถุนายน 2554 – กันยายน 2554
เทคนิคการประสานงานตามกลุํมผู๎รับบริการ
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4.1.1 เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุน่ สู่รุ่น
วันที่ 26 มกราคม 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า
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4.1.1 เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น
โดย อาจารย์ ดร.รุจ มรกต หัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสือ้ เป็นผู๎เลําเรื่อง
มีเนือ้ หาความรูด๎ ังนี้
ในวันนี้ทางทีมงานติดตามตรวจสอบและประเมินผล เทคโนธานี ได๎เดินทางมา
ลํวงหน๎า ณ อุทยานผีเสื้อเวลา 15.30 น. (หลังจากเข๎ารับฟังการนาเสนอจุดเดํน จุดด๎อยกับ
แนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในแตํ ล ะหนํ ว ยงานให๎ กั บ ทาง
มหาวิทยาลัย ได๎รับทราบปัญหาเพื่อหาจุดรํวมในการแก๎ไขปรับปรุงพัฒนางานในลาดับตํอไป)
ในระหวํางที่รอทางทีมงานของคณะผู๎ถํายทาวีดิทัศน์ โดย ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา (F7)
นัดเวลาไว๎ประมาณ 16.30 น. สาหรับการถํายทอดบทเรียนครั้งนี้ ผํานทางสื่ออิเลคทรอนิกส์
หรือเว็บไซค์เทคโนธานี นอกเหนือจากต๎องจัดทารูปเลํมรายงานคูํมอื การจัดการความรู๎ ที่ต๎อง
ได๎รับการรวบรวมบทความการถํายทอดความรู๎ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร๎อม
สาหรับการซักซ๎อม ทาความเข๎าใจกับอาจารย์ ดร.รุจ มรกต หัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อ
และสมาชิกภายในโครงการ ซึ่งน๎อง ๆ ในโครงการนํารักมาก มีอัธยาศัยดี ดูแลรับรองพี่ ๆ
เป็นอยํางดี ในขณะเดียวกันอาจารย์เองก็คํอนข๎างให๎เกียรติกับพวกเราให๎ความเป็นกันเองมาก
อาจารย์เข๎าใจลักษณะดาเนินงานของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์
ภายในเทคโนธานีวําจุดประสงค์ต๎องการฉายภาพการทางานแตํละฝ่าย/โครงการ ซึ่งอาจารย์
ได๎ ถํ า ยทอดถึ ง ลั ก ษณะการด าเนิ น งานภายในโครงการที่ ไ ด๎ รั บ การวางแผนเป็ น อยํ า งดี
ตัวอยํางเชํน กิจกรรมในวันนี้มีการนาคอนเสริตดนตรีคลาสลิค มีนักกีต๎าร์ชื่อดังจากประเทศ
ญี่ปุ่น มาจัดผสมผสานให๎สอดคล๎องกับหัวข๎อเรื่องที่จะนามาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด๎วย (ซึ่งก็สืบ
เนื่องจากครั้งสุดท๎ายที่ปิดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2553 เมื่อเดือนสิงหาคม 2553 ได๎มีดนตรี
กี ตาร์ค ลอเบา ๆ ไปกั บ การเลําเรื่อ งของผู๎อ านวยการเทคโนธานี ) นั บ ได๎วํ าเป็น การสร๎า ง
บรรยากาศที่ดี เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมน๎อง ๆ ในเทคโนธานี หรือแม๎กระทั่งเป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยด๎วยกันเองให๎มารับทราบการทางาน
ภายในโครงการวํามีกิจกรรม หรือโครงการ มีผลงานเดํน ๆ มีอะไรบ๎าง
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ภายใต๎ค วามท๎ าทายบริ บ ทนโยบายของมหาวิท ยาลัย มี ต๎อ งการให๎ เ ทคโนธานี โ ดย
โครงการอุท ยานผีเ สื้อ เป็นแหลํงเรี ยนรู๎ของชุมชนจัดได๎วําเป็นนวัตกรรมชั้นเลิศดี ๆ นี่เ อง
อะไรก็ตามที่เราต๎องการสื่อสารให๎บุคคลภายนอกได๎รับทราบถึง บทบาทหน๎าที่ การดาเนินงาน
หากสามารถน าเทคนิ ค การบริ ห ารจั ด การที่ ดีอ อกมาใช๎ ใ ห๎ ถู ก กั บ กาลเทศะ นั บ ได๎ วํ า เป็ น
ประโยชน์อยํางยิ่งทีเดียว มากกวํา การนั่งประชุมที่ดูเหมือนเป็นทางการเกินไป หรือ อีกนัย
หนึ่งเป็นการตอบเป้าหมายของระบบการจัดการความรู๎ที่ต๎องการให๎พนักงานเทคโนธานี รับรู๎
ขําวสารสามารถให๎ข๎อมูลเบื้องต๎นแกํลูกค๎าได๎ตรงตามวัตถุประสงค์
ในเรื่ องของการสื่ อสารบางครั้ง มันอาจจะมีอะไรบางอยํางที่มากางกั้ น ท าให๎ก าร
สื่อสารเข๎าไมํถึง ไมํราบรื่นเทําใดนักกับการประสานงานระหวํางหนํวยงาน คงจะถึงเวลาแล๎ว
ซินะํ ที่ตอ๎ งปรับทําทีใหมํเป็นการลดชํองระหวํางกันให๎น๎อยลงเสียทีเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง เทคโนธานี
คงจะทาหน๎าที่เป็นกลไกกลางให๎กับมหาวิทยาลัยได๎อยํางดี ไมํวําจะเป็นการประสานงานกับ
หนํว ยงานภายนอกซึ่ง ทางเทคโนธานีท าได๎อยํางดีอยูํแล๎ว เหลือ เพีย งแตํก ารปรั บ กลยุ ท ธ์
วิธีการสื่อสาร ที่มีตํอหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย ให๎เข๎าใจถึงบทบาทหน๎าที่ของเทคโนธานี
ให๎มากยิ่งขึน้
การถํ ายท าวีดิทัศน์ไ ด๎น๎อง MT (มณฑิรา จรนิเ ทศ) เป็นผู๎เ ดินเรื่อง (หรือที่เ รีย กวํา
พิ ธี ก ร นั่ น เอง) ตั้ ง แตํ ก ารแนะน าการเข๎ า สูํ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ภ ายในเทคโนธานี ใ น
ปีงบประมาณ 2554 การนาเสนอการดาเนินงานภายในโครงการอุทยานผีเสื้อ การปรับโฉม
รูปแบบใหมํให๎มีการนาเสนอผลงานเลือก เฉพาะที่ เดํนเป็นที่ต๎องการของผู๎รับบริการกับการ
สนองรับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย หรือแม๎กระทั่งความคาดหวังของผู๎บริหารเทคโนธานีมี
ความต๎องการเห็นการบริหารจัดการภายในโครงการมีทิศทางหรือสอดคล๎องรับกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัยในระยะตํอไป
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นอกจากนี้ ยังได๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็ นกับผู๎เข๎าฟังและชมคอนเสริตในครั้งนี้
ตั้ ง แตํ ผู๎ บ ริ ห ารไปจนถึ ง พนั ก งาน ทั้ ง ภายในและภายนอกหนํ ว ยงาน นั บ ตั้ ง แตํ ส านั ก วิ ช า
เทคโนโลยีการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัย สํวนอาคารสถานที่ และอื่น ๆ อีกหลายหนํวยงาน
การถํายทาวีดิทัศน์เริ่มที่จะลาบากเมื่อมีจานวนผู๎เข๎ าชมคอนเสริตทยอยกันมา เป็น
จ านวนมากขึ้ น แตํ ท างที ม งานผู๎ ถํ า ยท าจากศู น ย์ น วั ต กรรมฯ ก็ ไ มํ บํ น เลยซั ก ค าแตํ ก ลั บ
สนุกสนานไปกับกิจกรรมขอถํายทาเพิ่มขึน้ ตามความต๎องการเทําไรก็ได๎ อยํางนี้ซิมันถึงจะได๎ใจ
กั บ หนํว ยงานบริก ารของมหาวิท ยาลั ย เห็ น ความสาคั ญ ของกิจ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ใ ห๎
ประโยชน์สามารถตํอยอดกับบริบทของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได๎
เป็นอยํางดี
สุดท๎ายคงต๎องถือโอกาสกลําวทิ้งท๎ายวํา ไมํมีการทางานใด ๆ ที่ได๎มาอยํางงํายดาย
แตํจาเป็นต๎องอาศัยกาลังใจกับทีมงานที่เข๎มแข็ง

พี่ OJ
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28 มกราคม 2555

4.1.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้
เตรียมความพร้อมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(ปีงบประมาณ 2555 – 2559)และการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

เป้าหมายการจัดการความรู้
พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า
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4.1.2 เตรียมความพร้อมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(ปีงบประมาณ 2555 – 2559) และการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 214
วิทยากร
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน
2. ผูช๎ ํวยศาสตราจารย์ ดร.วิสษิ ฐ์ แววสูงเนิน
ผูช๎ ํวยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
3. นายศราวุธ ป้อมสินทรัพย์
หัวหน๎าสํวนแผนงาน
4. ดร.อลงกต ยะไวทย์
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผู้เข้าร่วมเสวนา
1. อาจารย์ นพ.ลิขติ มาตระกูล
ผูอ๎ านวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข
2. ผูช๎ ํวยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์ ธีรอาพน
ผูจ๎ ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย
3. นางศรัญยา ศรีสวัสดิ์นอก
ผูจ๎ ัดการสุรสัมมนาคาร
และ 4. เพื่อนพนักงานจากหนํวยวิสาหกิจเข๎ารํวมศึกษาเรียนรู๎รวํ มกัน
สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได๎
ครบวาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 นี้ จึง ต๎องเตรียมจัดทาแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ชํวงระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ
2555-2565) ไปพร๎อม ๆ กันอีกหลายหนํวยงานซึ่งรวมถึง หนํวยงานเทคโนธานีด๎วย ตํางต๎อง
เตรียมการเรํงกาหนดกรอบทิศทางวางแผนในระยะยาว 5 ปีไปพร๎อมกับทางมหาวิทยาลัยด๎วย
และเป็ น เรื่ อ งที่ นํ า ยิ น ดี ที่ ห นํ ว ยงานของพวกเราได๎ เ วลา โอกาสอั น เหมาะสมและบุ ค คลที่
เกี่ยวข๎องสามารถถํายทอดเนือ้ หาความรูใ๎ ห๎กับพวกเราได๎และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว๎
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การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห๎องประชุม
214 อาคารสุ ร พั ฒ น์ 1 เป็ น ถํ า ยทอดความรู๎ จ ากระดั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย ลงสูํ ร ะดั บ
หนํวยงาน โดยทางเทคโนธานีจัดสัมมนาบุคลากรประจาปี 2554 ในชํวงวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์
2554 ณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นถํายทอดความรูน๎ โยบายจากระดับหนํวยงานเทคโนธานี ลงสูํ
ภาคปฏิบัติระดับฝ่าย/โครงการ

กิ จ กรรมสั ม มนาแลกเปลี่ย นความรู๎ ครั้ งนี้ ไ ด๎ รับ เกี ย รติจ ากทํา นรองอธิ ก ารบดีฝ่ า ย
วางแผน หัวหน๎าสํวนแผนงาน น๎อง ๆ ในสังกัดหนํวยงานสํวนแผนงานได๎ มาถํายทอดเรื่องราว
องค์ความรูต๎ ําง ๆ เกี่ยวกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นการถํายทอดแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ลงสูํการปฏิบัติระดับหนํวยงาน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได๎วางกรอบแนวทาง 5
แนวทางด๎วยกันในการที่จะทาให๎บรรลุวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์ตามภารกิจทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
โดยเทคโนธานีรับผิดชอบในภารกิจยุทธศาสตร์ท่ี 3 เรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริการวิชาการเพื่อการเป็น
ที่พึ่งของสังคม ซึ่งประกอบด๎วย 4 มาตรการ 22 แนวทาง ตามเอกสาร (หน๎า 36-38) เลํม
สีเขียวที่สวํ นแผนงานแจกในระหวํางการสัมมนาแลกเปลี่ยนครั้งนี้
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นอกจากนีเ้ นือ้ หาความรูด๎ ๎านการวางแผนยุทธศาสตร์ จาเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องดาเนินการ
ควบคูํไปกับการบริหารคุณภาพให๎มีความสอดคล๎องกันจึงถือโอกาสให๎ความรู๎ในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาถํายทอดองค์ความรู๎ที่
ดีเ กี่ ย วข๎ อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด ท ารายงานประเมิ น ตนเองเฉพาะที่
เกี่ ย วข๎ องกั บ เทคโนธานี ในปีก ารศึก ษา 2553 นี้ไ ด๎มีก ารปรั บ เปลี่ย นเกณฑ์ มาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพของ สกอ. ไมํวําจะเป็นเรื่องของวิธีการเก็บข๎อมูลรายงานผลดาเนินงานตาม
องค์ประกอบ/ตัวบํงชีข้ ั้นต่า ในการจัดทารายงานประเมินตนเองของเทคโนธานี
และได๎ถํายทอดความรู๎ลงรายละเอียดถึงเกณฑ์มาตรฐานใน องค์ประกอบที่ 5 ด้าน
บริการวิชาการแก่สังคม ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสามารถวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ให๎เข๎ากับหลักเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข๎อ
เพื่อใช๎ในการเตรียมจัดทารายงานประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2553

ตารางการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ในวันนี้เต็มเปี่ยมด๎วยเนื้อหาความรู๎
มากมายได๎กลําวถึงวิธีการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และการ
จัดทารายงานประเมินตนเองในปีการศึกษา 2553 ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ของ สกอ. ที่ปรับเปลี่ยนเกณฑ์ใหมํในปีการศึกษา 2553 นีด้ ๎วย
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ยังได๎เพิ่มเติมเนื้อหาองค์ความรู๎ในเรื่องของ “การทาความเข๎าใจในขั้นตอนจัดทาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพรวม” ซึ่ง ดร.อลงกต ยะไวทย์ จากศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนา
อาชีพ ผู๎ที่มีประสบการณ์การเป็นผู๎ตรวจภายในของระบบบริหารคุณภาพ ISO
ให๎กับ
เทคโนธานีจึงพอที่จะคุ๎นเคยกับระบบบริหารงานภายในเป็นอยํางดี ซึ่งขณะนี้มีระบบคุณภาพ
อยูํถึง 4 ระบบงาน ประกอบด๎วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบบริหารคุณภาพ
ISO ระบบการจัดการความรู๎ และระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ทั้งนี้ เพื่อ
สะดวกตํอการรวบรวมข๎อมูลตําง ๆ เกี่ยวข๎องกับระบบคุณภาพดังกลําว

ดร.อลงกต ยะไวทย์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

เพื่อจัดทาขึ้นเป็นเลํมคูํมือ ใช๎ชื่อวํา “คูํมือระบบบริหารจัดการคุณภาพรวมเทคโนธานี ”
และกํอนที่จะมีคูํมือเกิดขึ้นจาเป็นต๎องพิจารณาปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอวิธี การทางานในปัจจุบัน
วําประกอบด๎วยอะไรบ๎าง นับตั้งแตํการทาความเข๎าใจถึงวิธีการจัดทาตารางเมทริกซ์ การจัดทา
ตัวชี้วัดผลงาน (KPI) การรายงานผลดาเนินงานการใช๎จาํ ยเงินงบประมาณที่ได๎รับสนับสนุนจาก
ทางมหาวิทยาลัย เพื่อใช๎ในการวิเคราะห์ขั้นตอนการทางาน การลดความซ้าซ๎อนของการเก็บ
ข๎อมูลเพื่อการรายงานผลให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จะมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะนาไปพัฒนา
ระบบงานอื่น ๆ ที่ตอ๎ งการได๎รับการพัฒนาในระยะตํอไป
โดยงานติด ตาม ตรวจสอบและประเมินผล เทคโนธานีซึ่งได๎รับ มอบหมายให๎เ ป็นผู๎
ประสานงานการจัดประชุมสัมมนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ในครั้งนี้ ได๎นาเนื้อหาองค์
ความรู๎ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมดังกลําว สรุปผลถํายทอดเนื้อหาโดยภาพรวมรายงานเข๎าที่ประชุม
บุคลากรเทคโนธานีในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผํานมา ซึ่งจะมีสํวนชํวยให๎น๎อง ๆ บุคลากร
เทคโนธานี คลายความกั ง วลสงสั ย ไปบ๎ า งเกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารเก็ บ ข๎ อ มู ล ตํ า ง ๆ เพื่ อ น าไป
ประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี หรือการจัดทารายงานประเมินตนเอง ในปีการศึกษา
2553 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
พี่ OJ กุมภาพันธ์ 2554
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4.1.3 การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้

Mini UKM ครัง้ ที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่วงระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า
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4.1.3 การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้
(Mini UKM ครั้งที่ 7) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2554
กิจกรรมครั้งนี้ พี่ OJ ได๎รับมอบหมายให๎เข๎ารํวมในนามของหนํวยงานเทคโนธานีพร๎อม
ทั้งเป็นตัวแทนคณะทางานการจัดการความรู๎เทคโนธานี ภายหลังจากทางมหาวิทยาลัยโดย
ฝ่ายวางแผน สารวจรายชื่อผูส๎ นใจแตํละหนํวยงานเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้
โดยสํวนตัวแล๎ว พี่ OJ หวังวําสมาชิกในคณะทางานจะมี ความต๎องการเข๎ารํวมสัมมนา
ครั้งนี้ อยํางน๎อยที่สุ ด ได๎เรีย นรู๎ถึ งรู ปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย นรู๎วําเขาท าอยํางไร
ทาไมต๎องมีการสร๎างบรรยากาศที่ดใี ห๎เอือ้ ตํอการเรียนรู๎ จะได๎เข๎าใจเหตุผลวําทาไมต๎องแบํงปัน
ความรู๎ ทาไมกิจกรรม KM ไมํเหมือนกับการอบรมสัมมนาความรูพ๎ บเห็นในรูปแบบทั่วไป

พี่ OJ ได๎เลือกหัวข๎อที่จะเข๎ารํวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์ ก็คือ “การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน” เพื่อต๎องการศึกษาวิธีการใน
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดเี ผื่อวําจะสามารถนาไปใช๎ประโยชน์ตํอหนํวยงานได๎ในภายหน๎าซึ่ง
ได๎รับความรู๎เพิ่มเติมอีกมากมายโดยเฉพาะ “เทคนิคการทาแผนงานแล๎วถูกนาไปใช๎งานจริง ”
ซึ่งก็พ บวําต๎องมีวิธีการสื่อสารที่ดี มี 2 วิธีคือ แบบทางการ และแบบไมํเป็นทางการ โดย
ความเห็น สํ ว นใหญํ ของกลุํ ม ลงมติ ความเห็ นวํ า การสื่อ สารที่ ดีไ ด๎ รับ การตอบสนองและ
ยอมรับ ก็คือ การสื่อสารแบบไมํเป็นทางการ คือ มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบพี่แบบน้อง
เป็นการขอความร่วมมือมากกว่าสั่งการ
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นอกจากนั้นแล๎ว ยังได๎พบเห็นบรรยากาศโดยรอบของเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดินแดนถิ่นอิสานที่แสดงวัฒนธรรมท๎องถิ้นได๎อยํางงดงาม โดยเฉพาะคณะผู๎บริหาร บุคลากร
และนักศึกษา ตํางแสดงถึงศักยภาพของการเป็นเจ๎าภาพได๎อยํางมืออาชีพ สะท๎อนถึงวิธีการ
ทางานภายในเทคโนธานี ที่พี่ OJ มีความต๎องการเห็นสักวันหนึ่งในระยะเวลาอันใกล๎นี้ การ
ทางานของชาวเทคโนธานีเป็นแบบมืออาชีพเชํนกัน

สาหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือขํายองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ครั้งที่ 8 เจ๎าภาพครั้ง
ตํอไป คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุเนื้อหาความรู๎ที่มุํงเน๎นการจัดการความรู๎ ใน
เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
เป็นการเฉพาะ
แล๎วท๎ายที่สุดคงต๎องกราบขอบคุณผู๎อานวยการเทคโนธานีที่เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวม
แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์ที่ดี กับเพื่อน ๆ สมาชิกในเครือขําย Mini
UKM ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แหํงนี้ดว๎ ย

