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สารจากผูอ้ านวยการเทคโนธานี                                                         
 

 

ขอแสดงความชื่นชมในความส าเร็จและผลงานของการพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ 

เทคโนธานี ประจ าปีงบประมาณ 2554 ดังปรากฎในรายงานผลงานฉบับนี้    จากผลของความ

รํวมมือรํวมใจที่ได๎รับจากการแลกเปลี่ยน  แบํงปันความรู๎  ประสบการณ์ตําง ๆ ของบุคลากร

เทคโนธานีทุกฝ่ายทุกโครงการ โดยมีงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเป็นผู๎ประสาน

อ านวยความสะดวกตามกระบวนการการจัดการความรู๎ที่มี “คุณอ านวย” และ “คุณลิขิต” 

พร๎อมทั้งมคีณะท างานการจัดการความร๎ู เทคโนธานีชํวยเสนอแนะแนวทางการท างาน   

การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู๎นี้เป็นการสรุปบทเรียนน า

ความรู๎ประสบการณ์ที่ได๎มีการน าเสนอแลกเปลี่ยนกัน  ผลงานนี้มีเป้าหมายรวบรวมให๎เป็น

ระบบและเผยแพรํเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งได๎ปฏิบัติมาเป็นปีที่สอง  สอดคล๎องตามหลักเกณฑ์

มาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา  ตัวบํงชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎   

ของสถาบันอุดมศึกษาโดยทั่วไป 

การจัดการความรู๎ที่ดีต๎องเป็นการจัดการความรู๎เพื่อมุํงสูํการเป็นหนํวยงานแหํงการ

เรียนรู๎  มีการรวบรวมองค์ความรู๎ที่มีอยูํอยํางเป็นระบบเพื่อให๎ทุกคนสามารถเข๎าถึงความรู๎  

พัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎รู๎  รวมทั้งปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพอันจะสํงผลให๎หนํวยงาน

พัฒนามีความสามารถในเชงิแขํงขันในยุคโลกาภวิัฒน์ที่มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

และท๎ายที่สุด    ขอเป็นก าลังใจสนับสนุนการท างานระบบการจัดการความรู๎ภายใน

เทคโนธานใีห๎เป็นองค์กรแหํงการเรียนรู ๎ รํวมสรา๎งสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ตํอมหาวิทยาลัย

และสังคม  บรรลุตามนโยบายคุณภาพรวมเทคโนธานี คือ รวมบริการวิชาการ  ประสานงานที่

ปรึกษา  รักษามาตรฐานสากลและเป็นนิคมวจิัยของภูมิภาคที่สมบูรณ์ได๎ในที่สุด 

 
 

 

        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย  โชติษฐยางกูร) 

              ผู้อ านวยการเทคโนธานี 

             ประธานคณะท างานการจัดการความรู้ 
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ข้อมูลทั่วไป 

 
3.1 บทแนะน า 
   การถํายทอดองค์ความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในเทคโนธานีในปีงบประมาณ 

2554 เป็นการถํายทอดเรื่องราวการด าเนินงานตามเป้าหมายการจัดการความรู๎  ซึงในปีนี้

ได๎รับการปรับเปลี่ยนเป้าหมายให๎เหมาะสมตามบริบทของงานภารกิจหลักที่ได๎รับมอบหมาย 

ภายใต๎บริบทเหลํานั้นได๎ถูกวางกลยุทธ์แผนงานไว๎อยํางเรียบงํายเพื่อให๎เกิดความใกล๎ชิดกับ

องค์ประกอบสภาพแวดล๎อมและวัฒนธรรมภายในที่ควรจะเป็น  ในชํวงต๎นปีงบประมาณเป็น

การวางแนวความคิด   “รู๎เขา รู๎เรา” (ตุลาคม 2553 ถึงพฤษภาคม 2554) เป็นการถํายทอด

เรื่องราวถึงวิธีการด าเนินงานภายในฝา่ย/โครงการ เชํน “เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ จากรุํนสูํรุํน” 