พี่ OJ
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24 มีนาคม 2554

4.1.4 ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้
การปลูกมันสาปะหลัง
วันที่ 28 เมษายน 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า
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4.1.4 ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้
การปลูกมันสาปะหลัง
โดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธารง หัวหน๎าโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง เป็นผู๎เลําเรื่อง
มีเนื้อหาความรู๎ ดังนี้
บรรยากาศในวันนีแ้ ม๎อากาศคํอนข๎างร๎อนอบอ๎าวแตํน๎อง ๆ ก็ยินดีที่จะเข๎ารํวมกิจกรรม
เป็นอยํางดีสิ่งหนึ่งที่คิดวําเป็นการจูงใจให๎หลาย ๆ คนเดินเข๎ามาอาจจะเป็นเพราะวําเป็นการ
ตกแตํงสถานที่ ที่คํอนข๎างจะแปลกตาไปจากเดิม ... และสังเกตได๎วําผู๎เข๎าฟังครั้งนี้คํอนข๎างสูง
วัย มีฐานะ ... สํวนหนึ่งอาจมาจากการตัง้ ชื่อหัวข๎อเรื่อง (เชิงวิชาการ) ก็ได๎
วันนี้ พี่ OJ ได๎สวมบทบาทเป็นผู๎ดาเนินรายการเอง (ด๎วยมีเพื่อนรํวมงานรุํนน๎ องคนใหมํ
เข๎ามารํวมงานซึ่งอาจจะไมํคุ๎นเคยเทําใดนัก) พี่ OJ มีความต๎องการเห็นน๎อง ๆ ในเทคโนธานีได๎
มีสํวนรํวมในกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู๎ประสบการณ์ภายในหนํวยงาน
ครั้งนี้ถือวําเป็นครั้งที่สามในรอบปีงบประมาณ 2554 (ไมํนับครั้งที่ พี่ OJ เข๎ารํวมสัมมนา
เครือขํายฯ Mini UKM)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการ
ข๎อมูลในเบือ้ งต๎นแกํลูกค๎า” และต๎องอ๎างอิงตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา
2553 ที่กาหนดเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 ในข้อที่ 1 เรื่อง มีการกาหนดเป้าหมายที่
สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิต และด๎านการวิจัย
และข้อที่ 5 มีการนาความรู๎ที่ได๎มาจัดการความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือที่ผํานมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จากความรู๎ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรั บใช๎ในการ
ปฏิบัติงานจริง
ในตอนต๎ น พี่ OJ ได๎ เ กริ่ น น าเรี ย นถึ ง แผนงานปี ง บประมาณ 2554 มุ่ ง เน้ น การ
ดาเนินงานที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย/โครงการเพื่อให๎นอ๎ ง ๆ รับรู๎ข๎อมูลการดาเนินงานโดยผําน
กลไกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ... ในครั้งแรก เป็นการแลกเปลี่ยนของโครงการอุทยานผีเสื้อ
ใช๎ชื่อวํา “เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุํนสูํรุํน ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ที่ผํานมา
โดยในครั้งที่สอง เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ในหัวข๎อ “การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และการจัดทาประกันคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี”
เป็ น การถํ า ยทอดความรู๎ ล งสูํ ป ฏิ บั ติ ร ะดั บ ฝ่ า ย/โครงการและบุ ค ลากร จั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 2
กุมภาพันธ์ 2554
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แผนงานจัดกิ จกรรมในครั้งตํอไปคงจะเป็นโครงการหนํวยบริก ารงานแปลและลําม
และฝ่ายบริการวิชาการ และต๎องขอขอบคุณทางทํานผู๎อานวยการเทคโนธานีให๎โอกาสและ
สนับสนุนกิจกรรมเป็นอยํางดี สังเกตได๎วําแทบจะทุกครั้งที่ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นอยํางดี
สาหรับครั้งนี้ใช๎ชื่อวํา “ประสบการณ์การถํายทอดองค์ความรู๎การปลูกมันสาปะหลัง ”
มีทํานอาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธารง หั วหน๎าโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง เป็นผู๎เลําเรื่อง
โดยขออนุญาตเข๎าสูํบทเรียนการถํายทอดความรูป๎ ระสบการณ์ ผํานวิธีการเลําเรื่อง ...
และต๎องขออนุญาตในการเรียกชื่ออาจารย์แบบสั้น ๆ วํา “อาจารย์อัศ” ซึ่งอาจารย์
เลําประวัติความเป็นมากํอนที่จะเข๎ามาดารงตาแหนํง หัวหน๎าโครงการ รํวมงานกับเทคโนธานี
วํา ... เดิมอาจารย์เคยเป็นอาจารย์สอนในม.เกษตรศาสตร์ และทาวิจัยที่ไรํสุวรรณควบคูํกันไป
เมื่อเกษียณอายุราชการแล๎วจึงได๎มาทางานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี 2537 และ
ได๎ ตั้ ง ใจไว๎ จ ะไมํ ท างานสายงานบริ ห าร คื อ ต๎ อ งคอยท าหน๎ า ที่ แ ก๎ ปั ญ หาให๎ ค นอื่ น ตลอด
เหมือนคนทางานปิด ทองหลั งพระ และถ๎าเป็นไปได๎ขอท าอะไรสัก อยํางให๎เ กิดขึ้นอยํางเป็น
รูปธรรมและตอบแทนให๎กับสังคมบ๎าง
นอกจากบทบาทการเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแล๎วอาจารย์ได๎ทางานวิจัยควบคูํ
กันไป จากประสบการณ์ที่ผํานมาอาจารย์อัศเลําวํา ต๎องทาตามความต๎องการของเจ๎าของทุน
วําต๎องการอะไรแล๎ววิจัยไปตามนั้น ซึ่งอาจารย์คิดวํามันไมํใชํงานวิจัยที่แท๎จริงและไมํสามารถ
ใช๎ความคิด ความรู๎ ความสามารถที่มีอยูํในตัวอาจารย์เองได๎เต็มทั้งร๎อยเปอร์เซ็นต์ได๎มากนัก
จากเหตุผลทั้งสองข๎อนี้ อาจารย์อัศจึ งมีความตั้งใจวําจะต๎องไมํให๎ประสบการณ์เดิม ๆ ที่ผําน
มาที่ เ คยเจอเป็นอุ ป สรรคในการท าลายความฝั น หรื ออุ ดมการณ์ ภายหลั งที่ อาจารย์ไ ด๎
เกษียณงานมาจึงได๎ทาตามที่ตั้งใจไว๎ เมื่อได๎มาอยูํที่นี่ ณ มทส.แหํงนี้ ... จึงเป็นจุดเริ่มต๎นที่
อาจารย์อัศได๎ยํางก๎าวเข๎ามาสูํประตูรวั้ มหาวิทยาลัยอยํางเต็มภาคภูมิ
จากผลงานชิ้นแรก อาจารย์อัศเลําวําได๎ทาโครงการพืชและอาหารสัตว์ โครงการ
ปลูกองุํน โครงการปลูกมะมํวง ซึ่งเป็นความรํวมมืองานวิจัยระหวําง มทส. กับ ม.ขอนแกํน
และได๎รํวมงานกับอาจารย์หลายทํานใน มทส. นับตั้งแตํอาจารย์ไพศาล เหลําสุวรรณ ในยุค
บุกเบิกเริ่มต๎น ตํอมาเป็น อาจารย์นันทกร บุญเกิด อาจารย์อัศ ยังบอกวํางานวิจัยของที่นี่
ติดขัดตรงที่วําระยะทางการทางานรํวมกัน และปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ชั่วโมงการสอนที่มี
มากเกินไปทาให๎ไมํมเี วลาในการทาวิจัยและได๎ให๎ความคิดเห็นวําถ๎าอยากให๎มหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยที่ดแี ละเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล๎ว ต๎องมีการลดชั่วโมงการสอนลงเพื่อให๎
มีเวลาในการทางานวิจัยมากขึน้
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ภายหลั งที่ อาจารย์ท าโครงการวิ จัย มะมํ วง มาสั ก ระยะหนึ่ งแล๎ว ได๎ มองเห็ นวํ ามั น
สาปะหลังเป็นพืชไรํที่เกษตรกรในโคราชปลูกเป็นจานวนมาก และคิดวํานําจะเป็นพืชเศรษฐกิจ
ที่ให๎ความสาคัญตํอการพัฒนาประเทศได๎ ประกอบกับมีเสียงบํนจากกลุํมเกษตรกรถึงความ
เสียหายในการปลูกมันสาปะหลัง เชํน ปลูกแล๎วตาย ถ๎าไมํตายก็ได๎แตํหัวมันขนาดเล็กทาให๎มี
ผลผลิตจานวนน๎อย .. จากเสียงสะท๎อนปัญหาของกลุํมเกษตรกรดังกลําว จึงเป็นจุดประกาย
ความคิดหรือแรงบันดาลใจของทําน ที่คิดวํานําจะหันมาทาวิจัยเกี่ยวกับมันสาปะหลังให๎จริงจัง
มากกวํานี้ และนี่คือจุด เริ่มต๎นที่อาจารย์มาท าวิจัย ในโครงการมันสาปะหลัง เพื่อมีความ
ต๎ อ งการวํ า ให๎ เ กษตรกรได๎ น าแนวทางผลการวิ จั ย ไปใช๎ ใ ห๎ เ กิ ด ประโยชน์ ใ นการปลู ก มั น
สาปะหลังให๎เกิดผลผลิตที่ดีข้ึนกวําที่ผํานมา
หลังจากนั้นอาจารย์อัศ ได๎ทดลองการปลูกในแปลงทดลองประมาณ 50 ต๎น และ
ทดลองใสํปุ๋ยที่แตกตํางกัน เพื่อให๎ทราบถึงความแตกตํางของการเจริญเติบโตของปุ๋ยที่ใสํไปแตํ
ละชนิด จึงได๎บทสรุปออกมาวํา การปลูกมันสาปะหลังให๎ผลผลิตที่ดีไมํจาเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยจาก
สารเคมีราคาแพงเสมอไป และพบวําการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติที่แหละดีที่สุด จากนั้นจึงได๎
ขยายการปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ ที่กว๎างขึ้นได๎ทดลองการปลูกใช๎พันธุ์จากจังหวัดระยอง
เป็นพันธุ์จาลอง 4 พันธุ์ พันธุ์ผสมอีก 8 พันธุ์ เมื่อทาการปลูกมันสาปะหลังแล๎วทิ้งสักระยะ
หนึ่ง พบวําได๎ใ ห๎ผลผลิตที่ดีคือ มีขนาดหัวมั นสาปะหลังขนาดใหญํขึ้นกวําปกติ ของพัน ธุ์
จาลองที่ได๎มาจากระยอง ซึ่งถือได๎วําประสบผลสาเร็จ ในอีกขั้นหนึ่งในการปลูกมันสาปะหลัง
ที่มกี ารพัฒนาการในทิศทางที่ดีข้ึนกวําการใช๎พันธุ์แบบเดิม
อาจารย์เลําวํา ได๎พบผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยบังเอิญ ซึ่งทํานเองก็กาลัง
สนใจและมี น โยบายการสนั บ สนุ น การปลู ก พื ช ไรํ มั น ส าปะหลั ง ของชาวเกษตรกร แตํ ใ น
ขณะเดีย วกั นทํ านเองก็ ไ มํมั่นใจสัก เทําใดนัก วําจะท าได๎เพราะได๎เ คยมีก ารท าการทดลอง
มาแล๎ว แตํอาจารย์อัศเองได๎อธิบายถึงความเป็นไปได๎ในสิ่งที่เกิดขึ้น จากประสบการณ์ที่ผําน
มาเคยทดลองการปลูกมันสาปะหลังมาแล๎วและอธิบายขั้นตอนอยํางละเอียดและเมื่อทํานผู๎วําฯ
ได๎ฟังแล๎วเข๎าใจ ถึงขนาดตกลงอนุมัติวงเงินในการทาวิจัย 3 ล๎านบาท อาจารย์บอกวํามันเป็น
สิ่ ง ที่ เ กิ น ความคาดหมายไว๎ ม าก จากนั้ น ได๎ มี ก ารตั้ ง แผนงานไว๎ ต๎ อ งมี ก ารศึ ก ษาดู ง านกั บ
เกษตรกร ท าการฝึก อบรมให๎กั บกลุํมเกษตรกรทั้ง 3 ตาบลทั้งหมด 90 แหํง ที่จะท าการ
ทดลองการปลูกมันสาปะหลังซึ่งผลตอบรับออกมาคํอนข๎างดี
อาจารย์อัศ ได๎ยกตัวอยํางถึงผลผลิตสูง เชํน ไรํคุณวิเชียรที่ทาได๎ถึง 9.8 ตันตํอไรํ ถือ
วําเป็นผลผลิตที่มากขึ้นจากเดิม และสํงผลให๎เ กษตรกรตํางก็ เข๎ามาขอศึก ษาดูงานอีกเป็น
จานวนมาก และเมื่อได๎นาเทคโนโลยีเข๎าชํวยในการพัฒนาการปลูกมันสาปะหลัง พบวํามีเงิน
งบประมาณคงเหลือและในปีนั้นสามารถขายมันสาปะหลังได๎อกี 3 แสนบาท
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จากที่ได๎เลํามาถึงยอดจานวนผลผลิตที่ได๎รับ จึงมีความเชื่ออยูํอยํางหนึ่งวํา ... จะขอ
ผลักดันโครงการให๎เป็นสํวนหนึ่งของการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงให๎ได๎ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของการวิจัยมันสาปะหลังทั้งในและตํางประเทศ
จึงได๎เดินทางมาติดตํอกับผู๎อานวยการ
เทคโนธานี เพื่อขอจัดตั้งเป็นศูนย์รวมในการฝึกอบรมถํายทอดและพัฒนางานวิจัยมันสาปะหลัง
และนี่คอื การเข๎ามาทางานโครงการวิจัยมันสาปะหลังกับเทคโนธานี
อาจารย์ได๎พูดถึงเทคนิคในการทาวิจัยหรือการทางานอื่น ๆ วํา
1. ต๎องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน
2. ต๎องมีแหลํงเงินทุน งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินการ
3. ต๎องได๎คนที่มศี ักยภาพ มีความรูค๎ วามสามารถ มีความพร๎อมในการทางาน
4. ต๎องมีกลยุทธ์วิธีการที่จะสามารถเข๎าไปแขํงขันกับองค์กรอื่น ๆ ได๎ มีเทคนิคการ
เพิ่มผลผลิต เชํน มีการใช๎หนิ ฝุ่นเข๎าไปใช๎ในกระบวนการผลิต
5. ต๎องเป็นที่พึ่งพาของสังคมได๎ คือ เป็นที่ ๆ คนอื่นเข๎ามาขอคาปรึกษา
6. ทาอะไรต๎องทาให๎ได๎จริงอยํางตํอเนื่อง มีการนาเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยการผลิตเพื่อ
ลดต๎นทุน
7. มีความยั่งยืนและพัฒนาไมํหยุดนิ่งอยูํกับที่
8. ให๎ความสาคัญตํอสิ่งแวดล๎อม
หลั ง จากที่ อ าจารย์ อั ศ เลํ า เรื่ อ งการปลู ก มั น ส าปะหลั ง ที่ อ าจารย์ ไ ด๎ ใ ช๎ ค วามรู๎
ความสามารถอยํางเต็มกาลัง รวมถึงความภาคภูมิใจตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่อาจารย์
สามารถแก๎ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคจากการท างานตํ า ง ๆ มาได๎ ส าเร็ จ จนเกิ ด ความภู มิ ใ จนั้ น
อาจารย์ได๎เปิดโอกาสให๎ผเู๎ ข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะตําง ๆ
ในสิ่งที่อาจารย์ได๎เลํามาทั้งหมด
ไมํวําจะเป็นในเรื่องของปัญหาโรคเพลี๊ยะแมลงเป็นศัตรูการปลูกมันสาปะหลัง ที่กาลัง
ระบาดหนัก ซึ่งก็ได๎ทางอาจารย์รุจ หั วหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อได๎แลกเปลี่ยนความรู๎คือ
ลําสุ ด ได๎ป ระชุมทางวิชาการกับ จังหวัด ซึ่งทางจังหวัดให๎ความสาคัญ ถึงขนาดต๎องสั่งการ
มอบหมายให๎ทุกอาเภอต๎องเข๎ารํวมประชุมครั้งนี้
หรือการนาพืชที่มีอายุสั้น เชํน พืชสวนครัว ที่ใช๎เทคนิคการปลูกและเลี้ยงดูอยํางที่
นักปราชญ์ชาวบ๎าน เรียกกันวํา เกษตรประณีตของพี่สถาพร ซ๎อนสุข ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเกษตร
ประณีต ในการนาเมล็ดพันธ์พืชดังกลําว ไมํวําจะเป็น ถั่ว ข๎าวโพด มาปลูกแทรกระหวําง
แปลงทดลองการปลูกมันสาปะหลัง หรือวําจะเลี้ยงสัตว์ ไกํ เป็ด หรือวัว ควบคูํกันไปซึ่งเป็น
การผสมผสานได๎อยํางลงตัว
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สุดท๎ายอาจารย์อัศ ได๎กลําวทิง้ ท๎ายฝากไว๎ให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานีได๎นาประสบการณ์
ที่ได๎เลํามาทั้งหมดนี้ไปปรับใช๎ในกระบวนการทางานการดาเนินชีวติ ปกติ (ซึ่งอาจารย์ออกตัววํา
อาจจะไมํใชํแบบอยํางที่ดีนัก) อาจารย์กลําวแบบสั้น ๆ วํา
1. ต๎องมีวธิ ีการคิดแบบนอกกรอบ หาวิธีการบริหารจัดการไว๎หลาย ๆ รูปแบบ
2. ต๎องมีจุดยืน ทาอยํางตํอเนื่องไมํละทิง้ ความฝัน
3. ไมํวิพากวิจารณ์คนอื่น ในขณะที่ยังไมํได๎รับบทพิสูจน์ที่ดี
4. คิดที่จะทาอะไรสักอยํางหนึ่ง ให๎กับสังคม
และ 5. ต๎องมี “คุณธรรม” ควบคูํกับหลักการทางาน
จากการเลําเรื่องของ อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธารง ซึ่งได๎รับการถํายทอดความรู๎
ประสบการณ์ที่ผํานมาอยํางยาวนาน ให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานีคงจะได๎รับประโยชน์ อาจารย์
ได๎กลําวชื่นชมถึงกิจกรรมในวันนี้วํา ... เป็นการสร๎างเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดี ที่
น๎อยหนํวยงานที่จะให๎ความสาคัญได๎เทํากับเทคโนธานี (ต๎องยกความดีให๎กับผู๎อานวยการ) ถือ
ได๎วําเป็นจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการที่จะพัฒนาหนํวยงานและบุคลากรในภาย
หน๎า และขอบคุณทุกทําน ที่เสียสละเวลามารับฟังความรู๎ ที่ดูเหมือนออกเป็นเชิงวิชาการ
และขอบคุณที่มารํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งอาจารย์ได๎กลําวทิง้ ท๎ายไว๎ ...
พี่ OJ
2 พฤษภาคม 2554
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4.2.1 เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผู๎รับบริการ
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4.2.1 “เสน่ห์มดั ใจ สไตล์ผเี สื้อ”
โดย ทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อ ผูเ๎ ลําเรื่อง
ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
ในวันนีค้ งเป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่ง .. เนื่องจากวําได๎รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ
เป้าหมายการจัด การความรู๎ใ หมํเ ป็น “เทคนิคการประสานงานตามกลุ่ ม ผู้รับ บริก าร”
นอกจากนั้น ยังได๎รับความเห็นชอบให๎บรรจุกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ผนวกเข๎าที่ประชุม
บุ ค ลากรเทคโนธานี ที่ มี ก ารจั ด ประชุ ม เป็ น ประจ ากั น ทุ ก เดื อ น แตํ ค งรู ป แบบกิ จ กรรม
แลกเปลี่ย นเรียนรู๎ไ ว๎ กลําวคือ ให๎มี “คุณอานวย” ทาหน๎าที่ อานวยการ/บริหารจัดการให๎
หัวข๎อเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนอยูํในประเด็นความรู๎ เพื่อให๎สอดคล๎องตรงตามเป้าหมายการ
จัดการความรู๎ และมี “คุณลิขิต” ทาหน๎าที่คอยสรุปเนือ้ หา ถอดบทเรียนและเผยแพรํความรู๎
กํอนที่จะเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
พี่ OJ ขออนุญาตที่ประชุมสรุปผล
การดาเนินงานที่ผํานมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2554 กํอนที่มีการ
ปรับ เปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ใ หมํ ทั้งนี้เพื่อให๎ทราบถึงเป้าหมาย วัตถุ ประสงค์
และผลการดาเนินงาน นอกจากนี้ได๎แจ๎งแผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้ง 4 ครั้ง เริ่ม
ตั้ง แตํเ ดื อนมิ ถุ น ายน 2554 ถึ งเดื อนกั นยายน 2554 โดยผู๎ เ ลํา เรื่อ งหมุ น เวี ย นกั น เพื่ อ ให๎
บุคลากรภายในเทคโนธานีแสดงความคิดเห็นได๎มากขึ้นและที่สาคัญคือ การให๎บุคลากรเกิด
การตระหนักถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ สร๎างสรรค์ผลงานตํอยอดการดาเนินงานภาพรวม
ของเทคโนธานีอยํางเป็นระบบและมีทิศทางมากยิ่งขึน้
การเปิดตัวเป้าหมายใหมํ โดยมีทีมงานของโครงการอุทยานผีเสือ้ เป็นผู๎เลําเรื่อง
ถึงแม๎วําหัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อ (อาจารย์ ดร.รุจ มรกต) เคยรํวมงานกับกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรูม๎ าแล๎วครัง้ หนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ที่ผํานมาในหัวข๎อ “เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จาก
รุํนสูํรุํน” แตํสาหรับครั้งนี้เป็นการเลําเรื่องเทคนิคการประสานงานจากผู๎แทนของทีมงานโครงการ
อุทยานผีเสื้อและได๎น๎อง ๆ (ได๎รับการคัดเลือกมาแล๎ว) มาเลําเรื่อง 2 คน คือ น๎องอ๎อม (เหิรพักตร
สุจิรา) และน๎องป้อย (ปัทมา บุญทิพย์) เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศไมํให๎ดูตึงเครียดจนเกินไป
(เนื่องจากวําได๎ใช๎ห๎องประชุมเป็นเวทีแหํงการแลกเปลี่ยน) สํวนทางพี่ OJ ได๎ทักทายกลําวนามากํอน
นั บ ตั้ง แตํ การแนะน าตั ว ภายในทีม งานโครงการอุ ท ยานผีเสื้อ มี ใ ครบ๎า งแตํล ะคนท าหน๎ า ที่ไ ด๎รั บ
มอบหมายเป็นอยํางไร โดยเฉพาะน๎องอ๎อมและน๎องป้อย ตํางมีประสบการณ์จากที่ไหนมากํอนที่จะ
เริ่มงานกับเทคโนธานี รวมทั้งแรงบันดาลใจการตั้งชื่อหัวข๎อ “เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ” ซึ่งก็ทราบ
มาวํา หมายถึง การพู ด คุ ย การประสานงานดึง ดู ด /จู ง ใจให้ เ กิดความร่ว มมือ ในรูป แบบของ
โครงการอุทยานผีเสื้อ หากใช๎คาวํา “เทคนิค” เกรงวําจะเป็นทางการมากเกินไป เมื่อได๎แนะนาถึง
ที่มาที่ไปมาพอสมควรแล๎วจึงได๎เริ่มเข๎าสูํบทเรียน ...
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โดยน๎องอ๎อมได๎ยกตัวอยํางถึงแนวทางการประสานงานกับพี่ ๆ ทางสํวนอาคาร
สถานที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวําอาคารอุทยานผีเสือ้ ได๎กํอสร๎างมาเป็นเวลานานอาจมี
สํวนที่ชารุดทรุดโทรมลงบ๎างตามกาลเวลา จาเป็นต๎องได๎รับการปรับปรุงซํอมแซมให๎คงความ
สวยงามไว๎อยํางตํอเนื่อง น๎องอ๎อมเลําวํา ในชํวงของการประสานงานชํวงแรก มีอุปสรรคมาก
กับการติดตํอกับพี่ ๆ สํวนอาคารสถานที่ ลําช๎ามากในแตํละขัน้ ตอน บางครัง้ ถึงขนาดแอบ
น๎อยใจวํา...ทาไมจึงไมํได๎รับการเหลียวแลจากทางมหาวิทยาลัยบ๎างแตํในขณะเดียวกันได๎
กลับมาทบทวนและเริ่มเปลี่ยนแนวทางการประสานงานกับพี่ ๆ สํวนอาคารสถานที่โดยลองใช๎
คาพูดที่สุภาพไพเราะมีหางเสียงเสมอ โดยเฉพาะได๎ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของพี่ ๆ
สํวนอาคารสถานที่เป็นอยํางดี ปรากฏวําได๎รับการรํวมมือเป็นอยํางดีจงึ เป็นบทสรุปที่วาํ เรา
ต๎องมีความคิดเสมอวํา … จากการที่เราได๎รับความมืออยํางดีต๎องคิดวําไมํใชํเป็นหน๎าที่ของเขา
หรือคนใดคนหนึ่งแตํเพียงฝ่ายเดียว แต่หากเป็นหน้าที่ของพวกเรา ดังจะเห็นได๎จากเมื่อพี่ ๆ
สํวนอาคารสถานที่มาซํอมแซมอาคารให๎ ... ได๎เข๎าไปดูแลถามไถํดูแลพี่ ๆ เขาเป็นอยํางไรบ๎าง
เหมือนเป็นการให๎ความสนใจและมีสวํ นรํวมในการซํอมแซมครั้งนี้ด๎วยกัน ทาให๎เกิดความเป็น
กันเองมากขึ้น และได๎รับความรํวมมือให๎งานสาเร็จลุลํวงเกิดผลตอบรับในทางบวกมากยิ่งขึน้ ...