ของโครงการอุทยานผีเสื้อ   “การถํายทอดองค์ความรู๎การปลูกมันส าปะหลัง” ของโครงการ

ศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง หรือเป็นกลไกการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ “การเตรียม

ความพรอ๎มจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  (ปีงบประมาณ 2555 - 2559) และการจัดท าประกัน

คุณภาพการศกึษา”  (จัดขึน้ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554)  

เมื่อกลางปีงบประมาณ (มิถุนายน 2554 เป็นต๎นไป) ได๎ปรับแผนกลยุทธ์โดยมุํงเน๎น

เจาะจงเนือ้หาความรู๎บนแนวความคิด  “เทคนิคการประสานงาน”  ได๎รับการรวบรวมบทเรียน

ความรู๎ตําง ๆ ตลอดจน ความคิดเห็นเชิงบวกหรือลบอยํางหลากหลาย   เชํน “เสนํห์มัดใจ  

สไตล์ผีเสื้อ”  ของโครงการอุทยานผีเสื้อ  “บอกเลําประสบการณ์  จากวันวานจนถึงปัจจุบัน”  

ของฝ่ายปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  “Training courses on demand เลําที่มา 

โดยแปลและลําม”  ของโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม  และ “บอกเลําเรื่องราว 

ความส าเร็จ”  ของฝ่ายบริการวิชาการ  หลังจากที่ได๎อํานบทเรียนความรู๎จนจบบทสุดท๎าย  

หากเกิดความรูท๎ี่แตกตัวโดยการน าเนือ้หาความรูแ๎ตํละบทเรียนไปศึกษา วิเคราะห์  และเรียนรู๎

การใช๎งานอยํางเหมาะสมก็จะเป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาตนเองและหนํวยงาน   ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการสร๎างให๎สังคมเทคโนธานเีป็นสังคมแหํงการเรียนรู ๎    

ในปีงบประมาณถัดไปหวังเป็นอยํางยิ่งวํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จะสรรค์สร๎าง

แรงบันดาลใจให๎กับคนท างานได๎รับสิ่งใหมํ ๆ เกิดขึ้นในการชํวยกันพัฒนาองค์ความรู๎ที่มีอยูํ

ยกระดับเป็นนวัตกรรมคลังข๎อมูลความรู๎ในระยะเวลาอันใกล๎นี้ จึงนับได๎วําระบบการจัดการ

ความรู๎ภายในเทคโนธานีได๎ด าเนินการบรรลุนโยบายคุณภาพรวมเทคโนธานีดังเจตนารมณ์

วิสัยทัศนข์องหนํวยงาน 
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3. ข้อมูลทั่วไป  

 
3.2 - 3.3  แผนด าเนินงานและกลยุทธ์การจัดการความรู้ 

หลังจากเมื่อปีงบประมาณ 2553 ที่ผํานมาได๎ผลักดันวิธีการสูํความส าเร็จของ

กระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง (CMP) ที่มุํงเน๎นเรื่องของ พฤติกรรมของคน ใน

หนํวยงานให๎เกิดความเข๎าใจ  รับรู๎  และยอมรับตํอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ปัจจุบัน  

ตามบทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย  เพื่อน าไปสูํการปรับทัศนคติที่ดี  ตาม

แผนกลยุทธ์  “งานได้ผล  คนสุขใจ” โดยการริเริ่มตั้งแตํจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎วย

การเชิญผู๎เลําเรื่องที่มีประสบการณ์ในการด าเนินชีวิต  ผํานเหตุการณ์ที่ประทับใจที่มีความ

หลากหลาย  และเลําเรื่องถํายทอดประสบการณ์ที่ดีให๎กับบุคลากรรุํนหลังได๎รับทราบเพื่อปรับ

ประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับตนเอง  ซึ่งมีทั้งหมด  4  ครั้งผํานวิธีการเลําเรื่องถํายทอดความรู๎