มาทางด๎านน๎องป้อยบ๎างได๎ยกตัวอยํางการประสานงานการติดตํอรับโทรศัพท์
กับลูกค๎าที่เป็นกลุํมคุณครูและนักเรียนตามโรงเรียนตําง ๆ น๎องป้อยได๎ให๎แนวทางวําในชํวงแรก
เป็นการติดตํอทางจดหมายและแผํนพับที่จัดสํงไปตามโรงเรียนตําง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
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และหนํวยงานทางราชการตําง ๆ
ตํอมาเมื่อทางโรงเรียนได๎รับจดหมายเกิดความสนใจได๎
ติดตํอกลับมายังโครงการอุทยานผีเสือ้
ซึ่งสํวนใหญํใช๎การติดตํอทางโทรศัพท์เพื่อสอบถาม
ข๎อมูล กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและระยะเวลาในการเข๎าชมศึกษาดูงาน เพื่อนาข๎อมูลเหลํานี้
กลับไปเสนอผูอ๎ านวยการ/ผู๎บริหารในโรงเรียนอีกครั้งกํอน
ซึ่งทางโครงการอุทยานผีเสือ้ ได๎
แบํงหน๎าที่กาหนดให๎มีเจ๎าหน๎าที่คอยรับเรื่อง เมื่อกํอนเป็นพี่ออ๎ มแตํปัจจุบันได๎รับมอบหมายให๎
เป็นน๎องป้อยซึ่งน๎องป้อยเลําวําได๎ สร้างแบบฟอร์มและตารางการรับข้อมูลเบื้องต้นจาก
ทางโรงเรียนต่าง ๆ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อมิให้ข้อมูลตกหล่น นับตั้งแตํกรอกชื่อโรงเรียน
นักเรียนอยูํชั้นปีใด เบอร์โทรศัพท์ของคุณครูที่สามารถติดตํอกลับได๎ และกิจกรรมที่จะขอเข๎า
รํวมชมศึกษาดูงานเป็นอยํางไร เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในการเตรียมงานวางแผนการจัดกิจกรรมได๎
ครบถ๎วน โดยเฉพาะตาราง/แบบฟอร์มชํวยให๎ทุกคนในโครงการอุทยานผีเสือ้ สามารถรับข๎อมูล
กับทางโรงเรียนมาติดตํอได๎ทุกคน …หรือหากในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่คนใดคนหนึ่งไมํอยูํสามารถ
ทางานแทนกันได๎ นอกจากนี้ น๎องป้อยยังเลําวํา ปัญหาหนึ่งที่มีมาอยํางตํอเนื่อง ก็คือ ความ
ไมํสะดวกในการติดตํอเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแล๎ว ไม่สามารถหาสถานที่อาคารอุทยาน
ผีเ สื้ อ พบ เป็นการสร๎ างความล าบากการเดินทางมาของคุณครู อยํ างมาก บางครั้งแสดง
อาการหงุดหงิด แตํก็ต๎องคอยคิดวําต๎องแบํงเบาอาการหงุดหงิดลงได๎ด๎วยการใช๎คาพูดอยํางใจ
เย็น อธิบายด๎วยเหตุและผลทาให๎คุณครูเกิดความรู๎สึกที่ดีขึ้นและคิดวําทาอยํางไรให๎คุณครู
เหลํ า นี้ ก ลั บ มาติ ด ตํ อ กั บ เราอี ก ให๎ ไ ด๎ กลั บ มาชมอุ ท ยานผี เ สื้ อ อี ก ครั้ ง ซึ่ ง ก็ ส อดคล๎ อ งกั บ
ค่านิยมของหัวหน้าโครงการ ที่วํา ... “ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้มาติดต่อ ขออะไรก็ให้
ใจต้องเย็น คิดว่าเป็นเพื่อนกัน” … เมื่อคิดอยํางนีแ้ ล๎วทาให๎เรารู๎สกึ ดีข้นึ สบายใจขึ้นมาเป็น
อยํางมาก และคิดวําเป็นเสนํหม์ ัดใจอยํางหนึ่งในการประสานงานของพวกเรา
พร๎อมทั้งทาง พี่ OJ ได๎สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี ให๎กับน๎อง ๆ บุคลากรเทคโนธานีเข๎า
รํวมกิจกรรมครั้งนีว้ ํา เทคนิค หรือเสนํหม์ ัดใจของทีมงานโครงการอุทยานผีเสือ้ เชํน
ทางด๎านการประสานงานกับสํวนอาคารสถานที่ ก็คือ
1. การเลือกใช๎คาพูดที่ดี สุภาพ มีหางเสียง
2. มีความจริงใจแสดงความมีน้าใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน
และ 3.ไมํถือวําเป็นหน๎าที่ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ
สํวนการติดตํอทางโทรศัพท์ ที่สาคัญจาเป็นต๎องมี ...
1.ใช๎นาเสี
้ ยงที่นมุํ นวล
และ 2. การให๎ข๎อมูลที่ชัดเจนซึ่งสาคัญมาก ได๎มีเครื่องมือในการติดตํอทางโทรศัพท์ก็
คือ ตารางนัดหมาย ซึ่งจะชํวยได๎มากในการติดตํอทางโทรศัพท์
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ระหวํางนัน้ ... พี่ OJ ได๎เชื่อมโยงถึงการรายงานผลดาเนินงานและแผนงานที่แตํละ
ฝ่าย/โครงการ เป็นประจาทุกเดือนวํ า ...เทคนิคการประสานที่มีเสนํห์มัดใจให๎กับผู๎รับบริการ
ทาให๎ KPI สามารถตอบโจทย์เป้าหมายแผนงานทาให๎ผลงานเกิดขึ้นได๎มาก/น๎อยเพียงใด ซึ่ง
น๎องอ๎อมได๎เลําวํา การทางานของโครงการอุทยานผีเสื้อได๎ทางานไปเรื่อย ๆ ตามแผนงานที่วาง
ไว๎ (ไมํได๎คิดเป็นพิเศษหรือวําอะไรมากมาย) แตํเมื่อมาดูข๎อมูลสถิติผลงานแตํละปีเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยแล๎วเกือบ 10,000 คนแทบทุกปีก็ต๎องขอขอบคุณทาง พี่ OJที่ชํวยชี้แนะแนว
ทางการบริหารจัดการที่ดอี ยํางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการนาเทคนิคที่ดี ๆ มาผสมผสานใช๎
งานให๎ลงตัว ซึ่งสํงผลให๎บรรลุตามเป้าหมายที่ได๎แสดงข๎อมูลสถิติผลงานแตํละปีไว๎เมื่อสักครูํนี้
คํะ ... เมื่อทางทีมงานโครงการอุทยานผีเสือ้ ได๎เลําเรื่อง พร๎อมยกกรณี ตัวอยํางการประสาน
งานตามรูปแบบของตัวเองไปแล๎วนั้น พี่ OJ ได๎สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี พร๎อมทั้งพยายามเชิญ
ชวนให๎น๎องๆได๎เข๎ามามีสํวนรํวมมากยิ่งขึ้นในชํองทางเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งได๎รับการพัฒนาการ
ติดตํอ KM ด๎วยการสร๎างเว็บบล็อกหัวข๎อ “แบ่งปันความรู้กับ KM” ในหัวข๎อ “เทคนิคการ
ประสานงานครั้งแรกให้ประสบผลสาเร็จ ” ซึ่งชํองทางดังกลําวจะชํวยให๎น๎อง ๆ ที่ไมํคํอยมี
เวลาได๎แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนมุมมองระหวํางกันได๎ตลอดเวลา ...
ในระหวํางนั้น ได๎มีน๎อง ๆ รํวมแลกเปลี่ย นความคิดเห็นเชํน ความไมํสะดวกในการ
เดินทางของคุณครูเพื่อติดตํออาคารอุทยานผีเสื้อ ด๎วยการนาสื่อเทคโนโลยี GPS ติดตั้งกับ
รถยนต์ (เป็นแผนที่เดินทาง) จะชํวยในการเดินทางงํายขึ้น จะเห็นได๎วําได๎รับความรู๎ที่เพิ่มขึ้นอีก
เรื่องหนึ่งได๎รับการขยายผลไปสูํอกี เรื่องหนึ่งได๎อยํางนําทึ่งที่สุด

สาหรับกิจกรรมในวันนี้ แม๎วําจานวนน๎อง ๆ เข๎าฟัง/รํวมแสดงความคิดเห็นมีจานวน
น๎อย (เป็นการจัดกิจกรรมหลังจากฝ่าย/โครงการ ประชุมรายงานผลและแผนงานเสร็จสิน้ ลง)
แตํสาหรับพี่ OJ คิดวํา ... นี่คอื เป็นจุดเริ่มต๎นที่ดีสาหรับก๎าวแรกในเวทีการประชุมบุคลากรมี
ความเชื่ออยูํอยํางหนึ่งอยํางน๎อยที่สุดน๎อง ๆ ได๎รับทราบแล๎ววํา มี KM เกิดขึ้นในหนํวยงานของ
พวกเรา แล๎ว KM นั้นได๎สร๎างคุณคําความรู๎ เทคนิคที่ดี ๆ อยํางมากมายหากน๎อง ๆ ได๎เข๎ารํวม
อยํางตํอเนื่อง
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พี่ OJ ต๎องขอบคุณผูอ๎ านวยการเทคโนธานี ได๎เปิดโอกาสให๎มเี วทีแหํงนีเ้ กิดขึ้นและเชื่อ
วําน๎อง ๆ ทุกคนคงจะติดตามกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎อยํางนี้ตํอไปเรื่อย ๆ

พี่ OJ
27 มิถุนายน 2554
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4.2.2 บอกเล่าประสบการณ์จากวันวาน ... จนถึงปัจจุบัน
ของทีมงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี

วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผู๎รับบริการ
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4.2.2 “บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวาน ...จนถึงปัจจุบัน”
โดย ทีมงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ผู๎เลําเรื่อง
ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวันนีจ้ ัดได๎วําเป็นครั้งที่สอง นับตั้งแตํมีการ
เปลี่ ย นเป้ า หมายการจั ด การความรู๎ เ ป็ น “เทคนิ ค การประสานงานตามกลุํ ม ผู๎ รั บ บริ ก าร”
รวมทั้งพี่ OJ ได๎นาข๎อคิดเห็นจากการประเมินผล (แบบสอบถาม) ของการจัดกิจกรรมครั้งที่
ผํานมา เป็นเสียงสะท๎อนในการปรับรูปแบบการทางานใหมํ นับตั้งแตํการจัดสถานที่ในห๎อง
ประชุ ม ที่ ไ มํ ใ ห๎ เ หมื อ นการประชุ ม มากเกิ น ไป เพื่ อ ให๎ น๎ อ ง ๆ คลายความกั ง วล กล๎ า ที่ จ ะ
แลกเปลี่ย นหรือสอบถามข๎อมูล ความรู๎ได๎มากที่สุด หรือเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น กํอนที่มีก าร
ประชุมรายงานผลดาเนินงานฝ่าย/โครงการ ซึ่งพยายามควบคุมเวลาไมํให๎มากจนเกินไป การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให๎น๎อง ๆ เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มากขึ้นกวําเดิมเพราะเข๎าใจวําทุกคนตํางมี
ภารกิจกันอาจจะอยูํได๎ไมํนานนัก แตํดว๎ ยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ต๎องเกี่ยวข๎อง
น๎อง ๆ และมีความต๎องการที่จะเห็นน๎อง ๆ ได๎รับอะไรไปใช๎ได๎บ๎าง ไมํมากก็น๎อย ซึ่งพี่ OJ ได๎
เรียนปรึกษาหารือกับผู๎อานวยการมาบ๎างแล๎ว รวมทั้งลองหยั่งเสียงความคิดเห็นจากน๎อง ๆ
หลายฝ่ าย/โครงการ ก็ ขออนุญ าตเข๎าสูํบ ทเรีย นการถํายทอดเลํา เรื่องความรู๎แลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ของทีมงานฝ่ายปรับแปลงถํายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีสมาชิกในทีมงาน
6 คน ทั้ง 6 Concept (เข๎าใจ-รู๎ใจ-เปิดใจ-ใสํใจ-เต็มใจ และจริงใจ) ในหัวข๎อเรื่อง “การบอก
เลําประสบการณ์ จากวันวาน...ถึงปัจจุบัน”
เริ่มต๎นจากคนแรก “น๎องนิด” (ณัฐนิตย์ ป่วนปาน) กับ Concept “เข้าใจ”
น๎องนิดเลําวําการทาหน๎าที่ติดตํอประสานงานกั บบุคคลภายนอก โดยเฉพาะต๎องเป็นตัวกลาง
ระหว่าง วิทยากรกับชาวบ้าน จาเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจและลงตัวทั้งสองฝ่าย พยายาม
คิดวําการเอาใจเขามาใสํใจเรา การอาศัยความอดทนและที่สาคัญคือ ความเข๎าใจวําเหตุผลใด
ที่วิทยากรต๎องสื่อสารออกมาเป็นแบบนี้แ ละทาไมชาวบ๎านต๎องเข๎าใจหรือสื่อสารออกมาเป็น
แบบนั้นด๎วย ซึ่งได๎นอ๎ งนิดนี่แหลํะทาหน๎าที่เป็น กาวใจที่ดี ระหวํางบุคคลสองฝ่าย
ตํอมาคนที่ 2 “น๎องฝน” (พรพิรุณ มาตา) กับ Concept “รู้ใจ” ในการรับ
หน๎าที่ประสานงานเกี่ ย วกั บ เอกสารภายในฝ่ายกั บ หน่วยงานภายนอก เช่น ส่วนสาร
บรรณและนิติการ มทส. น๎องฝนเลําวําในการสืบค๎นหาเอกสารเพื่อหาข๎อมูลวําเอกสารฉบับ
นี้อยูํที่ขั้นตอนใด และต๎องรู๎ใจวําควรที่จะไปประสานงานกับพี่ ๆ ทาง สสน. ได้เมื่อเวลาใด
ช่วงจังหวะใดที่เหมาะสม เพื่อมิให๎เกิดอาการหงุดหงิดและให๎การประสานงานนั้น ราบรื่น
มากที่สุด
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คนที่ 3 “น๎องนุช” (นงลักษณ์ ศรีสวย) กับ Concept “เปิดใจ” ในการรับ
หน๎าที่ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู๎วําจ๎างให๎ดาเนินการโครงการไหมต๎นน้า น๎องนุช
เลําวํา สํวนใหญํจะประสานงานทางโทรศัพท์กับผู๎ประสานงานอีกทั้ง 4 จังหวัดที่รํวมงานกันใน
โครงการดังกลําว แตํมีเพียง 1 จังหวัดเทํานั้นที่ไมํเข๎าใจ คิดวํามีการเลือกปฏิบัติ จึงมีเสียง
หงุดหงิดตํอวําด๎วยความไมํเข๎าใจกัน น๎องนุชบอกวําต๎องใช๎ความอดทน ตั้งสติกลับมาก่อน
และเปิดใจพูดคุยอธิบายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร และพยายามเข๎าใจวําเพราะ
เหตุใดผู๎ประสานจังหวัดนั้นต๎องแสดงอาการหงุดหงิด แตํไมํโต๎ตอบกลับด๎วยเพราะได๎รับการ
“เปิดใจ” กันทั้งสองฝ่ายแล๎ว
คนที่ 4 “น๎องเริง” (ลาดวน ศรีมาน) กับ Concept “ใส่ใจ” น๎องเริงเป็น
บุคคลหนึ่งที่ได๎รับคาชมเชยกลับมาเสมอวําเป็นผู๎ดูแลวิทยากร/ชาวบ๎าน/เกษตรกร ในโครงการ
คลีนิกเทคโนโลยีได๎ดีคนหนึ่ง น้องเริงบอกว่าที่ได้รับคาชมกลับมานั้นเป็นเพราะคิดว่า ต้อง
ดู แลเอาใจใส่ ถื อ เป็ นหน้าที่ ส าคัญ มากส าหรับ น้อ งเริงที เ ดี ย ว น๎ องเริง ยั ง บอกวํา การ
ประสานงานของตนเองไมํใชํจะราบรื่นก็มีอุปสรรคกลับมาเหมือนกัน แตํไมํคิดวําเป็นปัญหา
ใหญํ ที่ ไ มํ ส ามารถแก๎ ไ ขได๎ ทุ ก ครั้ ง ที่ ก ลั บ เข๎ า ตึ ก จะน าปั ญ หากลั บ มาแก๎ ไ ขอยูํ เ สมอ
กระตือรือร๎นที่จะหาข๎อมูลเพื่อให๎ปัญหานั้นหมดไป หรือเบาบางลงได๎ น๎องเริงอธิบายด๎วย
น้าเสียงที่แจํมใส บอกวําโดยพื้นฐานตนเองเป็นคนขี้ลืมไมํจดจาเรื่องที่ไมํเป็นสาระ อาจเป็น
เพราะสํวนนี้หรือเปลําที่ทาให๎ตนเองดูรําเริงได๎ตลอดเวลาและสนใจที่จะดูแล เอาใจใสํกับผู๎ที่
รํวมงานด๎วยตลอดเวลา
คนที่ 5 “พี่ไกํ” (อนัญญา เทพบุตร) กับ Concept “เต็มใจ” ลักษณะงาน
สํวนใหญํต๎องติดตํอกับบุคคลภายนอกกับผู๎ใหญํที่มีตาแหนํงจึงต๎องอาศัยการวางตัว การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกันไมํให๎เกิดความขุํนข๎องหมองใจระหวํางผู๎ที่เข๎ามารํวมงานในโครงการ 32
อาเภอ 32 ดอกเตอร์ พี่ไกํ เ ลําวําเทคนิคดี ๆ ไมํมีอะไรมากเพีย งแคํระลึก อยูํเสมอวํา การ
ทางานที่ได้รับมอบหมายมาต้องเต็มใจ เต็มที่จะทาให้กับมันก่อนเสมอ ดูแลเรื่องการ
เดินทางไมํให๎พลาดการนัดหมายจัดตารางการลงพื้นที่ให๎ลงตัว พยายามทาตัวให๎วํางจะไมํ
ปฏิเสธในการลงพื้นที่ อีกอยํางต๎องเรียนรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับขําว มทส.วําขณะนี้กาลังดาเนินการ
อะไรบ๎างจะได๎เตรียมตอบข๎อคาถามได๎ เพื่อเกิดความประทับใจในการทางานของคน มทส.
สุดท๎ายพี่ไกํบอกวําการที่คนเราคิดเสมอวําต๎องเต็มใจ พอใจ ยินดีที่จะทางาน ไมํขัดแย๎งกับ
สิ่งที่เรากาลังจะทา ก็จะทาให๎งานนั้นออกมาสาเร็จได๎ด๎วยดีทุกครั้ง
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และคนสุดท๎าย คือ “พี่เจี๊ยบ” (อรสา นาจาเริญ) รก.หน.ฝ่ายปรับแปลงถํายทอด
เทคโนโลยี กับ Concept “จริงใจ” พี่เจี๊ยบเลําวําเทคนิคการประสานงานที่ดีของฝ่ายปรับ
แปลงฯ นอกจากที่เสนอไปวํา ... เข๎าใจ – รู๎ใจ – เปิดใจ – ใสํใจ – เต็มใจ แล๎ว ยังต๎องมีความ
จริงใจด๎วยกับการประสานงานทุกครั้งถึงจะได๎ใจเขากลับมา ความอดทน การปรับทัศนคติ
การมีปฏิสัม พันธ์ท่ีดี ให้เข้ากับ ทุก สภาพแวดล้อ มที่กาลังเผชิญอยู่ ด๎วยการกลับ มา
ทบทวนการทางาน ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการลงพื้น ที่แตํละครั้ง และสิ่งที่ต๎องแก๎ไขคือ
อะไร เพื่อให๎การวางแผนทางานในวันข๎างหน๎าที่จะต๎องพบและเจออุปสรรคให๎น๎อยที่สุด และ
ที่สาคัญคือ การรูจ๎ ักคาวําการให๎อภัย ก็จะทาให๎การประสานงานราบรื่น
นอกจากนีผ้ อู๎ านวยการยังกลําวชื่นชม ถึงวิธีการทางานของฝ่ายปรับแปลงฯ ที่ผํานมา
นับตั้งแตํการปฏิบัติตัวที่ดีกับชุมชน การสร๎างความเข๎าใจ การถํายทอดองค์ความรู๎เทคโนโลยี
กับเครือขํายชุมชน ตลอดจนการนาองค์ความรู๎มาใช๎ในการแก๎ปัญหาให๎กับท๎องถิ่น สามารถ
เป็นฝ่ายหลักที่สร๎างรายได๎ให๎กับหนํวยงานในแตํละปีไมํนอ๎ ยเลยทีเดียว

สุดท๎าย พี่ OJ ได๎สรุปเนื้อหาบทเรียน ประสบการณ์ที่ทีมงานฝ่ายปรับแปลงฯ ได๎ถํายทอดมา
ทั้งหมด เทคนิคที่ได๎รับในวันนี้ คือ
1. การประสานงานที่ มี ค วามลงตั ว ระหวํ า งวิ ท ยากร กั บ ชาวบ๎ า น ที่ มี พื้ น
ฐานความรู๎ที่แตกตํางกัน ใช๎หลักการอยํางงํายคือ “ใจ” ทั้งหมดในการ
ชํวยให๎การประสานใจราบรื่น
2. การแสดงออกของที ม งานฝ่ า ยปรั บ แปลงฯ ถึ ง การท างานเป็ น ที ม เป็ น
สาคัญ ความสามัคคี แบํงปัน ความเอื้ออาทรแสดงถึงความเป็นพี่ เป็น
น๎องสานสัมพันธ์ระหวํางการทางานให๎กระชับยิ่งขึ้น
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ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น ที่สาคัญคือการให้กาลังใจกับทีมงานKM แรงใจ แรง
เชียร์มีอยู่มากมาย ที่พี่ OJ ซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง เนื่องจากต๎องทางานทํามกลางภาวะกดดัน
รอบตัว ที่มีความปรารถนาดีอยากเห็นกิจกรรมดี ๆ ตอบรับกับการจัดการความรู๎บุคลากร
เทคโนธานีออกมาลงตัวที่สุดทํามกลางบรรยากาศของความเป็นกันเองให๎มากที่สุดคํะ
พี่ OJ ฝากไว๎ถึงการติดตามกันในครั้งตํอไปวําจะมีวิธีการหรือรูปแบบอยํางไรซึ่งพี่ OJ
สัญญาคํะวําทุกครั้งในการนาเสนอเทคนิคที่ดี ๆ จะมีรูปแบบที่แตกตํางกันไปตามลักษณะงาน/
เนื้อหาของงานของแตํละฝ่าย/โครงการได๎รับ และทุกครั้งจะต้องได้รับความรู้ ความสุข
รอยยิ้ม กลับคืนมาอย่างแน่นอนค่ะ ... ต๎องคอยติดตามกัน ... นํะคํะ

พี่ OJ
25 กรกฎาคม 2554
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4.2.3 Training courses on demand เล่าทีม่ า
โดยแปลและล่าม
วันที่ 26 สิงหาคม 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผู๎รับบริการ
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4.2.3 “Training Courses on Demand เล่าที่มา ...โดยแปลและล่าม”

โดย ทีมงานโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม ผู๎เลําเรื่อง
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
วันนีค้ งจะเป็นอีกวันหนึ่ง ... ที่พวกเราทางทีมงาน KM และน๎อง ๆเทคโนธานี ตํางก็เฝ้า
รอคอยที่ จ ะเข๎ า รํ ว มกิ จ กรรมดี ๆ อยํ า ง “การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ภ ายในเทคโนธานี ”
ถึงแม๎วําบรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนและอยูํในฤดูกาลของการคุมสอบประจาภาคเรียนที่
1/2554 (ทาให๎จานวนบุ คลากรบางสํวนขาดหายไปเนื่องจากต๎องปฏิบัติหน๎าที่) ก็ตามทีเถอะ
โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการเลําเรื่องของโครงการหนํวยบริก ารงานแปลและลําม และทาง
ทีมงาน
KM ถือวําได๎รับเกียรติเป็นอยํางยิ่ง จากหัวหน๎าโครงการ อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์
ภิญโญณัฐกานต์ ที่จะเป็นผู๎เลําเรื่องหลักและให๎ทางทีมงาน น๎องพรทิพย์ (ผึ้ง) และน๎องณิกษ์
ชาพร (แก๎ว) เป็นผู๎เลําเสริม อาจารย์ให๎เหตุผลอยํางนําฟังวํา ... ทีมงานเป็นสํวนที่สาคัญใน
การผลักดันขับเคลื่อนให๎งานออกมาสาเร็จและต๎องการให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมครั้งนี้
พร๎อม ๆ กัน
อาจารย์มาตามเวลานั ด หมายพอดี ตกลงกั บ ทางทีมงาน KM และมาพร๎อม ๆ กั บ
ทีมงานของอาจารย์เ อง น๎องผึ้ง และน๎องแก๎ว อาจารย์มาพร๎อม ๆ กับเสีย งและทําทีที่ใ ห๎
ความเป็นกันเองซึ่งคงจะชํวยให๎น๎อง ๆ หลาย ๆ คนคลายความกังวลบางอยํางลงได๎ วํามิใชํ
เป็นการมานั่งฟังคาบรรยายหรือเข๎ารํวมประชุมวิชาการมากจนเกินไปนัก
หลังจากที่ประธานที่ประชุม คือ ทํานผู๎อานวยการเทคโนธานีพร๎อมแล๎ว พี่ OJ ซึ่งทา
หน๎าที่ “คุณอานวย” ได๎ถือโอกาสอธิบายเบื้องต๎นเลําที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ และภายหลังที่ได๎ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ใหมํแล๎วถึ งสองครั้ง (ครั้งแรก
“เสนํห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ” ของโครงการอุทยานผีเสื้อ ครั้งที่สอง “บอกเลําประสบการณ์ จาก
วันวานถึงปัจจุบัน ”ของฝ่ายปรับแปลง และถํายทอดเทคโนโลยี) นอกจากนี้ได๎สรุปความรู๎ที่
ได๎รับ (เกี่ยวข๎องกับเทคนิคประสานงาน)ในแตํละครั้งให๎ผู๎ที่มาใหมํได๎รั บทราบและเพื่อให๎เกิด
ความตํอเนื่องด๎วย
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อาจารย์ธีรวิทย์ ได๎เริ่มต๎นที่การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดความรู๎ที่อาจารย์เคยบอกวํา
อาจารย์สนใจได๎ศึกษาเรียนรู๎ ผํานข๎อมูลทางมหาวิทยาลัย Harvard รวมถึงศึกษาเรียนรู๎มาบ๎าง
พอสมควร และในวันนีไ้ ด๎มโี อกาสเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ตําง ๆ ที่ตนเองสะสมประสบการณ์มา
อยํางยาวนานให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานีได๎รับทราบและศึกษาเรียนรู๎ถึง 2 หัวข๎อหลัก ๆ ก็คือ
1. ความหมายของการจัดการความรู๎ และ 2. ภาวะผู๎นา เผื่อวําจะชํวยขยายความในสํวนที่
ตนเองสงสัย หรือการนาไปใช๎ให๎ถูกต๎อง ซึ่งอาจารย์ได๎ขยายความรู๎ไว๎ ดังนี้

1.ความหมายของการจัดการความรู้ :
อาจารย์เ ลําวําการจัด การความรู๎มีมานานแล๎ว มีก ารพัฒนาจาก KM (Knowledge
Management) มาเป็น KFM (Knowledge Flow Management) แทน ที่ประเทศที่พัฒนาแล๎วจะ
มุํงเน๎นและให๎ความสาคัญที่การจัดการการไหลเวียนของข๎อมูล นอกจากนี้อาจารย์ยังบอกวํา
ทุกคนต๎องเป็น Learning every one คือ ทุกคนต๎องเป็นผู๎ที่ใฝ่หาความรู๎ ใฝ่ที่จะเรียนรู๎รํวมกัน
ไมํใชํตํางคนตํางเรียนรู๎จะไมํเกิดผลดี และในที่สุด เมื่อทุกคนทาได๎ก็จะนาไปสูํการเป็นองค์กร
แหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) และการเรียนรู๎ที่ดีนั้นต๎องมีการกาหนดเป้าหมายของ
การเรียนรู๎อยํางชัดเจน ซึ่งก็สอดคล๎องกับเป้าหมาย KM เทคโนธานี “เทคนิคการประสานงาน
ตามกลุํมผู๎รับบริการ”

2.ภาวะผู้นา :
อาจารย์ เ ลํ า วํ า การบริ ห ารจั ด การสมั ย มุํ ง เน๎ น ที่ “ภาวะผู๎ น า” (Leadership) ทุ ก คน
สามารถพัฒนาตนเองได๎ ไมํใชํเฉพาะบทบาทของหัวหน๎าเพียงผู๎เดียวเทํานั้น อาจารย์บอกวํา
ลักษณะของการมีภาวะผู๎นาที่ดี ประกอบด๎วย 6 ข๎อ
1. สามารถมองเห็นภาพโดยรวมทั้งองค์กรได๎ (เหมือนคนที่ยืนอยูํในมุมสูงของตึก)
2. สามารถบอกได๎ วํ า อะไรคื อ สิ่ ง ท๎ า ทายที่ ค าดวํ า จะท าได๎ แ ละท าได๎ ดี หรื อ การก าหนด
วิสัยทัศน์ที่จะไปถึงในอนาคตได๎
3. การสํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งองค์กร โดยมีการแบํงภาระหน๎าที่ความรับความ
รับผิดชอบตามความรู๎ความสามารถ ตามความถนัดของแตํละบุคคลในองค์กร เพื่อให๎
งานนั้นสามารถขับเคลื่อนไปได๎
4. บรรยากาศภายในองค์กรต๎องเอื้อตํอการทางาน และการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ
ผูบ๎ ริหารระดับสูงต๎องสร๎างขวัญกาลังใจให๎กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
5. ต๎องมีวุฒิภาวะที่ดีในการใช๎เหตุและผลชํวยการตัดสินใจแก๎ปั ญหา และรักษาเป้าหมาย
อยํางเป็นระบบและมีความชัดเจน
6. สํงเสริมให๎บุค ลากรทุกระดับ มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ รับ ฟังความคิดเห็นอยําง
กว๎างขวางและเปิดเผย
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นอกจากนั้นแล๎วอาจารย์ได๎บอกเลําถึงวิธีการการแปล วํา... เบื้อ งต๎นต๎องเป็นผู้มี
พื้นฐานทัก ษะความรู้ ทางด้ านภาษา 2 ภาษา และรู้ห ลั ก การในการแปลความหมาย
อาจารย์บอกวําการแปลภาษาสิ่งที่สาคัญและยากที่สุดคือ การแปลความหมายเชิงวัฒนธรรม
เพราะในบางเรื่องเราไมํสามารถแปลความหมายได๎ตามตัวอักษร หากเรามีความรู๎พื้นฐานใน
เชิงวัฒนธรรมในแตํละสังคมได๎เทําทันจะชํวยให๎การแปลความหมายสื่อออกมาในทิศทางที่ดี
การแปลความต้องรักษาคุณภาพที่ดี คือ ไมํแปลขาด หรือแปลเกินจากบทความ ต๎องรักษา
ความหมายดั้งเดิมไว๎ การแปลความต๎องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน และที่
สาคัญต๎องคานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นสร๎างความเสียหายหรือไมํมากหรือน๎อยเพียงใด

ในระหวํางนัน้ อาจารย์ได๎ให๎ทีมงานเสริมการเลําเรื่องไมํวําจะเป็นโครงสร๎างการบริหาร
งานภายในโครงการ การดาเนินงานตามแผนงานโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2554 ได๎มี
โครงการ “คลินิกภาษา” ซึ่งเป็นที่มาของการตัง้ หัวข๎อเรื่องในวันนี้ คือ “Training Courses
on Demand” เทคนิคของโครงการคลินิกภาษา หลักการอย่างง่าย ๆ ก็คอื ให๎นกึ ถึงภาพ
ระหวํางคนไข๎มาพบที่คลินกิ หรือสถานพยาบาล แล๎วเจอนางพยาบาลเพื่อตรวจอาการให๎ทราบ
ถึงอาการคนไข๎ในเบือ้ งต๎นมากํอน จากนั้นจึงพามาพบกับนายแพทย์เพื่อทาการรักษาเยียวยาให๎
ถูกต๎องกับลักษณะของอาการเจ็บไข๎
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ด๎วยข๎อจากัดด๎านเวลาในการจัดการประชุมบุคลากรเทคโนธานีจึงทาให๎เวลาในการ
แบํ ง ปั น ความรู๎ มี ไ มํ ม ากนั ก ... ทางที ม งาน KM คงต๎ อ งขอบคุ ณ ทุ ก คนที่ ส ละเวลาเข๎ า รํ ว ม
กิจกรรมในวันนี้โดยเฉพาะอยํางยิ่ง โครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม ... ที่ได๎มาสร๎าง
บรรยากาศและการเลําเรื่องถึง เทคนิคดี ๆ ไมํวําจะเรื่องการจัดการความรู๎ ภาวะผู๎นา ทักษะ
การแปลความ ตลอดจนการด าเนิ น งานภายในโครงการและที่ ส าคั ญ ก็ คื อ เทคนิ ค การ
ประสานงาน จนนาไปสูํการตั้งชื่อหัวข๎อการเลําเรื่องในวันนี้ ….“Training Courses on Demand
เลําที่มาโดยแปลและลําม”
หวั งวําพวกเราทุก คนได๎รับ คาตอบ ... จากการแบํงปันความรู๎กั บ KM เกี่ยวกั บ เทคนิค
ประสานงาน คือ
1. เทคนิคสาคัญ คือ ยึด ความต้องการของลูกค้า เป็นหลัก ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมอบรมหรือ
ดาเนินการใดก็ตาม เหมือนกับการตัง้ ชื่อหัวข๎อเรื่องในวันนี้ คือ Training course on demand
2. ความรู๎เกี่ยวกับการแปลความให๎ได๎คุณภาพ ก็คือ การรักษาเนื้อหาคงเดิม ไมํแปลขาดหรือ
แปลเกิน และต๎องคานึงถึงผลกระทบความเสียหายที่ตามมาภายหลัง สํวนเทคนิคเฉพาะทางก็
คือ ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมของภาษาประเทศนั้น ๆ จะชํวยให๎การแปลความได๎ตรงและคง
ความหมายเดิมไว๎ได๎

พี่ OJ
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4.2.4 บอกเล่าเรื่องราว ...ความสาเร็จ
โดยฝ่ายบริการวิชาการ
วันที่ 28 กันยายน 2554
เป้าหมายการจัดการความรู้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผู๎รับบริการ
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4.2.4 “บอกเล่าเรื่องราว ...ความสาเร็จ” โดยฝ่ายบริการวิชาการ
โดย นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน๎าฝ่ายบริการวิชาการ ผู๎เลําเรื่อง
ในวันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
ระยะนีค้ งจะเป็นชํวงปลายฝน ... ต๎นหนาว ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผํานมาครึ้มฟ้าครึ้มฝน มา
โดยตลอด แตํสาหรับ วัน นี้อ ากาศท๎องฟ้าแจํม ใสเป็น พิเศษ คงจะฤกษ์ย ามดีในการท ากิจ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในเทคโนธานี สาหรับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท๎ายของการจัดกิจกรรมแลกเปลียน
เรียนรู๎ในปีง บประมาณนี้ (ปีงบประมาณ 2554)ด๎วย แตํทีมงาน KM ยัง คงมีกาลังใจที่ดีอยูํอยํา ง
มากมายไมํวําจะมีผู๎ให๎การสนับสนุนเสื้อทีมถึง 2 ตัวด๎วยกัน (เสื้อขาวปกแดง สวยนํารัก สมวัย) ซึ่ง
บํงบอกถึงความรักความปรารถนาดี นอกจากนั้น ยังมีผู๎ใจดีที่มารํวมแบํงปันอาหารวํางอยํางผลไม๎
ส๎มโอ รสหวานชื่นใจกาลังดี (จากโครงการหนํวยบริการห๎องปฏิบัติการ) ผสมผสานกับขนมคุ๏กกี้ที่
แสนอรํอยล้าของทางเราเป็นผู๎จัดเตรียมเพียงพอ ไมํมากไมํน๎อย สาหรับผู๎มาเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้
เหมือนชํางรู๎ใจไปหมดแทบทุกอยําง ... อาหารวํางที่เตรียมมาหมดไปในชั่วพริบตาไปพร๎อม ๆ กับ
แบบสอบถามที่แจกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ... อยํางนี้ซิ ถึงจะสนุกไปกับการทางานเพียงแคํเห็น
ภาพความกระตือรือร๎น ... เสียงหัวเราะ ภาพกระเซ๎าเย๎าแหยํอยํางสนุกสนานของผู๎รํวมกิจกรรม
แถมยังมีการแบํงปันระหวํางกันอีก ไมํใชํแคํการแบํ งปันความรู๎เทํานั้นนํะ แตํเรายังสามารถแบํงปัน
อยํา งอื่น ได๎อีกด๎ว ย โอ๎โ ห .. เหนือ การคาดหมายมาก ๆ ต๎องบอกวํา เริ่ม ท าได๎ไ มํ ถึง ปี (นั บ จาก
มิถุนายน 2554 ... เพียง 4 เดือน 4 ครั้งเทํานั้นเอง) เริ่มเห็นผลในทิศทางดีขึ้นมากทีเดียว ขอบคุณ
มากๆ ... กับทุกกาลังใจที่มีตํอกันเสมอมา เข๎าสูํเนือ้ หาบทเรียน ... “บอกเลําเรื่องราว ความสาเร็จ ”
โดยนายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน๎าฝ่ายบริการวิชาการเป็นผู๎ถํายทอดเรื่องราว ความรู๎ ...
หลังจากที่ทางทํานผู๎อานวยการได๎มาถึงที่ประชุมแล๎วทํานได๎เริ่มกลําวเปิดนาโดยสํงมอบ
หน๎าที่ตํอให๎งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล ซึ่งใช๎นามสมมติวํา พี่ OJ เป็นผู๎ดาเนินการ (หรือ
ทาหน๎าที่เป็น คุณอานวย) วันนี้ พี่ OJ ได๎กลําวทักทายแล๎วเกริ่นนาสรุปเนื้อหาบทเรีย นความรู๎เชิง
เทคนิคของ 3 ครั้งที่ผํานมาโดยยํอ เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีความพร๎อมและตํอเนื่องของเนื้อหาจะ
ได๎งํายตํอการทาความเข๎าใจและการเรียนรูใ๎ นครั้งนีด้ ๎วย
ในครั้งนีท้ างทีมงาน KM ได๎คัดสรรหาภาพสวย ๆ เป็นภาพเส๎นทางถนนเข๎าไปสูํภูเขาปกคลุม
ด๎วยหิมะบนนั้นปักด๎วยธงเทคโนธานี ภายใต๎ธงเทคโนธานี มีคาวํา “เทคนิคการประสานงาน”
เพื่ อ ให๎ ทุ ก คนเกิ ด การเรี ย นรู๎ สื่ อ จิ น ตภาพ นั่ น หมายความวํ า บนเส๎ น ทางอั น ยาวไกลกวํ า จะถึ ง
จุดเป้าหมายได๎ ต้องเกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของทุกคน ไมํใชํแคํทมี งาน KM เทํานั้นเป็นการ
ตอกย้าถึงเป้าหมายความสาเร็จของการจัดการความรู๎ในครั้งนีด้ ว๎ ย พี่ OJ ได๎เชื่อมโยงถึงแนวทางการ
จัดการความรู๎ ตั้งแตํการประชาสัมพันธ์ออกไป นับตั้งแตํการเปิดคาถามกับน๎อง ๆ ถึงความพร๎อมที่
จะเปิดรับการเรียนรูส๎ ิ่งใหมํ ๆ กับเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา นั้น
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และได๎นาเข๎าสูํบทเรียน “บอกเลําเรื่องราว ความสาเร็จ” นับตั้งแตํการตั้งจุดประสงค์
เป้าหมายของ 2 โครงการที่อยูํใ นการกากั บ ดูแลภายในฝ่าย ไมํวําจะเป็นโครงการบริก าร
วิชาการแกํ ชุ มชนและโครงการพั ฒนานั ก ซอฟต์แวร์ เพื่อให๎เ ชื่อ มโยงไปสูํผลงานที่ป ระสบ
ความสาเร็จ จากการที่มีเทคนิคที่ดีชํวยการทางานเป็นอยํางดี จนเกิดรางวัลประกั นคุณภาพ
การทางานด๎านการอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (GIMP) ดีเดํนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง
ได๎รับรางวัลจากกระทรวง ICT

ซึ่งทางคุณไพรัตน์ได๎เลําวํา การดาเนินงานทุกอยํางได๎ตั้งต๎นอยูํบนพื้นฐานความเข๎าใจ
ในสิ่งที่เราได๎รับมอบหมายงานกํอนจากนั้นกาหนดเป้าหมายโจทย์ต๎องการของลูกค๎าคืออะไร
โดยมีการนาลูกค๎า (หรือ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย) เข๎ามามีบทบาทมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นทุก
ขั้ น ตอน กระบวนการจั ด การฝึ ก อบรม โดยใช๎ ห ลั ก การที่ วํ า “ร่ ว มคิ ด ร่ ว มท า ร่ ว ม
ประโยชน์”
และยังต๎องเสริมด๎วยแรงจูงใจที่ดี ไมํวําจะเป็นการตั้งรางวัล ชื่อเสียง หรือ
คุ ณ คํ า ที่ จ ะได๎ รั บ นอกจากนี้ ไ ด๎ ข ยายความถึ ง กระบวนการจั ด การฝึ ก อบรมวํ า ค านึ ง ถึ ง
ทรัพยากรที่มีอยํางจากัด รูปแบบการอบรมตลอดจนวิทยากร ซึ่งได๎ใช๎หลักการมีสํวนรํวมที่ดี
เข๎ามา นับ ตั้งแตํ ก ารนาคุ ณครูอาจารย์ มาฝึก อบรมให๎เ กิด ความรู๎ ทัก ษะงานทางโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ เพื่อให๎คุณครูได๎เรียนรู๎ซึมซับกระบวนการเทคโนโลยีที่ดีกํอน และจะเป็นการงํายที่
จะนาไปถํายทอดความรูใ๎ ห๎กับเด็กนักเรียนอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยมากกวํา
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และนี่เองเป็น “เทคนิค” อย่างง่ายที่ได้ผลเกินคุ้ม สํวนแนวทางการทาให๎เกิดผล
งานที่ประสบผลสาเร็จจนกระทั่งได๎รับรางวัลกลับมา คุณไพรัตน์เลําวําเกิดจาก ...
1. หนํวยงานที่สนับสนุนงบประมาณให๎
2. การสนับสนุนจากผูบ๎ ริหารเทคโนธานี
3. กระบวนการขั้นตอนฝึกอบรมได๎รับแนวความคิดจากระบบบริหารคุณภาพ ISO
4. ความรํวมมือของทีมงานในฝ่ายบริการวิชาการ
5. ได๎ ที ม วิ ท ยากรที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น การน าบุ ค ลากรที่ มี ค วามรู๎ ค วามสามารถ
หลากหลายจากหนํ ว ยงานตํ า ง ๆ ภายใน และนอกมหาวิ ท ยาลั ย เชํ น ส านั ก วิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หนํวยงาน MIS ศูนย์นวัตกรรมฯ หรือแม๎กระทั่งการใช๎
หลักการความมีสวํ นรํวมจากคุณครูอาจารย์ที่เกี่ยวข๎อง
นอกจากนั้น คุณไพรัตน์ยังได๎ให๎แงํคิดเกี่ยวกับกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO
ที่มีสํวนสาคัญชํวยให๎การทางานภายในฝ่ายบริการวิชาการได๎เป็นอยํางดี ตั้งแตํขั้นตอนการ
วางแผนงาน กระบวนการทางานที่ไมํซับซ๎อน มีแบบฟอร์มเข๎ามาชํวยให๎งํายขึ้น จนถึงขั้นตอน
สุดท๎ายของการประเมินผล และมองวําการทางานที่ไมํมีเอกสารรองรับการทางานนั้นจะทาให๎
ไมํเป็นขั้นตอนไมํสามารถตรวจสอบภายหลังได๎ สิ่งตําง ๆ เหลํานี้และคิดวําเป็นข๎อดีของการมี
ระบบ ISO มาใช๎ในการทางาน
ในระหวํางนั้นได๎มีผู๎อานวยการเทคโนธานี ทํานได๎รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมํ วําจะเป็น
แนวทางกระบวนการทางานที่มีคุณภาพที่ดีแล๎วต๎องไมํลืมวําการประเมินผลโครงการ ตลอดจน การ
สอบถามความต๎องการของผู๎รับบริการตําง ๆ ก็มีสํวนสาคัญที่จะชํวยให๎งานมีคุณภาพดีข้นึ
นอกจากนั้น มีน๎อง ๆ ผู๎รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับในระยะเวลาข๎างหน๎าอันใกล๎นี้
ทางฝ่า ยบริการวิชาการจะมี ทิศ ทางการพั ฒนางานด๎า นการอบรมทางด๎า นโปรแกรมซอฟต์แวร์
อยํางไร โดยคุณไพรัตน์เลําวํา โปรแกรมที่วาํ นี้ เชํน Open source ให๎กับภาคอุตสาหกรรมในการชํวย
ประหยัดคําใช๎จาํ ยไมํทาให๎สญ
ู เสียดุลการค๎าระหวํางประเทศ ขณะนีม้ ีหลายหนํวยงานได๎นาโปรแกรม
มาใช๎ แ ล๎ว รวมถึ ง คาถามแลกเปลี่ย นเกี่ ย วกั บ นโยบายรัฐ บาลต๎อ งการน าเทคโนโลยี ม าให๎ กลุํ ม
สถานศึกษาได๎ศึกษา เรียนรู๎ตั้งแตํประถมหนึ่ง ซึ่ง ทางคุณไพรัตน์บอกวําเป็นวิธีการหนึ่งที่ทาให๎เด็ก
นักเรียนมีความทันสมัย เรียนรู๎กับสื่อเทคโนโลยีได๎งํายและรวดเร็วขึ้นตอบรับกับการเปิดประเทศใน
กลุํมประเทศอาเซียนมากยิ่งขึน้ หากสามารถนามาใช๎กับระบบ e-Learning ก็เป็นการพัฒนาระบบงาน
ด๎านการอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย
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พี่ OJ ได๎เปิดโอกาสให๎น๎อง ๆ ได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการความรู๎ (KM) โดยการป้อน
คาถามถึง ความคิด เห็น ที่มี ตํอ การดาเนิน การของระบบการจั ดการความรู๎ (KM) โดยจะนาความ
คิดเห็นที่เกิดขึ้นเหลํานี้นามาใช๎ในการปรับปรุงกระบวนการให๎ดีขึ้น ซึ่งน๎อง ๆ ในที่ประชุมก็ได๎แสดง
ความคิดเห็น โดยสรุปดังนี้
1. ต๎องให๎ทุกคนเกิดความเข๎าใจ และยอมรับจากการทากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎ อํ น
2. ต๎ อ งท าให๎ เ กิ ด การมี สํ ว นรํ ว ม โดยไมํ คิ ด วํ า เป็ น ภาระหน๎ า ที่ ห รื อ ถูก บั ง คั บ ให๎ ม ารํ ว ม
แลกเปลี่ยนความรู๎
จะทาให๎ทุกคนต๎องการที่จะเข๎ามาแสดงความคิดเห็นรํวมแลกเปลี่ยนความรู๎ โดยที่รู๎สึกดีให๎
ความรํวมมือตํอกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
พี่ OJ มองวํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นกิจกรรมของพวกเราทุกคน และแนํนอน
ต๎องไมํใชํเป็นของคนใดคนหนึ่ง (หรือ เป็นของพี่ OJ คนเดียว) ซึ่งทางทํานผู๎อานวยการเทคโนธานีได๎
วางนโยบายไว๎อยํางลึกซึ้ง อาศัยชํวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสังเกตเห็นได๎อยํางงําย ๆ ก็คือ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ๎ ด๎เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคลากร
ให้เกิดการซึมซับ เรียนรู้และเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป และที่เห็นได๎ชัดเจนก็คอื การนาเข้าสู่ที่
ประชุมบุคลากร นั่นหมายถึง ให๎ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยํางกว๎างขวาง รวมทั้งการผูก
โยงให๎เป็นเรื่องของบุคลากร ชาวเทคโนธานี เป็นการให๎พวกเราทุกคนได๎เกิดการเรียนรู๎ทางอ๎อมแล๎ว
ลํะ ... เพียงแตํเป็นชํวงแรก ๆ ในระยะเริ่มต๎นเทํานั้นที่มีเพียงบางคนรู๎สึกอึดอัดไมํชินกับกิจกรรมนี้
และจะถือโอกาสนาความคิดเห็นเหลํานีม้ าปรับปรุงกระบวนการทางานในโอกาสตํอไป
และที่สุดของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค๎ งจะได๎ให๎พวกเราชาวเทคโนธานี ได๎เกิดการเรียนรู๎
ทาความเข๎าใจ เทคนิคการประสานงาน อยํางคํอยเป็นคํอยไป พร๎อมทั้งได๎ กลําวขอบคุณทุกทํานที่
สละเวลาเข๎ารํวมกิจกรรมในครั้งนี้
พี่ OJ 3 ตุลาคม 2554
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5.องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง
5.1 สรุป การสั มมนาสมาชิ ก เครือ ขํายองค์ก รแหํงการเรีย นรู๎ เ พื่อพั ฒนาคุณ ภาพมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาครั้งที่ 7
โดย สํวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.2 เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรูฝ๎ ังลึก
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
5.3 สิ่งดี ๆ ที่เรียกวํา “ยิ่งให๎ ... ก็ยิ่งได๎รับ”
โดย พี่ OJ
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง
5.1 สรุ ป การสัม มนาสมาชิ ก เครื อ ข่ า ยองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ เ พื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (ช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม 2554)
โดย ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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กิจกรรมสร้างคุณอานวย (Facilitators) แห่ง Mini_UKM ครั้งที่ 1 รุน่ ที่ 1/2554
และกิจกรรมมือใหม่หัดขับ จับ KM มาเป็นเครื่องมือเติมเต็มงานประจา
วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
ณ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเข๎ า รํ ว มโครงการองค์ ก รการเรี ย นรู๎
เพื่ อ พั ฒ นามาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (1/2554) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ Mini UKM 7 โดย
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยตํางๆ เชํน มหาวิทยาลัยแมํ
ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกํน และ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554
กิจกรรม

1. กิจกรรมสร้างคุณอานวย (Facilitators) แห่ง Mini_UKM ครั้งที่ 1 รุ่นที่
1/2554 วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ นพ. จิตเจริญ ไชยาคา
กลุํมนี้ คือ
คนที่เคยเข๎ารับการอบรมด๎านการจัดการความรู๎ มากํอนแล๎ว บุคลากร
มทส. ที่เข๎ารํวมมีจานวน 6 คน คือ 1. นางสาวลฎาภา รัตนจารุ 2. นางชดช๎อย รวยสูงเนิน
3. นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง 4. นางสาววราลี อิ่มวิเศษ 5. นายชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ
และ 6. นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี
วิทยากรได๎ให๎ผู๎ที่เข๎ารํวมได๎กรอกข๎อความลงในแบบ “BAR ถอดบทเรียน เพื่อเตรียมตัวเป็น
คุณอานวย Mini_UKM Best Practice + How to + Key Success Factor เพื่อการ
เรียนรู้” เพื่อจะได๎ทราบเป้าหมายในการนาการจัดความรูม๎ าใช๎ในหนํวยงาน ประเด็นที่ต๎องการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์ด๎าน KM โดยเฉพาะประเด็นที่ตอ๎ งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
จากนั้นวิทยากรกลําวถึงความสอดคล๎องของการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดการ
ความรู๎ โดยจะมีตัวบํงชีท้ ี่เกี่ยวข๎อง 3 ตัวบํงชี้ คือ ตัวบํงชีท้ ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน ตัวบํงชีท้ ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ๎ ากงานวิจัยหรืองานสร๎างสรรค์
และตัวบํงชีท้ ี่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ และให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการเป็น
คุณอานวย จากนั้นให๎แยกกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อถอดบทเรียนในชํวงบําย
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2. กิจกรรมมือใหม่หัดขับ จับ KM มาเป็นเครือ่ งมือเติมเต็มงานประจา
วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร
กลุํมนี้ คือ คนที่ยังไมํเคยเข๎ารํวมเครือขํายด๎านการจัดการความรู๎ บุคลากร มทส.ที่เข๎ารํวมมี
จานวน 4 คน คือ 1. นางศิริรัตน์ เนาว์วงษ์ 2. นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภินันท์ 3. นางสาว
จิณห์นิภา ปราสาทหินพิมาย และ 4. นายป้อ บุญรอด