ประสบการณ ์4 หัวข๎อเรื่องดว๎ยกัน 

ในปีงบประมาณ 2554  ได๎เริ่มกระบวนการหรือวิธีการสูํความส าเร็จ ของกระบวนการ

จัดการความรู๎ (KMP)  ในรูปแบบการจัดการความรู๎ภายในหนํวยงานอยํางจริงจังขึ้นตาม

เป้าหมายการจัดการความรู๎    “พนักงานเทคโนธานี  สามารถให้บริการข้อมูลในเบื้องต้น

แก่ลูกค้า”    จึงวางแผนกลยุทธ์ส าหรับปีนี้  คือ  “รู้เขา  รู้เรา”  เป็นการถํายทอดเรื่องราว

การด าเนินงานของแตํละฝ่าย/โครงการตามความสนใจ  ซึ่งก็ได๎ 4 หัวข๎อเรื่องเชํนเดียวกันเมื่อ

ปีงบประมาณที่ผํานมา   นับตั้งแตํ “เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ จากรุ่นสู่รุ่น”   ของโครงการ

อุทยานผีเสือ้  “การถ่ายทอดองค์ความรู้การปลูกมันส าปะหลัง”  ของโครงการศูนย์วิจัยมัน

ส าปะหลัง  “จบิน้ าชา เล่าเรื่องแปลและล่าม”   ของโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม     

และ “จัดฝึกอบรมอย่างไรให้มีคุณค่า” ของฝ่ายบริการวิชาการ   

เป็นเรื่องที่นํายินดีอยํางยิ่ง  เมื่อทางทีมงานสอบถามการจัดกิจกรรมคราวใดมักมี

ผู๎สนใจตอบรับการเข๎ารํวมแลกเปลี่ยนความรู๎   ส าหรับวิธีการที่จะเข๎าสูํความส าเร็จของ

กระบวนการจัดการความรู๎ (KMP)  ทางคณะท างานการจัดการความรู๎ (ชุดเดิม) มีความตั้งใจ

วําต๎องการรูปแบบคํอยเป็นคํอยไป  มุํงเน๎นความมีสํวนรํวมแสดงออกทางความคิดเห็น ใน

บรรยากาศเสมอภาค  แตํทั้งนี้ อาจจ าเป็นต๎องอาศัยระยะเวลาพอสมควร  จึงจะสามารถเห็น

ผลงานของการด าเนินงานการจัดการความร๎ูได๎อยํางชัดเจนวําสามารถตอบโจทย์เป้าหมายการ

จัดการความรูไ๎ด๎มากน๎อยเพียงใด 
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หลังจากที่ได๎ปรับเปลี่ยนคณะท างานการจัดการความรู๎ (ชุดใหมํ) ได๎ปรับเปลี่ยนแผน

เป้าหมายการจัดการความรูแ๎ละท าให๎ตอ๎งยกเลิกแผนการจัดกิจกรรม (คงเหลือเดิม) 2 ครั้ง คือ   

“จิบน้ าชา เลําเรื่องแปลและลําม” ของโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม และ “จัด

ฝกึอบรมอยํางไรให๎มคีุณคํา” ของฝ่ายบริการวิชาการ    

จากการเริ่มต๎นจัดกิจกรรมภายใต๎การวางแผนเป้าหมายใหมํ  "เทคนิคประสานงาน 

ตามกลุ่มผู้รับบริการ”  ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2554 เป็นต๎นไป อาจจะนับได๎วําเป็นวิธีการที่

ใหมํส าหรับผู๎ที่ ไมํเคยเข๎ารํวมกิจกรรม  กลําวคือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ผนวกเข๎าสูํวาระการประชุมบุคลากรที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกเดือน แบํงเวลา

สํวนหนึ่งให๎กับการท ากิจกรรม เพื่อให๎บุคลากรสามารถเรียนรูเ๎ข๎าถึงได๎งาํย   

ด๎วยข๎อจ ากัดของเวลาและบรรยากาศของการเรียนรู๎ที่ส าคัญมากส าหรับการเรียนรู๎

รํวมกันอยํางเสมอภาค  แตน่ัํนไมํได๎เป็นอุปสรรคทั้งหมดส าหรับทีมงานเสียทีเดียวนัก  ซึ่งน๎องๆ 

บุคลากรเทคโนธานีตํางก็ให๎ก าลังใจที่ดีและเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  ไมํวําจะเป็นข๎อคิดเห็นที่ปรากฎใน

แบบสอบถาม ได๎รับการแจกให๎ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมดังกลําว   หรือแม๎กระทั่งการแวะมา

ทักทายพูดคุยกัน  จนท าให๎การประชาสัมพันธ์กิจกรรมตํางได๎รับความสนใจมากยิ่งขึ้น  (จาก

ภาพกิจกรรมสวย ๆ เป็นฝีมอืของผ๎ูอยูํเบื้องหลังที่ตาํงสนับสนุนชวํยเหลือกันเป็นอยํางด)ี   

 คงเป็นบทเรียนรู๎อีกบทหนึ่งท าให๎ทีมงานได๎รับแงํคิดในมุมบวกมากกวํามุมลบ  ซึ่งเป็น

สํวนที่ชํวยสร๎างแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อน     แผนงานกลยุทธ์การจัดการความรู๎ภายใน

เทคโนธานีให๎มีความหลากหลายยิ่งขึ้น  ไมํซ้ าแบบกัน  หรืออาจจะเรียกวําเป็นการออกแบบ

ทางความคิดที่จะชํวยพัฒนาคนในหนํวยงานได๎รับความรู๎ และส าคัญที่สุดตรงที่วําได๎รับการ

บริหารจัดการความรูเ๎ป็นระบบมากขึ้น   

ส าหรับแผนงานในรอบปีงบประมาณ 2555 ยังคงต๎องด าเนินการอยํางตํอเนื่อง กับ

เป้าหมาย “เทคนิคการประสานตามกลุํมผู๎รับบริการ” จนกวําได๎รับค าตอบบทสรุปหรือ

แนวทางปฏิบัติที่ทุกคนตกลงรํวมกัน  แตํอาจจะปรับวิธีการเดินเรื่องการแลกเปลี่ยนเป็นกลุํม  

เป็นทีมงานมากยิ่งขึ้น  แทนการถํายทอดความรู๎เฉพาะเพียงฝ่ายหรือโครงการเดียว ทั้งนี ้ 

เพื่อให๎เนือ้หาความรูม๎ีความหลากหลายมุมมอง 
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3. ข้อมูลทั่วไป  

 
3.4 เป้าหมายการจัดการความรู้ 

 
นับตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 ได๎ตัง้เป้าหมายการจัดการความรู๎“พนักงานเทคโนธานี  

สามารถให้บริการข้อมูลในเบื้องต้นแก่ลูกค้า”  ได๎รับการด าเนินการรูปแบบกระบวนการ

จัดการความรู๎ (KMP)   และวิธีการสูํความส าเร็จของกระบวนการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง 

(CMP) ตามตารางการท างานการจัดการความรู๎ (รูปแบบทางมหาวิทยาลัยโดยสํวนแผนงาน

เป็นผ๎ูวางรูปแบบ)   ด าเนนิการตามแผนกลยุทธ์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีงบประมาณ 2554 

เมื่อทางมหาวิทยาลัยโดยฝ่ายวางแผน  ได๎ขอให๎ทุกหนํวยงานท าการรวบรวมข๎อมูล

สรุปผลการด าเนินงาน  เพื่อประกอบการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 

2553   กลับพบวําผลด าเนินงานที่ผํานมาไมํตอบสนองภารกิจหลักของหนํวยงานเทําที่ควร  

(เนื่องจากมุํงเน๎นไปทางดา๎นบริหารจัดการเสียสํวนใหญํ) 
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จึงเป็นที่มาของ   การปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ในปีงบประมาณ 2554  

มติจากที่ประชุมคณะท างานการจัดการความรู๎เทคโนธานี ครั้งที่ 4/2554  วันที่ 1 มิถุนายน 