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2554
ช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง “KM กับคุณภาพอุดมศึกษา”
วิทยากร คือ ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช
วิทยากรได๎บรรยายคุณภาพอุดมศึกษาในชํวงศตวรรษที่ 21 สังคม/โลก เปลี่ยน เด็ก เปลี่ยน
ทักษะที่ตอ๎ งการในการดารงชีวติ เปลี่ยน สํงผลให๎การเรียนรู๎ การสอน ต๎องเปลี่ยนไป ครูต๎องไมํ
เน๎นการสอน เน๎นออกแบบการเรียนรู๎ เน๎นสร๎างแรงบันดาลใจ เน๎นการเป็นโค๎ช ที่ไมํใชํผสู๎ อน
ทักษะเพื่อชีวติ ในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ
สาระวิชาหลัก • ภาษาแมํ และภาษาโลก • ศิลปะ • คณิตศาสตร์ • เศรษฐศาสตร์ •
วิทยาศาสตร์ • ภูมิศาสตร์ • ประวัติศาสตร์ • รัฐ และความเป็นพลเมืองดีหัวข้อสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 • ความรู๎เกี่ยวกับโลก • ความรู๎ด๎านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น
ผูป๎ ระกอบการ • ความรูด๎ ๎านการเป็นพลเมืองดี • ความรู๎ด๎านสุขภาพ • ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม • ความริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม • การคิดอยําง
ลึกซึ้งและการแก๎ปัญหา • การสื่อสารและการรํวมมือ ทักษะชีวิตและอาชีพ • ความยืดหยุํน
และปรับตัว • การริเริ่มและเป็นตัวของตัวเอง • ทักษะสังคม และสังคมข๎ามวัฒนธรรม • การ
เป็นผู๎สร๎างหรือผลิต (productivity) และความรับผิดรับชอบเชื่อถือได๎ (accountability) • ภาวะ
ผู๎นาและความรับผิดชอบ (responsibility) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี •
ความรูด๎ ๎านสารสนเทศ • ความรูเ๎ กี่ยวกับสื่อ • ความรูด๎ ๎าน ICT
โดยโรงเรียนและครูต๎องจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู๎ตํอไปนี้
• มาตรฐานและการประเมิน ในยุคศตวรรษที่ 21
• หลักสูตรและการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 • การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21
• สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตํอการเรียนในศตวรรษที่ 21
ดังนัน้ วิธีจัดการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 • ใช๎ PBL • Team Learning • Studio-Type Room •
นาเสนอตํอเพื่อนรํวมชั้น และ..... • ครู/อาจารย์เป็นโค๎ช facilitator • พํอแมํ คนในชุมชน/ใน
ระบบบริการสุขภาพ
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“.....ต๎องเรียนโดยฝึกฝน ที่เป็นการฝึกฝนจากโจทย์จริง ชีวติ จริง และการฝึกฝนร๎อยละ 90 เป็น
การปฏิบัติ ที่เรียกวํา PBL (Project-Based Learning) โดยที่จะต๎องปฏิบัติรํวมกันเป็นกลุํมหรือ
เป็นทีม เพื่อให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันผํานการปฏิบัติ (interactive learning through action) และ
อีกสํวนหนึ่งของการฝึกฝน (ประมาณร๎อยละ 10) เป็นการทบทวนความเข๎าใจจากการปฏิบัติ ที่
เรียกวํา reflection หรือภาษา KM เรียกวํา AAR ซึ่งกระบวนการ reflection หรือ AAR จะ
เกิดความรู้ความเข้าใจกว้างขวางเชื่อมโยงและลึกหากได้ “คุณอานวย” (facilitator) ที่มี
ความสามารถสูง” สามารถดูรายละเอียด ได๎จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/21st
Century Skills
ทั้งนี้ วิทยากรได๎กลําวถึงวิธีการตํางๆ ในประเด็น ต๎องชํวยครู/อาจารย์ ทักษะการเป็น
ครู สํงเสริมอาจารย์ งานวิจัยที่รับใช๎สังคมไทย นักศึกษาเรียนด๎วย PBL ในภาคชีวติ จริง SSS
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยรับใช๎สังคม นักศึกษาเรียนด๎วย PBL ในภาคชีวติ จริง สรุป อุดมศึกษาเป็น
Creative Enterprise • ต๎องการ creativity สาหรับสร๎าง innovation • KM คือเครื่องมือชนิดหนึ่ง
ที่ตอ๎ งเอาไปใช๎อยํางอัตโนมัติ – KM Inside
ช่วงสาย-บ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมยํอยผํานเรื่องเลําเร๎าพลัง จานวน 7 กลุํม ดังนี้
กลุํมที่ 1 การเรียนการสอนที่เน๎นผูเ๎ รียนเป็นสาคัญ
กลุํมที่ 2 การวิจัยในชั้นเรียน
กลุํมที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
กลุํมที่ 4 การบริการที่ประทับใจสาหรับเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน
กลุํมที่ 5 การพัฒนาหนํวยงานสูํการเป็นองค์การเรียนรู๎
กลุํมที่ 6 การบริหารความเสี่ยง
กลุํมที่ 7 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน

วิทยากร ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร
และรศ. กัลณกา สาธิตธาดา

รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคา

เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แยกกลุํมตามความสนใจ โดยบุคลากร มทส. เข๎ารํวม ในกลุํมที่
4-7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หาแนวปฏิบัติที่ดี พร๎อมเลือกตัวแทนแตํละกลุํมนาเสนอแนวปฏิบัติที่
ดีในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 -11.00 น.
ช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) วางแผนปฏิบัติการ Business meeting Mini_UKM 7 (ตัวแทน
มหาวิทยาลัยเครือขํายเข๎ารํวมทบทวนของเกํา วางแผนของใหมํ มหาวิทยาลัยละ 2 คน)
มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย
นครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน์
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ที่ประชุมได้หารือการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน สรุปได้ดังนี้
1. การจัดครัง้ ตํอไป เจ๎าภาพคือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. หัวปลาที่จะกาหนด เน๎น การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ โดยอาจจะมีประเด็นยํอยๆ ทั้งนี้ หัวปลาอื่นๆ ให๎นามาตํอ
ยอดถัดจากการจัดครัง้ ตํอไป (หลังจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ๎าภาพ)
3. การจัดกิจกรรม มือใหมํ มือเกํา ควรให๎มีการทบทวน โดยพัฒนามือเกําเพื่อให๎
สามารถให๎ความรู๎ตํอมือใหมํตํอไปได๎ มือเกําที่มาไมํได๎มีการเตรียมการ ควรจะมี
การตํอยอดในมหาวิทยาลัยของตนเองแล๎วเอามานาเสนอสรุปให๎ฟัง เหมือนวําได๎มี
การพัฒนาตํอยอดอยํางไรไปแล๎วบ๎าง สํวนมือใหมํบางทีมาแล๎ว ไมํรู๎วาํ ต๎องทาอะไร
4. มหาวิทยาลัยสารคามจะทาการจัดการความรู๎ตํอ เนื่องจากมีผลที่ดีตํอมหาวิทยาลัย
อยํางชัดเจน แตํเจ๎าภาพก็คํอนข๎างจะใช๎งบประมาณเยอะ

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554
ช่วงเช้า
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง (เจ๎าภาพครั้งที่ 6) นาเสนอผลการดาเนินงานตํอยอดจาก
การสัมมนา
ตัวแทนกลุํมนาเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 7 กลุํม
บทสรุปของหัวข๎อ "วิธีการขับเคลื่อนหนํวยงานสูํองค์การแหํงการเรียนรู๎" คือ
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง
5.2 เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช

60… KM

“เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก”
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิช
ความรู๎หลักที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู๎ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็น
ความรูท๎ ี่จับต๎องยากหรือไมํได๎เลยแลกเปลี่ยนยาก ในบางครั้งแม๎เจ๎าตัวก็ไมํรู๎วําตนมีความรู๎นั้น
จึงต๎องมีวิธีการแลกเปลี่ยนความรูฝ๎ ังลึกนีใ้ นตลาดนัดความรู๎ และในการประชุมระดมความคิด
วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความรู๎ฝังลึก ซึ่งผูกพันอยูํกับประสบการณ์หรือการปฏิบัติ
วิธีที่ดีที่สุดคือทาให๎ดู หรือฝึกหัดด๎ว ยกัน วิธีนี้เหมาะกับความรู๎ที่เป็นทักษะด๎านการลงมือทา
แตํในกรณีของการปฏิบัติที่ไมํใชํการใช๎มือหรือรํางกาย แต่เป็นการดาเนินการผ่านขั้นตอนที่
ซับซ้อน หลายขั้นตอน โดยคนหลายคน วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฝังลึกที่ใช๎กันมากใน
ปัจจุบัน คือ การเล่าเรื่อง Storytelling ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งของการจัดการความรู้

เทคนิคการประชุมโดยใช้การเล่าเรื่อง (Storytelling)
เป้าหมายที่สาคัญของการเลําเรื่อง คือ ให๎ผู๎มีความรู๎จากการปฏิบัติ ปลดปลํอยความรู๎
ที่ซํอนอยูํในสํวนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ) ในสํวนลึกของสมอง (ความคิด) และในสํวนลึกของ
รํางกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นคาพูดและหน๎าตา ทําทาง (non subconscious & conscious)
ย้าวําเรามีเป้าหมายให๎เกิดการสื่อสารโดยใช๎จิตสานึกและจิตใต๎สานึก ดังนั้น ถ๎าฝึกปฏิบัติจนมี
วิธีการและขั้นตอนของการเลําเรื่อง มีดังตํอไปนี้
1. กาหนด “หัวปลา” ให๎ชัด ซึ่งหมายถึง เป้าหมายของการประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังตัวอยําง การประชุมในตลาดนัดความรู๎ของชาวนา จ.พิจิตร เมื่อเดือน
ธันวาคม 2547 “หัวปลา” คือ การทานาแบบธรรมชาติ ไมํใช๎สารเคมี
2. กาหนดให๎กลุํมเป็นกลุ่มเล็ก ไมํเกิน 10 คน เพื่อให๎มีความรู๎สึกใกล๎ชิดเป็นกั นเอง
ไมํเป็นทางการ สร๎างความรู๎สึกอิสระได๎งําย ความรู้สึกแบบนี้เอื้อต่อการเล่า
เรื่องอย่างมีพลัง ทาให๎ความรู๎ฝังลึกและซํอนอยูํมดิ ชิดจนตัวเองก็ไมํรู๎วําตนรู๎ ถูก
ปลดปลํอยออกมาได๎งํายขึ้น
3. สมาชิกกลุํม เป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความวํา เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุ
“หัวปลา” ที่ตกลงกันด๎วยตนเอง
4. ถ๎าเป็นไปได๎ จัดแบํงกลุํมให๎สมาชิกกลุํม ประกอบด๎วย คนที่มีความแตกต่างกัน
เชํน คิดตํางกัน ทางานตํางหนํวยงาน อยูํคนละอาเภอ เรียนหนังสือคนละสาขา
เป็ นต๎ น เนื่ อ งจากในการประชุ มกลุํ มนี้ เราต๎อ งการใช๎ พ ลัง ของความแตกตํ า ง
หลากหลาย
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5. มีการเลือก หรือแตํงตั้ง ประธานกลุ่ม ทาหน๎าที่ ดาเนินการประชุม และสรุป
ประเด็นเป็นระยะ ๆ และเลือก เลขานุการกลุ่ม ทาหน๎าที่ จดประเด็น และ
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) เพื่อการบรรลุหัวปลา
6. สมาชิกกลุํม เลําเรื่องเกี่ยวกับ ความสาเร็จของตน ตาม “หัวปลา”
7. สมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ ชํวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรู๎เพื่อการบรรลุหัวปลา
ออกมา และให๎เลขานุการกลุํมเขียนขึ้นกระดาน flip chart ให๎ได๎เห็นทั่วกัน และ
แก๎ไขตกแตํงได๎งาํ ย
8. มี “คุณอานวย” Group Facilitator ทาหน๎าที่คอยช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น
สร๎างบรรยากาศของความชื่นชม ความคิดเชิงบวก การซักถามด๎วยความชื่นชม
ให๎สมาชิกกลุํมได๎หมุนเวียนการเลําเรื่องถ๎วนหน๎ากัน ไมํมีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการ
พูด คอยชํวยตั้งคาถาม “ทาไมจึงเป็นเชํนนั้น ” “คิดอยํางไรจึงทาเชํนนั้น ” เพื่อ
ชํวยให๎ความรู๎เพื่อการปฏิบัติถูกปลดปลํอยออกมาและคอยกระตุ๎นให๎สมาชิกกลุํม
ชํว ยกั น “สกั ด ” หรือ “ถอด” ความรู๎เ พื่อการบรรลุ หัวปลา ออกมาและมี ผู๎
บันทึกไว๎
9. การเลําเรื่อง ให้เล่าเพียงประเด็นเดียวต่อหนึ่งเรื่อง และเลําสั้น ๆ เลําตาม
ความเป็นจริง ไมํตีไขํใสํสี เลําให๎เห็นตัวคนหรือตัวละคร เห็นพฤติกรรมหรือการ
กระท า เห็ น ความคิ ด หรื อ ความเชื่ อ ที่ อ ยูํ เ บื้ อ งหลั ง เลํ า ให๎ เ ห็ น ชี วิ ต และ
ความสัมพันธ์ที่อยูํในเรื่อง เลําให๎มีชีวิตชีวา เห็นภาพพจน์ เห็นสภาพแวดล๎อม
หรือบริบทของเรื่อง
10. ในการเลําเรื่อง ต๎องเลําแบบให๎ ข้อมูลดิบ ที่ไม่ผ่านการตีความของผู้เล่า คือ
เลําเหตุการณ์ไมํใชํเลําความเข๎าใจของผู๎เลํา ที่ได๎จากเหตุการณ์ ไมํใชํเลําการ
ตีค วามของผู๎เ ลํา ถือวําเรื่องเลําเป็นข๎อมูลดิบ สาหรับ ให๎สมาชิกกลุํมผลัดกั น
ตีความ เพื่อดึง “ความรู”๎ เพื่อการบรรลุหัวปลาออกมา
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การเล่าเรื่องจะประสบความสาเร็จมากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ
คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และบรรยากาศขณะเล่า ผู๎เลํามีอารมณ์แจํมใส มีความรู๎สึกเอื้ออาทร
ตํอ กลุํม ผู๎ ฟั ง มี ค วามรู๎ สึก วํ าผู๎ ฟั งเป็ นกั ล ยาณมิ ตร มีจิ ต ใจพร๎อ มที่จ ะให๎ มีค วามภู มิใ จใน
ความส าเร็ จ ที่ต นก าลั งเลํ า เป็ น ผู๎ป ระสบเหตุ ก ารณ์ใ นเรื่ อ งที่ เ ลํา ด๎ วยตนเอง คิด ทบทวน
เรื่องราวที่จะเลํามาเป็นอยํางดี และมีทัก ษะในการเลําออกมาจากใจ คือ เล่าแบบไม่ตีความ
จะมีความสามารถเล่าเรื่องออกมาได้อย่างทรงพลัง โดยที่ “เรื่องราว” จะไมํใชํแคํออกมา
เป็นคาพูดเทํานั้น จะแสดงออกในหน๎าตา แววตา ทําทาง น้าเสียง และการสื่อสารที่ไมํใชํ
คาพูด รวมทั้ง “ความเงียบ” เป็นชํวง ๆ ด๎วย (ถ๎ามี) โปรดสังเกตวําสภาพจิตอันเป็นกุศล เป็น
จิตที่มีพ ลัง สามารถทาหน๎าที่แบํงปันความรู๎ที่ลึกและซับซ๎อนได๎ดีกวําสภาพจิตธรรมดา ๆ
ผูร๎ ับฟังที่เป็น “ผู๎ฟังอยํางตั้งใจ” ที่เรียกวํา active listening จะชํวยสํงกระแสจิตไปกระตุ๎นให๎ผู๎
เลําเกิดอารมณ์ในการเลํา ทาให๎สามารถเลําออกมาจากใจได๎ลึกยิ่งขึ้น คาถามที่แสดงความ
สนใจและชื่นชม (appreciative inquiry) จะชํวยกระตุ๎นอารมณ์สร๎างสรรค์เชํนเดียวกัน และยัง
จะชํวยทาให๎การเลําเรื่องครบถ๎วนมากขึ้น ในกรณีที่การเลําเรื่อง มีการข๎ามขั้นตอน ผู๎อานวย
ความสะดวกในการประชุม (group facilitator) อาจชํวยถามวํา “ทาไมจึงทาเชํนนั้น” “คิด
อยํ า งไรจึ ง ท าสิ่ ง นั้ น ” ก็ จ ะชํ ว ยให๎ ค วามรู๎ สึ ก นึ ก คิ ด ในขณะเกิ ด เหตุ ก ารณ์ ถู ก เลํ า ออกมา
บรรยากาศของการประชุมมีอิทธิพลตํอความสาเร็จในการเลําเรื่อง ห๎องประชุมที่ให๎ความสงบ
รับ ฟังเสียงจากการเลําได๎ดี มีที่ จดบันทึก บรรยากาศเป็นอิสระ ผํอนคลาย ไมํตกอยูํใ ต๎
อานาจใด ๆ บรรยากาศที่มีความเป็นกัลยาณมิตรเอื้ออาทรตํอกันจะชํวยให๎การสื่อสาระ ใน
การเลําเรื่องมีคุณภาพสูงกระจํางชัดและลึก
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วิธี “สกัด” ความรู้จากการปฏิบัติ
ความรู๎จากการปฏิบัติเป็นความรู๎ฝังลึกอยูํ ในคน หรืออยูํในความสัมพันธ์ระหวํางคน
ในหลายกรณีนามาแบํงปัน หรือแลกเปลี่ยนกันได๎ยาก บันทึกเป็นเอกสารยิ่งทาได๎ยาก จึงต๎อง
มีวิธีการ หรืออุบายสาหรับให๎ความรู๎ในการปฏิบัติออกมาเป็นคาพูด หรือตัวหนังสือ วิธีการ
หนึ่งก็ คือ การเล่ าเรื่อ ง (storytelling) ดังกลํา วแล๎ว โดยที่ก ารเลําเรื่องนี้ดาเนินการในการ
ประชุมกลุํมยํอยที่มสี มาชิกไมํเกิน 10 คน
การเลําเรื่องทาให๎ความรู๎ในการปฏิบัติ และความรู๎เพื่อการปฏิบัติถูกเปลํงออกมาเป็น
คาพูด ในรูปของเรื่องราวที่มบี รรยากาศและสภาพแวดล๎อม (context) จาเพาะ สาหรับให๎ผู๎ฟัง
ตีความได๎โดยอิสระ คาดหวังวําผลการตีความของผู๎ฟังแตํละคนจะมีทั้งสํวนที่เหมือนและสํวน
ที่ไมํเหมือนกับการตีความของคนอื่น เมื่อนาผลการตีความนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในกลุํม
ก็จะสามารถบันทึกขุมความรู๎ที่เป็นความรู๎เพื่อการปฏิบัติ เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ได๎ การ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ใ นสํ ว นของการตี ค วามไมํ เ หมื อ นกั น จะน าไปสูํ ก ารยกระดั บ ความรู๎
(Knowledge Leverage) โดยอัตโนมัติ
เมื่ อ ผู๎ เ ลํ า เรื่ อ งแตํ ล ะคนเลํ า เรื่ อ งเสร็ จ ประธานขอให๎ ส มาชิ ก กลุํ ม ตี ค วามวํ า เรื่ อ ง
ดังกลําวบอกอะไรเกี่ยวกับความรู๎ เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่เป็นความรู๎เพื่อการปฏิบัติ เมื่อ
ผู๎ตีความคนที่ 1 เสนอการตีความของตน เลขานุการเขียนขึ้นกระดาน flip chart ทาเชํนนี้ไป
เรื่อย ๆ จนสมาชิกกลุํมตีความครบทุกคน ก็ชํวยกันสรุปขุมความรู๎จากการเลําเรื่องดังกลําว
ให๎สมาชิกกลุํมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเลําเรื่องและให๎สมาชิกคนอื่นชํวยกันตีความสกัดขุม
ความรู๎จนครบคน แล๎วอาจขึ้นรอบใหมํจนสมควรแกํเวลา จึงรํวมกั นสังเคราะห์จากรายการ
ขุมความรูจ๎ ัดเป็นหมวดหมูํได๎เป็น แก่นความรู้ (Core Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา”
ที่กาหนดทั้งขุมความรู๎และแกํนความรูน๎ จี้ ะต๎องได๎รับการจดบันทึกไว๎อยํางดี
ในวาระการนาเสนอผลการระดมความคิดของกลุํมยํอยตํอที่ประชุมใหญํ ผู๎เข๎ารํวม
ประชุมจะได๎เห็นทั้งความเหมือน การเติมเต็ม และความตํางของผลการประชุมกลุํม สํวนที่
เป็นความตํางควรนามาทาความเข๎าใจรํวมกัน จะพบวําเหตุที่ตํางเพราะตํางกลุํมมีความเข๎าใจ
หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม หรือบริบทตํางกัน นาไปสูํความรู๎ที่ยกระดับขึ้น
จากความเข๎าใจบริบทของเรื่องราวนั้น ๆ หากมีเวลามากพออาจจัดให๎มีคณะทางานไปสรุป
และสั ง เคราะห์ ภ าพรวมของขุ ม ความรู้ (Knowledge Assets) และ แก่ น ความรู้ (Core
Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่กาหนด เอามานาเสนอตํอที่ประชุมใหญํเพื่อตกแตํง
และบันทึกไว๎ใช๎งานตํอไป
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ในชีวิตจริงเมื่อได๎ขุมความรู๎และ แกํนความรู๎ จากการประชุมระดมความคิด สมาชิก
แตํละคนจะนาความรู๎เหลํานั้นไปทดลองใช๎ในกิจการงานของตน แล๎วเก็บข๎อมูล สังเกต และ
บันทึก ผลของการทดลองปฏิบัติ นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิก ความรู๎ก็จะถูก
ยกระดับผํานการปฏิบัติขนึ้ เรื่อย ๆ และกิจการงานก็จะบรรลุผลดีขนึ้ เรื่อย ๆ เชํนเดียวกัน
ในการประชุมเพื่อ “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูด๎ ังกลําว บรรยากาศที่เท่าเทียมและ
เป็นอิสระสาคัญอย่างยิ่ง เพราะจะชํวยให๎การเลําเรื่องและการเสนอข๎อคิดเห็น หรือการ
ตีความเรื่องเลํา ดึงหรือสกัดความรูอ๎ อกมาจากเรื่องเลํา ดาเนินไปอยํางเป็นธรรมชาติเป็นการ
พูดออกมาจากใจ ไมํผํานการกลั่นกรองด๎วยความเกรงอาวุโส เกรงวําคาพูดหรือความเห็น
ของตนจะผิดหลักทฤษฎี ฯลฯ ซึ่งเป็นอุปสรรคปิดกั้นความคิดสร๎างสรรค์อันเป็นบํอเกิดของ
นวัตกรรม
โปรดสังเกตวําความสาเร็จจากเรื่องเล่าขึ้นอยู่กับ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเล่า กับฝ่ายรับ
คล๎าย ๆ กับการสื่อสารทางวิทยุขึ้นอยูํกับทั้งเครื่องสํงและเครื่องรับ และเมื่อรับสารแล๎วก็ต๎อง
มีการตีความอยํางดี การสื่อสารนัน้ จึงจะประสบความสาเร็จ
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง
5.3 สิ่งดี ๆ ที่เรียกว่า “ยิ่งให้ ... ก็ยิ่งได้รับ”
โดย พี่ OJ
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สิ่งดี ๆ ที่เรียกว่า ... “ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ”
โดย พี่ OJ
วั น นี้มี โ อกาสเขี ย นบทความองค์ ความรู๎ ถํ ายทอดเรื่ อ งราวเกี่ ย วข๎อ งกั บ การท างาน
“การจัด การความรู้ ” ภายในเทคโนธานีใ ห๎ส อดคล๎องกั บ การตั้งหัวข๎อเรื่อง “ยิ่งให้ ก็ ยิ่ ง
ได้รับ” นับตั้งแตํได๎รับคาสั่งมอบหมายภาระงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต๎นมานั้น ได๎
เริ่มบทบาทของการเป็น “คุณอานวย” (ที่มบี ทบาทสาคัญในกระบวนการ KM) อยํางจริงจังมาก
ขึน้ ในการทากิจกรรมเกี่ยวกับการเลําเรื่อง แลกเปลี่ยนความรูป๎ ระสบการณ์ของชาวเทคโนธานี
เมื่อเดือนมีนาคม 2553 (ซึ่งกํอนหน๎านั้นทาหน๎าที่กากับแนวทางการบริหารจัดการKM หรืออยูํ
เบือ้ งหลังการดาเนินงาน ตัง้ แตํปี 2551-2552) คงจะเรียกได๎วาํ เป็นการสานฝันที่มีอยูํ (อาจเป็น
เพราะการติดนิสัยของบุคลากรรุํนบุกเบิกของมหาวิทยาลัย ด๎วยต๎องการเห็นความก๎าวหน๎า
ระบบงานเกิดขึ้นในองค์กรของเรา) หวังวําเทคโนธานีได๎มกี ารสะสมองค์ความรูท๎ ี่มอี ยูํอยํางเป็น
ระบบเสียที ไมํกระจัดกระจาย ติดตามตัวบุคคลเหลํานั้นที่เดินจากเทคโนธานีไปทุกครั้ง บอก
ตรง ๆ วํา เสียดายวันเวลา ... เสียดายงบประมาณ กวําจะปั้นดินให๎เป็นดาวได๎ต๎องใช๎ผละกาลัง
มหาศาลซึ่งขึน้ อยูํกับการสะสมองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบแทบทั้งสิน้
KM เป็ น เรื่ อ งยากและใหม่ ม าก ๆ ส าหรับ น้อ ง ๆ หลายคนในเทคโนธานี ก าร
ทางาน KM ต๎องเจอเรื่องราวเหตุการณ์อุปสรรคที่เข๎ามาไมํซ้าแบบต๎องแก๎ไ ขเป็นครั้ง ๆ ไป
กวํ า จะถึ ง วั น นี้ พี่ OJ เพิ่ ง จะค้ น พบสิ่ ง ที่ KM ควรท า คื อ อะไร ... นั บ ตั้ ง แตํ ก ารปรั บ รื้ อ
กระบวนการสื่อสารประชาสั ม พั นธ์ ... เริ่มต๎น ด๎วยการหาภาพสวย ๆ สื่อสารแทนถ๎อยค า
จากนั้นได๎ มุ่งเน้นถ้อยคาที่ดึงดูดน่าสนใจ (อาจไมํถูกต๎องตามหลักไวทยากรณ์เทําใดนัก)
เชิญชวนให๎น๎อง ๆ รับทราบและเข๎าใจไปเรื่อย ๆ .. สุดท๎ายตอกย้า KM ด๎วยการสร๎างแบรนด์
ให๎กับ KM การให๎นอ๎ ง ๆ จดจา การสื่อด้วยภาพของ “คุณอานวย” P/R ไปในตัว หรือ ด้วย
การสื่อสารจิตวิทยาแฝงด้วยความเข้าใจ เอื้ออาทรและอย่างต่อเนื่อง (ขอย้าวํา..อยําง
ตํอเนื่อง เพราะเข๎า ใจวํ าการท างานใด ๆ จะให๎ ไ ด๎ ผ ลสาเร็จ ต๎องอาศั ย เวลา ความตํอ เนื่อ ง
เทํานั้น) ไมํวําจะเป็นการสรุปบทเรียนความรู๎หลังจากจัด กิจกรรมเสร็จสิ้นลง ใช๎ภาษางําย ๆ
ไมํเป็นทางการ หรือแม๎กระทั่งการนาสื่อเทคโนโลยี ด๎วยการสร๎างคอลัมน์ “แบ่งปันความรู้
กับ KM” (เป็นการสร๎างชํองทางประชาสัมพันธ์ ให๎หลากหลายขึ้น ด๎วยการตั้งกระทู๎ให๎น๎อง ๆ
แสดงความคิดเห็นได๎งํายขึ้น) คงจะเป็นเทคนิคอยํางงํายตรงประเด็นความหมายการจัดการ
ความรู๎ และตรงใจน๎อง ๆ ไปพร๎อม ๆ กัน ... การประชาสัมพันธ์ KM แทบจะทุกครั้งแอบรู๎สึก
ภูมใิ จเล็ก ๆ กับผลงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ... แตํพี่ OJ ก็ยังระลึกอยูํเสมอวําต๎องพัฒนา
ปรับปรุงกันไปเรื่อย ๆ อยํางไมํมที ี่ส้ินสุด ...
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พี่ OJ ขออนุญาตเข๎าเนื้อหาอยํางเป็นทางการของคาวํา “ยิ่งให้ ก็ยิ่งได้รับ ” กับการ
พัฒนาบุคลากรเทคโนธานี (Development & Employee Engagement)
ถ๎ าจะเปรีย บเสมื อนการบริห ารทรัพยากรบุคคล เมื่อ ได๎ ทั้งคนเกํ งและคนดีเ ข๎ ามา
ทางานให๎กับหนํวยงานแล๎ว สิ่งสาคัญก็คือ H/R ต๎องรักษาและจูงใจให๎คนเกํงเหลํานั้น สนใจ
เต็มใจ มุ่งมั่น ที่จะผลิตผลงานที่ตัวเขาเองและหนํวยงานมีความภาคภูมใิ จ
ความรูส๎ ึกที่มงุํ มั่น ผูกพันตํอพันธกิจและพร๎อมที่จะทุํมเทพลังทางความคิด สติปัญญา
เพื่อสร๎างความสาเร็จนั้น หรือที่เรียกกันวํา “Employee Engagement” ซึ่งเมื่อใดที่พวกเรามี
ความรูส๎ ึกเชํนนีแ้ ล๎ว ยํอมจะสํงผลนาไปสูํการสร๎างผลงานที่สูงขึ้น
บางครั้งอาจมีการตั้งคาถามเกิดขึ้นวํา ทาไมต๎องมีการพัฒนาบุคลากร (ย๎อนกลับไป
เมื่อปี 2551 โครงสร๎างการบริหารงานภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด๎วย 3 งานหลัก ๆ
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี “งานพัฒนาบุคลากร” ด๎วย) ... แล๎วการพัฒนาบุคลากรทาไมจึงเป็นปัจจัย
สาคัญที่จะมีสวํ นหนึ่งของการสร๎างความผูกพันของตนกับหนํวยงาน
คาตอบงําย ๆ ก็คือ ต๎องท าให๎รู๎สึก วําหนํวยงานได้ให้โอกาสกับ การเรีย นรู้อย่าง
ต่อเนื่องช่วยให้เขามีอาวุธทางปัญญาในการคิด และสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความ
ภาคภูมิใจ หรือว่าการได้รับความรู้ท่ีทันสมัยจะสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ต๎องทาให๎
เห็นประโยชน์จากตรงนีก้ ํอน จะทาให๎รสู๎ ึกมั่นใจในการทางานที่ท๎าทายได๎เป็นอยํางดี
โดยรวมแล๎วการได๎รับโอกาสในการพัฒนาความรู๎ความสามารถจากหนํวยงาน ทาให๎
เห็นวําบุคลากรเป็นสํวนหนึ่งของความสาเร็จของหนํวยงาน และให๎รู๎สึกวําตนเองก็ประสบ
ความสาเร็จ และมีความก๎าวหน๎าไปพร๎อม ๆ กับการเติบโตของหนํวยงานด๎วย
ดังนั้น จะเห็นวําหนํวยงานควรที่จะสํงเสริมให๎เกิด บรรยากาศในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง (ตามหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลาย
รูปแบบวิธีการ ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎แบบเป็นการสอนในชั้นเรียน การอบรมประชุมสัมมนา
ตําง ๆ และรูปแบบพี่เลี้ยง Coaching จากผู๎บังคับบัญชาหรือผูเ๎ ชี่ยวชาญด๎านตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
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หรือที่ส าคั ญ เป็นการเรีย นรู๎แบบ KM การเรีย นรู๎จากแหลํงข๎อมูลคลังความรู๎ ให๎
สามารถเข๎าไปค๎นหาหรือศึกษาความรู๎ที่รวบรวมไว๎ หรือเรียนรู๎จากการแบํงปัน แลกเปลี่ยน
ความรู๎ประสบการณ์ เพื่อให๎บุคลากรเหลํานั้นสามารถนาไปใช๎ปฏิบัติงานได๎จริงและทันตํอ
เหตุการณ์อีกด๎วย

มีคาพูดกลําวอยํางงดงามแฝงด๎วยปรัชญา กลําวไว๎วํา “องค์กรใด ยิ่งให๎พนักงาน
พัฒนาความรู๎ ความสามารถมากเทําไร พนักงานก็ยิ่งเกํงขึ้นและคืนกลับมาเป็นความสาเร็จ
ขององค์กรมากเทํานั้น” ... จึงเป็นที่มาของ คาวํา “ยิ่งให๎ ... ก็ยิ่งได๎รับ”
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6. ประมวลความคิดเห็นบุคลากร
6.1
6.2

สอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
การตั้งกระทู้ความคิดเห็น “แบ่งปันความรู้กับ KM”

70… KM

6.1 สอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถาม
หัวข๎อ “ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมันสาปะหลัง”
ผู๎เลําเรื่องโดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธารง หัวหน๎าโครงการศูนย์วจิ ยั มันสาปะหลัง เทคโนธานี
วันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 1
วัตถุประสงค์ : เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดมี าปรับใช๎ในการปฏิบัตงิ านจริง
จากจานวนแบบสอบถามทั้งสิ้น 14 ชุด (ร๎อยละ 100) ได๎รับคืน 12 ชุด (ร๎อยละ 85) และไมํได๎รับคืน 2 ชุด
(ร๎อยละ 15) สรุปผล ดังนี้
1. สิ่งที่ท่านอยากบอกหรือเล่าสู่กันฟังในวันนี้คอื
- การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทาให๎ได๎ความรู๎เกี่ยวกับการปลูกมันสาปะหลังยิ่งขึ้นและสามารถนาไปใช๎
ประโยชน์ได๎จริง
- อาจารย์ผู๎ถํายทอดความรู๎ประสบการณ์ แนะนาแนวทางการทางานอีกรูปแบบหนึ่งได๎เป็นอยํางดี
- บรรยากาศควรมีความเป็นกันเอง เพื่อที่จะให๎ผู๎เข๎ารํวมกล๎าที่จะสอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นได๎มากขึน้
- สถานที่จัดกิจกรรม บรรยากาศรอบข๎างมีเสียงดังไปหนํอยทาให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมขาดสมาธิ ใน
การทากิจกรรม
2. ความรู้ บทเรียน หรือประโยชน์ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี คือ
- ได๎ความรู๎เกี่ยวกับชนิดของมันสาปะหลัง
- ได๎ทราบถึงวิธีการปลูกมันสาปะหลังให๎ได๎ผลผลิตที่ดแี ละเหมาะสม
- ได๎ ทราบถึ ง วิธี ก ารปลู ก มั น ส าปะหลั ง ผสมผสานกั บพืช ชนิ ด อื่ น ได๎ แ ละยั ง ท าให๎ ผ ลผลิ ต ทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก
- ได๎ความรู๎เกี่ยวกับการอยูํรํวมกันในสังคมและการทางานกับคนอื่น
- ได๎กระบวนการและวิธีการแก๎ไขปัญหาในการทางาน
3. สามารถนาความรู้ไปขยายผลต่องานอื่น ๆ ได้
- สามารถแนะนาแหลํงความรู๎เกี่ยวกับการปลูกมันสาปะหลังแกํเกษตรกร
- สามารถนาความรู๎ที่ได๎ไปใช๎ในการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได๎
- สามารถนาความรู๎ที่ได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรม ไปใช๎กับการทางานได๎ เชํน ต๎องทางานด๎วย
ความตัง้ ใจจริง มีความอดทนในการทางาน จึงจะประสบผลสาเร็จ และการทางานรํวมกับหนํวยงานอื่น ๆ
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หัวข๎อ “เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ”
ผู๎เลําเรื่องโดย ทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อ วันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะ ของผู๎มีประสบการณ์ตรงที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
จานวนแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด ได๎รับคืน 14 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 40 และไมํสํงคืน 26 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 60สรุปผล ดังนี้

1. สิ่งที่ท่านอยากบอกหรือเล่าสู่กันฟังในวันนี้คอื
1.1 บรรยากาศโดยทั่วไป, เนื้อหา, ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
- เป็นทางการเกินไปนําจะปรับให๎เป็นกันเองจะได๎แลกเปลี่ยนกันมากกวํานี้
- อยากให๎ผู๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนกล๎าที่จะสอบถาม แลกเปลี่ยนความรู๎/เทคนิคตําง ๆ มากกวํานี้
- ได๎ทราบเทคนิคที่เป็นเสนํห์ในการทางาน ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายในและภายนอก
1.2 ผู้เล่าเรื่อง, ผู้ดาเนินรายการ
- องค์ความรู๎ในตัวผู๎เลํามีมากผู๎ดาเนินรายการควรสร๎างคาถามมากขึน้
- ผู๎ดาเนินรายการนําจะชงประเด็นให๎ผู๎แบํงปันเกิดความนําสนใจมากกวํานี้
- ชอบสโลแกน และประทับใจผู๎ที่มาเลํา ประสบการณ์ดี ๆ อยํางมาก
2. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดีได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้
- เป็นประสบการณ์ที่นาไปใช๎หรือเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ได๎
- เป็นกิจกรรมที่สามารถนาไปใช๎ประโยชน์กับทุกหนํวยงาน
- การประสานงานที่ดชี วํ ยให๎การทางานราบรื่น ให๎เกิดความไว๎วางใจ และยินดีให๎บริการ
- ได๎รับรู๎แนวทาง วิธีการ เทคนิคและมารยาทในการประสานงานให๎เกิดประสิทธิผลได๎อยํางดี
- เป็นเทคนิคที่ดที าให๎การติดตํอประสานงานงํายขึ้น
- ได๎เทคนิคการพูดเพื่อขอร๎องให๎ผู๎อื่นชํวยเหลือ
- การเตรียมข๎อมูลใช๎ในการประสานงาน หรือให๎ผู๎อ่นื รับงานแทนได๎
- ได๎ทราบการพูดติดตํอประสานงานของเจ๎าหน๎าที่โครงการอุทยานผีเสื้อ
- เทคนิคการประสานงาน การติดตํอสื่อสาร ต๎องทาด๎วยใจ
- สโลแกนของอ.ดร.รุจ มรกต และเทคนิคการประสานงาน
- เทคนิคการแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าอยํางสร๎างสรรค์
3. สามารถนาความรู้ไปขยายผลต่องานอื่น ๆ ได้
3.1 ปรับใช้กับภายใน (งานตนเอง)
- สามารถนามาปรับใช๎กับตนเองได๎
- ทุกหนํวยงานสามารถนาเทคนิคการด๎านการประสานงานไปใช๎และปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับงานของตนเองได๎
- การติดตํอประสานงานโดยการนาแนวคิดมาประยุกต์ใช๎และปรับให๎เป็นสไตล์ของตนเอง สามารถนาไปใช๎
ในการทางานได๎อยํางเต็มที่ในด๎านสโลแกนของอ.ดร.รุจ มรกต
3.2 ปรับใช้กับภายนอก (ลูกค๎า, หนํวยงานภายนอก)
- สามารถนาเทคนิคประสานงานมาชํวยการติดตํอสอบถามข๎อมูล
- สามารถนาประยุกต์ใช๎กับการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกตําง ๆ ได๎
- การพูดเพื่อติดตํอกับลูกค๎า ควรพูดจาไพเราะอํอนหวานและใจเย็น
- สามารถนาไปใช๎ประสานงานติดตํอ กับสํวนงานภายใน มทส.
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หัวข้อ “บอกเล่าประสบการณ์จากวันวาน จนถึง...ปัจจุบัน”
ผู้เล่าเรื่อง ทีมงานฝ่ายปรับแปลงและถํายทอดเทคโนโลยี วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.30 – 11.00 น.
ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
จากจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 34 ชุด
ได๎รับกลับคืนจานวน 22 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 65 และไมํสํงกลับคืน
จานวน 12 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 35 สรุปผล ดังนี้
1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ
- การทางานต๎องทาด๎วยใจ
- ความเข๎าใจและความจริงใจในการทางาน
- การติดตํอประสานงานที่ดจี ะต๎องมีความจริงใจ เต็มใจ ใสํใจ เปิดใจ เข๎าใจ รูใ๎ จ จึงจะเกิดผลและมีประสิทธิภาพ
- ได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีดีในการทางาน การแก๎ไขปัญหาทั้งในการประสานงานกลับกลุํมเป้าหมายและกับ
วิทยากร หรือผู๎เชียวชาญที่เราประสานงานด๎าย
- ได๎รับรูป๎ ระสบการณ์ที่หลากหลายและแนวทางแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า
- ได๎รู๎ถงึ เทคนิคการประสานงานในรูปแบบตํางๆ ที่เป็นประโยชน์ตํอการทางาน
- ได๎ Share ความรู๎เกี่ยวกับการประสานงานในรูปแบบตํางๆ
- ได๎ทราบถึงแนวทางการดาเนินงานของฝ่ายปรับแปลงฯ
- ได๎รับทราบเทคนิคการประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ รํวมถึงประชาชนทั่วไป
- การ “เอาใจเขา มาใสํใจเรา” เป็นพืน้ ฐานในการอยูํรวํ มกันทั้งในด๎านการงานและการอยูํรํวมกันของเพื่อนรํวมงาน
ซึ่งจะต๎องมีความจริงใจกํอน คือการเอาใจเข๎าไปใสํกับงาน ได๎รู๎ ปัญหาตํางๆ จากการปฏิบัติงานของฝ่ายปรับแปลง
และถํายทอดเทคโนโลยี รํวมถึงวิธีแก๎ปัญหาในการทางาน การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าตํางๆ ประสบการณ์ในการ
ทางานตํางๆ
- การแสดงความจริงใจ จากใจจริงด๎วยการมองใจเขาใจเรา ถือเป็นเทคนิคการประสานงานที่สาคัญอยํางหนึ่ง
- การประสานงานที่ดตี ๎องมีความอดทนและรับฟัง
- การติดตํอประสานงานไมํวํากิจกรรมใด ต๎องใช๎ “ใจ” ในการทางาน
- การประสานกับบุคคลภายในเทคโนธานี การประสานงานกับงานด๎านการเกษตร อาจารย์ และวิทยากร
2. สามารถนาความรู้ที่ได้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เช่น
-นาไปเป็นแนวทางในการประสานงานมาใช๎ทั้งโดยตรงและทางโทรศัพท์เพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
-นาความรู๎ที่ได๎ไปแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าในเหตุการณ์ที่ไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ในงานที่มีการบริการและ
ประสานงานที่คล๎ายๆ กัน เชํน การจัดอบรมตํางๆ
-นาไปใช๎ในการปรับตัวให๎เข๎ากับการทางาน
-นามาปรับใช๎กับการทางานที่ต๎องปฏิบัติงานจริง
-นาความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎ในการประสานงานในด๎านตํางๆ
-เพิ่มความเข๎าใจกับผู๎มาติดตํอให๎มากขึน้ รวมถึงผู๎รวํ มงานด๎วย
-เพิ่มความรักในงานที่ทา พัฒนาตํอเนื่องและถํายทอดประสบการณ์ให๎กับเจ๎าหน๎าที่ที่รับชํวงงานตํอได๎ดี และเข๎าใจสิ่ง
รับตัวให๎มากขึ้น
-สามารถนาวิธกี ารแก๎ปัญหา เชํน การรีบแก๎ไขปัญหาอยํางเรํงดํวนและไมํนิ่งนอนใจ มาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับงานที่
รับผิดชอบได๎
-นามาใช๎ในการติดตํอประสานงานกับเพื่อนรํวมงานของเรา
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หัวข้อ “Training Courses on demand เล่าที่มาโดยแปลและล่าม”
ผู้เล่าเรื่อง ทีมงานโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม วันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 9.30 – 10.30 น.
ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
วัตถุประสงค์ : เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี มาปรับใช๎ในการปฏิบัตงิ านจริง
จากจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 25 ชุด ได๎รับกลั บคืนจานวน 5 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 20 และไมํสํงกลับคืน
จานวน 20 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 80
สรุปผล ดังนี้
1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัตทิ ี่ดี ได้รบั จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ
- เป็นการเลําเรื่องที่ให๎ความรู๎ในภาพรวมกว๎างๆ คนทุกระดับสามารถนาไปปรับใช๎ได๎
- ได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการแปลและลําม หลักการใช๎ภาษากระบวนการจัดการที่เป็น
ระบบ เป็นขัน้ ตอน
- ได๎ทราบถึง KM, Leadership, โครงสร๎างการทางานของแปลและลําม วิธีการทางานและ
ปัญหาที่พบ
- ได๎รับความรู๎และแนวคิดใหมํของ KM
- ได๎รับความรู๎และเทคนิคใหมํ ๆ ในการแปลภาษาและการทางาน
2. สามารถนาความรูท้ ไี่ ด้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เช่น
- ชํวยทาให๎กระบวนการจัดเก็บเอกสารมีระบบและขั้นตอน
- นาไปใช๎เป็นหลักการในการทางานตํอไป
- นาไปปรับใช๎กับงานที่ได๎รับผิดชอบ
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หัวข้อ “บอกเล่าเรื่องราว ความสาเร็จ”
ผู้เล่าเรื่อง นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน๎าฝ่ายบริการวิชาการ
วันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 9.30 – 10.30 น. ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี
วัตถุประสงค์ :
เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการนาความรู๎ที่ได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี
ประสบการณ์ตรง ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจริง
จากจานวนแบบสอบถามทั้งหมด 25 ชุด
ได๎รับกลับคืนจานวน 13 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 52 และไมํสํงกลับคืน
จานวน 12 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 48 สรุปผล ดังนี้
1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัติที่ดี ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คือ
- การประสานงานแบบเข๎าถึงหนํวยงานใหญํ หนํวยงานยํอยและระดับภูมิภาค
- แนวทางการทางานอยํางไรให๎ประสบความสาเร็จ
- การมีสวํ นรํวมจากบุคคลในหลายๆด๎านที่ทาให๎เกิดความสาเร็จได๎แกํ ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎บริหาร พนักงาน ฯ
- เทคนิคการประสานงานแบบมีสวํ นรํวม คานึงถึงผู๎มีสวํ นได๎สํวนเสีย
- การมีสวํ นรํวมพลักดันการให๎บริการเพื่อชํวยพัฒนาด๎านการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่
- ความสาเร็จ ได๎มาจาก การรํวมกันคิด รํวมกันทา โดยทุกๆ ฝ่าย ได๎ประโยชน์รวํ มกัน ต๎องระดม
ทรัพยากรที่มีอยูํมาใช๎ประโยชน์ให๎คุ๎มคําโดยมีปัจจัยสนับสนุน เชํน SIPA, การทา ISO,บุคคลากร
- การทางานแบบมีสวํ นรํวมและการวางแผน ของผู๎รํวมงานและผู๎ท่มี ีสํวนเกี่ยวข๎อง
- การสร๎างเป้าหมายของงานแตํละจุด
- การใช๎ทรัพยากรที่มอี ยูํรอบด๎าน
- ทุกกิจกรรมจะต๎องมีการวางแผนและดูความต๎องการของลูกค๎าวําต๎องการอะไร
- การมีทีมงานที่ดีและทุกฝ่ายให๎ความรํวมมือ จะทาให๎งานออกมาสาเร็จและมีคุณภาพ
- ถ๎าเรารํวมมือประสานงานกันจะกํอเกิดให๎งานตํางๆ ประสบความสาเร็จ
- ทาให๎มีความรู๎เกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ ปัญหาอุปสรรค การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของแตํละฝ่ายใน ทธ.
-

การวางแผนปฏิบัตงิ านที่ดี การประสานงานและการเตรียมงานที่มีประสิทธิภาพ จะทาให๎การปฏิบัตงิ านสาเร็จหรือมีความผิดพลาดน๎อย

- แนวทางการปฏิบัติไปสูคํ วามสาเร็จ
- การที่เรามี ISO ทาให๎การทางานมีระบบมากยิ่งขึน้ และมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึน้
2. สามารถนาความรู้ที่ได้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เช่น
- สามารถนารู๎มาใช๎ในการจัดทา Open source และ e – learning
- การประสานงานให๎เกิดความถูกใจทั้งผู๎ให๎ทุนและผู๎เชี่ยวชาญ
- นามาใช๎กับงานทีรับผิดชอบอยูํ
- รํวมกันระดมความคิดภายในหนํวยงานและนาไปปฏิบัติอยํางมีระเบียบแบบแผน
- ประยุกต์ใช๎กับการทางานประจา
- นาไปวางแผนในการทางานของตนเอง
- การรํวมมือกันในที่ทางาน
- การประสานงานที่ดี จะเป็นประโยชน์ตํองาน
- เทคนิคการวางแผน การประสานงานที่ดี
- การนาเทคนิคการวางแผนการประสานงานไปใช๎ในงาน
- นาไปพัฒนาการทางานที่ปฏิบัติอยูํ
- การจัดการวางแผนและประสานงานกับหนํวยงานภายนอกที่ดี และการวางแผนเป้าหมายที่วาง
ไว๎ให๎บรรลุผลกิจกรรมที่ทาอยูํ
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6.2 การตั้งกระทู้ความคิดเห็น “แบ่งปันความรู้กับ KM”
แบ่งปันความรู้ “เทคนิคการประสานงานครั้งแรกให้ประสบผลสาเร็จ”
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แบ่งปันความรู้ “ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง”
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7. ประมวลภาพการจัดกิจกรรม
7.1 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
7.2 ภาพการประชาสัมพันธ์ (ก่อน – หลัง)
7.3 ภาพทีมงานเบื้องหลังความสาเร็จ KM
ประกอบด้วย
ครั้งที่ 1 เปิดตานานอุทยานผีเสือ้ จากรุํนสูํรนุํ
วันที่ 26 มกราคม 2554
ครั้งที่ 2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การเตรียมความพร๎อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 5 ปี (2555-2559) และประกันคุณภาพการศึกษาเทคโนธานี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
ครั้งที่ 3 สัมมนาเครือขํายองค์กรแหํงการเรียนรู๎ (Mini UKM)
ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชํวงระหวํางวันที่ 17-19 มีนาคม 2554
ครั้งที่ 4 ประสบการณ์การณ์การถํายทอดองค์ความรูก๎ ารปลูกมันสาปะหลัง
วันที่ 28 เมษายน 2554
ครั้งที่ 5 เสนํห์มัดใจ สไตล์ผีเสือ้
วันที่ 23 มิถุนายน 2554
ครั้งที่ 6 บอกเลําประสบการณ์จากวันวาน จนถึงปัจจุบัน
ฝ่ายปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
ครั้งที่ 7 Training courses on demand เลําที่มาโดยแปลและลําม
วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ครั้งที่ 8 บอกเลําเรื่องราว ความสาเร็จ โดยฝ่ายบริการวิชาการ
วันที่ 28 กันยายน 2554
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ประมวลภาพกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ครั้งที่ 1 “เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น”
ณ วันที่ 26 มกราคม 2554

ครั้งที่ 2 “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อม
จัดทาแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ” ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554
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ครั้งที่ 3 “สัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Mini UKM ครั้งที่ 7)”
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ช่วงเวลา วันที่ 17-19 มีนาคม 2554

ครั้งที่ 4 “ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมันสาปะหลัง”
ณ วันที่ 28 เมษายน 2554
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ครั้งที่ 5 “เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ”
ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2554

ครั้งที่ 6 “บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวาน .. จนถึงปัจจุบนั ”
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
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ครั้งที่ 7 “Training courses on demand เล่าที่มา โดยแปลและล่าม”
ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2554

ครั้งที่ 8 “บอกเล่าเรื่องราว..ความสาเร็จ”
ณ วันที่ 28 กันยายน 2554
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การประชาสัมพันธ์
“เปิดตานานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น”

“การเตรียมความพร้อมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ (2555-2559) และการประกันคุณภาพการศึกษา”

“สัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Mini UKM ครั้งที่ 7)”
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การประชาสัมพันธ์
“ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมันสาปะหลัง”
โดย อาจารย์ ดร.อัศจรรย์ สุขธารง หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยมันสาปะหลัง

วันที่ 28 เมษายน 2554
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การประชาสัมพันธ์
“เสน่ห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ”
โดย ทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อ
วันที่ 23 มิถุนายน 2554
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การประชาสัมพันธ์
“บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวาน .. จนถึงปัจจุบัน”
โดย ทีมงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี
วันที่ 21 กรกฎาคม 2554
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การประชาสัมพันธ์
“Training courses on demand เล่าที่มา โดยแปลและล่าม”
โดย ทีมงานโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม

วันที่ 26 สิงหาคม 2554
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การประชาสัมพันธ์
“บอกเล่าเรื่องราว ... ความสาเร็จ”
โดย นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
วันที่ 28 กันยายน 2554
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แซวขาๆ..ทีมงานเบื้องหลังความสาเร็จ KM

จัดสถานที่เนีย้ บๆ..
ไมํใชํใครที่ไหน

อื้ม...ผมนะเสียงหล่อ
ยังโสต (ทัศนูปกรณ์) ครับ
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8.ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิงปีงบประมาณ 2554
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1. เข๎าเว็ปไซต์ http:// technopolis.sut.ac.th

2. เข๎าที่เมนูหลัก คลิกที่ KM เทคโนธานีเพื่อเข๎าหน๎าเว็ปไซต์ การจัดการความรู้(KM) จะปรากฎ
หน้าเว็ปไซต์ ตามรูปภาพ 2.1

2
102… KM

3
4

5
6
7
รู ปภาพ 2.1
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3. คลิกที่ขอ๎ ความในแตํละหัวข๎อ เมื่อต๎องการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู๎ของเทคโนธานีในแตํละ
เรื่อง เชํน ต๎องการรู๎ความหมายของการจัดการความรู๎ ก็ให๎ใช๎เม๎าส์คลิกที่ ความหมาย เป็นต๎น
4. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด ประกันคุณภาพรวม(7.2) สามารถคลิกเข๎าไปศึกษาได๎ 5 หัวข๎อ
ดังนี้ 1. เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ 2. ข๎อมูลการจัดการความรู๎ 3. รายงาน P DCA การเฝ้า
ระวังติดตามระบบบริหารคุณภาพ 4. รายงานผลดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และ 5. การเปลี่ยน
เป้าหมายการจัดการความรู๎ ตามรูปภาพ 4.1

รู ปภาพ 4.1

5. หากต๎องทราบถึงมติที่ประชุมในแตํละครั้งที่มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการ
พัฒนาการจัดการความรู๎ของเทคโนธานี สามารถเข้าไปที่ รายงานการประชุมคณะทางาน
ในแต่ละครั้งได้ตามรูปภาพ 5.1

รูปภาพ 5.1
6. เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู๎ จากการเลําเรื่องถึงประสบการณ์ตํางๆ
ของผู๎เลําแตํละทําน ในแตํละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ ออกมาให๎เป็นองค์
ความรู๎แกํผู๎ที่เข๎ามาศึกษาและสามารถนาไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือในเรื่องอื่นๆ ได๎
ตามรูปภาพ 6.1.1-6.1.2,6.2.1-6.2.2
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6.1 เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ ประจาปีงบประมาณ 2553 ได้
รวบรวมเป็นรูปเล่มไว้ในเว็ปไซต์ ซึ่งสามารถเข้าอ่านหรือปริ้นออกมาเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้
ตามรูปภาพ 6.1.1-6.1.2

รูปภาพ 6.1.1

รูปภาพ 6.1.2
6.2 เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู๎ ประจาปีงบประมาณ 2554 เข๎าไปศึกษา
ได๎ ตัว อยํางเชํน ต๎องการศึก ษาการเลําประสบการณ์การถํายทอดองค์ความรู๎ก ารปลูก มัน
105…KM

สาปะหลัง ให๎คลิกที่ข๎อความของข๎อที่ 5 ตามรูปภาพ 6.2.1 จะปรากฎเว็ปไซต์ที่เป็น PDF ตาม
รูปภาพ 6.2.2

รูปภาพ 6.2.1

รูปภาพ 6.2.2
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7. แบํงปันความรู๎กับ KM (การตั้งกระทู๎) เป็นหน๎าเว็ปที่มีไว๎ให๎ผู๎ที่เข๎ามาเยี่ ยมชมเว็ป
ไซต์ ได๎มีข๎อเสนอแนะตํางๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ ของเทคโนธานี ซึ่งผู๎ที่เข๎ามาเว็ป ไซต์
สามารถเข๎าไปตั้งกระทู๎เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได๎ 2 ทาง คือ
1. เข๎าเมนูหลัก – KM หัวข๎อที่ 3 แบํงปันความกับ KM ตามรูปภาพที่ 2.1
2. เข๎าตรงแบํงปันความรู๎กับ KM ด๎านขาวมือของหน๎าเว็ปไซต์ ตามรูปภาพ 7.1
และสามารถบันทึกข๎อเสนอแนะตํางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได๎ตามตัวอยํางในรูปภาพที่
7.2

รู ปภาพ 7.1

7
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รักดี จริ งใจ
Nattaya @ hotmail.com

ดีจงั นอกจากได้ความรู ้แล้วยังสามารถนา
ไปแนวทางการทางานได้อีกด้วย

√

Bnbs7

รู ปภาพ 7.2
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9.ภาคผนวก
เอกสารอ้างอิงปีงบประมาณ 2555
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แผนงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนธานี
ประจาปีงบประมาณ 2555
เดือน
ตุลาคม 2554

ผู๎รวํ มแบํงปัน
1. ฝ่ายบริการวิชาการ
2. โครงการอุทยานผีเสื้อ
พฤศจิกายน 2554
1. โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไทย
2.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
ธันวาคม 2554
งานที่ปรึกษา
โครงการสนับสนุนพัฒนา
1.ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด
(กลุมํ อุตสาหกรรมเอกชน)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย เทคโนโลยี
2.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์
3.โครงการหนํวยบริการทาง
ห๎องปฏิบัติการ
มกราคม 2555
งานที่ปรึกษา
โครงการอุทยาน
1.โครงการหนํวยบริการทาง
(กลุมํ ธุรกิจ / เอกชน)
วิทยาศาสตร์
ห๎องปฏิบัติการ
2. โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมไทย
กุมภาพันธ์ 2555
ทางโทรศัพท์
โครงการห๎องเรียน
1.โครงการศูนย์การเรียนรูข๎ องชุมชน
วิทยาศาสตร์
2.โครงการอุทยานผีเสื้อ
3.โครงการหนํวยบริการงานแปลและ
ลําม
มีนาคม 2555
ทางเอกสารหรือ Mail
โครงการเมืองจราจรจาลอง 1.โครงการศูนย์การเรียนรูข๎ องชุมชน
2.โครงการอุทยานผีเสื้อ
เมษายน 2555
ทางตรง (บุคคล)
สานักงานผู๎อานวยการเทค 1. ฝ่ายบริการวิชาการ
โนธานี
2. ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด
เทคโนโลยี
พฤษภาคม 2555
สรุปบทเรียนความรู๎ที่ได๎รับ
งานติดตามตรวจสอบและ
1. ฝ่ายบริการวิชาการ
เพื่อค๎นหาแนวทางการปฏิบัติที่ ประเมินผล เทคโนธานี
2. ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด
ดีพิจารณาบรรลุเป้าหมายการ
เทคโนโลยี
จัดการความรูห๎ รือไมํอยํางไร
3.สานักงานผู๎อานวยการเทคโนธานี
มิถุนายน 255
ทบทวน/กาหนดเป้าหมายการ ผู๎อานวยการเทคโนธานี
1.คณะทางานระบบการจัดการความรู๎
จัดการความรู๎
เทคโนธานี
2.ฝ่าย/โครงการ
หมายเหตุ: ผลมติที่ประชุมคณะทางานระบบบริ หารจัดการคุณภาพรวม เทคโนธานีครัง้ ที่ 5/2554
วันที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี ้
1. ตอบสนองเป้าหมายการจัดการความรู้ “เทคนิคประสานงานตามกลุ่มผู้รับบริ การ
2. กาหนดให้ ฝ่าย/โครงการหมุนเวียนกันเป็ นผู้เล่าเรื่ องหลักและให้ มีผ้ รู ่ วมแบ่งปั นในเนื ้อหา
ที่สอดคล้ องกันเพื่อเน้ นความเป็ นทีมงานมากยิ่งขึ ้น
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เนือ้ หาแลกเปลี่ยน
งานอบรม การจัดทาคํายด๎าน
การศึกษา(ครู,นักเรียน)
งานบริการวิชาชีพ
(กลุมํ คณาจารย์ มทส.)

ผู๎เลําเรื่อง หลัก
โครงการศูนย์การเรียนรู๎ของ
ชุมชน
โครงการหนํวยบริการทาง
ห๎องปฏิบัติการ

คณะทางานการจัดการความรู ้ เทคโนธานี

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
ประธาน

นางสาวอรวรรณ จรุ งจิตอภินนั ท์
รองประธาน
นางนพคุณ กสานติกลุ
คณะทางาน

นางฉวีวรรณ นันท์ธนะวานิช
คณะทางาน

นายไพรัตน์ ฤทธิ์ประเสริ ฐ
คณะทางาน

นางสาวพรทิพย์ เชื่อมชัยตระกุล

นางสาวเหิ รพักตร สุจิรา
คณะทางาน

นางสาวอรสา นาจาเริ ญ
คณะทางาน

นางสาวจารุ วรรณ วีระเศรษฐกุล
คณะทางาน

นางสาวกาญจนา ข้าวเบา
คณะทางาน

คณะทางาน

นางสาวมัสการ ทวีแปลง
คณะทางานและเลขานุการ
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ภาษิต-คาคม KM
Knowledge resides in the users and not in the collection.
ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้

KM is a Journey, not a destination.
การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง

A little knowledge that acts is worth
more than much knowledge that is idle.
ความรู้เพียงเล็กน้อยเพือ่ ปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ

Knowledge is a key asset, but it is often tacit and private.
ความรู้เป็นสินทรัพย์สาคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็น
สินทรัพย์ส่วนบุคคล

Knowledge is not what you know, but is what you do.
ความรู้ไม่ใช่เพียงการรู้ แต่เป็นการกระทา

Shift from error avoidance to error detection and correction
จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด
ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข
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หัวใจของการจัดการความรู้

Knowledge is Power
ความรู้คอื พลัง
Successful knowledge transfer involves neither computers nor
documents but rather in interactions between people.
(Thomas H Davenport)
ความสาเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ท่คี อมพิวเตอร์ หรือ
เอกสาร แต่อยู่ท่กี ารมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน

The great end of knowledge is not knowledge but action

จุดหมายปลายทางสาคัญ ของความรู้มิใช่ทต่ี ัวความรู้
แต่อยู่ท่กี ารนาไปปฏิบตั ิ
Now the definition of a manager is somebody who makes
knowledge productive
นิยามใหม่ของผู้จัดการ คือ ผู้ซึ่งทาให้ความรู้ผลิตดอกออกผล
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