2554  คือ  “เทคนิคการประสานงานตามกลุ่มผู้รับบริการ”    ผลจากการประชุมครั้งนั้น  

ให๎แตํละฝ่าย/โครงการหมุนเวียนสลับการถํายทอดความรู๎ประสบการณ์เป็นประจ าทุกเดือน  

ผนวกเข๎ากับวาระการประชุมบุคลากรเทคโนธานี  และให๎มีการเลี้ยงอาหารวํางระหวํางจัด

กิจกรรมเพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศรู๎สึกผํอนคลาย  มีความเป็นกันเอง  ไมํให๎เป็นทางการ

มากเกินไปนัก   

โดยมีความมุํงหวังวํา เมื่อได๎ระบุเจาะจงเนื้อหาความรู๎เป็นเรื่องๆไปจะกํอให๎เกิด

ประโยชน์ ตํอการรวบรวมองค์ความรู๎ในหนํวยงานได๎งํายและชัดเจนขึ้นจึงเป็นบทสรุป ของ

จุดเริ่มต๎นของการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎เป็น “เทคนิคการประสานงาน 

ตามกลุ่มผู้รับบริการ”  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นมา โดยมีการเปิดตัวเริ่มต๎นที่

โครงการอุทยานผีเสื้อ  ใช๎หัวข๎อเรื่อง “เสนํห์มัดใจ  สไตล์ผีเสื้อ”  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 

2554    นอกจากนั้นแล๎วทางทีมงานโดยงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลซึ่งเป็นเจ๎าภาพ

หลักถือโอกาสอธิบายที่มาที่ไปของการด า เนินงานการจัดการความรู๎ที่ผํานมา (ตั้งแตํ

ปีงบประมาณ 2552)  จนกระทั่งการเข๎าสูํปรับเปลี่ยนเป้าหมายใหมํของการจัดการความรู๎  

เพื่อให๎บุคลากรเข๎าใจมีความตํอเนื่องถึงผลการด าเนินงานการจัดการความรู๎ให๎สอดคล๎องตาม

เป้าหมายการจัดการความรู ๎   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



12… KM 

 

3. ข้อมูลทั่วไป  
 

 

3.5 การค้นหาแนวทางปฏบิัติที่ดี 
 

ทุกครั้งที่มีการด าเนินงานจัดการความรู๎ภายในหนํวยงานโดยจัดกิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ผํานวิธีการเลําเรื่องความรู๎ประสบการณ์จากผู๎มีความรู๎ ประสบการณ์ใน

เรื่องนั้น ๆ  ถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎อื่น อาจจ าเป็นต๎องมีการค๎นหาแนวทาง หรือวิธีการน าไปสูํ

ความส าเร็จได๎อยํางไร   โดยการเริ่มต๎นที่การน าความรู๎ที่ได๎รับมาทดลองปฏิบัติใช้งานแล้ว

ค้นหาข้อสรุป  บทเรียน  ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ช่วยให้การท างานง่ายขึ้น  โดย

สามารถน าไปสูํการสรา๎งมูลคําเพิ่มได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ เชนํ   

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพรวม (TQM)   

- การประเมินตนเองเพื่อเทียบเคียงกับผลงานตนเองที่ผํานมาที่ส าคัญคือ  การ

เปรียบเทียบกับคูํแขํงขัน เพื่อน าไปสูํการสร๎างข๎อได๎เปรียบกับคูํแขํงขันเชิงธุรกิจ 

(Benchmarking)   

- การบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  (One stop services)   

- หรืออื่น ๆ ซึ่งจะน าไปสูํการพัฒนาหนํวยงานให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ

ของผ๎ูรับบริการได๎ 

การค๎นหาแนวทางความรูต๎ามเป้าหมายการจัดการความรู ๎ดังนี้ 

หัวข้อเรื่อง ความรู้/เทคนิค/ประโยชน์ที่ได้ 

1) เปิดต านานอุทยานผีเสือ้ จากรํุนสูํรํุน   1. การถํายทอดแนวทางการบริหารจัดการภายในโครงการ

อุทยานผีเสือ้ ภายใต๎นโยบายการเป็นแหลํงเรยีนรูข๎องชุมชน 

2. การประชาสัมพันธ์เผยแพรํ  ให๎กับกลุํมเป้าหมาย บุคลากร

เทคโนธานี  คณาจารย์ และผู๎สนใจโดยทั่วไปทั้งหนํวยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัยทราบกจิกรรมของโครงการ 

2) สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎การเตรียม

ความพร๎อมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ 2555-2559) และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1) การถํายทอดนโยบายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ

มหาวิทยาลัยลงสูํระดับหนํวยงาน 

2) การถํายทอดนโยบายการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระดับ

หนํวยงานลงสูํภาคปฏิบัติ ระดับฝ่าย/โครงการ 

3) การถาํยทอดหลักเกณฑ์มาตรฐานตัวบํงชี้การประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ได๎รับการปรับใหมํ  ในปีการศึกษา 2553 

4) การปรับเกณฑต์ัวชีว้ัด เพื่อรองรับพัฒนาระบบคุณภาพรวม 
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หัวข้อเรื่อง ความรู้/เทคนคิ/ประโยชน์ที่ได้ 

3) สัมมนาเครือขํายองค์กรแหํงการเรียนรู ๎

(Mini UKM ครั้งที่ 7) ณ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

1) การแลกเปลี่ยนเทคนิคการสื่อสาร (แบบไมํเป็นทางการ) ใช๎

ส าหรับการประสานงานการจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุํงเน๎น

ผลงานให๎ประสบผลส าเร็จ 

2) การแลกเปลี่ยนความรู๎การจัดท าแผนยุทธศาสตร์แบบมุํงเน๎น

ผลงาน และการน าไปใช๎งานได๎อยํางเหมาะสม 

4) การถํายทอดองค์ความรู๎ การปลูกมัน

ส าปะหลัง 

1) การถาํยทอดประสบการณก์ารท างานวิจัยการทดลองปลูกพืช

ไรํการปลูกมันส าปะหลังให๎กับกลุํมเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 

2) การถํายทอดประสบการณ์การให๎ความรู๎ อบรมบริการ

วิชาการด๎านการปลูกมันส าปะหลังให๎กับกลุํมเกษตรกรหรือ

ผู๎สนใจโดยทั่วไป 

3) การถาํยทอดประสบการณก์ารท างานปรัชญาการด าเนินชีวิต

ให๎กับบุคลากรรุํนหลังน าไปปรับใช๎กระบวนการท างานใน

ชีวติประจ าวันปกติ 

5) เสนหํ์มดัใจ  สไตล์ผีเสือ้ 1) การถํายทอดเทคนิคการประสานงานกับหนํวยงานภายใน

มหาวิทยาลัยให๎ เกิดความรํวมมือเป็นอยํางดี ชํวยให๎การ

ด าเนินงานแล๎วเสร็จทันภายในก าหนดระยะเวลา 

2) การถํายทอดเทคนิคการรับงานทางโทรศัพท์ ด๎วยการน า

ตารางบันทึกข๎อมูลมาชํวยการท างาน 

6) บอกเลําประสบการณ ์ จากวันวาน  จนถึง

ปัจจุบัน  (ฝ่ ายปรับแปลง ถํายทอดและ

เทคโนโลยี) 

1 )  การถํ ายทอดเทคนิคของการท าหน๎าที่ เป็ นคนกลาง

ประสานงานสื่อสารระหวํางวิทยากร กับชาวบ๎านหรือชุมชนให๎

เกิดความรวํมมือที่ดี 

2) การถํายทอดเทคนิคการประสานงานภายในฝ่ายเพื่อให๎เกิด

ทีมงาน ที่มีประสิทธิภาพ 

7) Training courses on demand  เลําที่มาโดย

แปลและลําม 

1) การถาํยทอดองค์ความรู๎เก่ียวข๎องกับการจัดการความรู๎ 

2) การถํายทอดความรู๎หลักการแปลความเอกสารและการท า

หน๎าที่เป็นลํามที่ดี 

3) การถํายทอดเทคนิคการจัดฝึกอบรมโครงการคลินิกภาษา  

ให๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 

8) บอกเลําเรื่องราว  ความส าเร็จ (ฝ่าย

บรกิารวิชาการ) 

1) การถํายทอดเทคนิคการฝึกอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์บน

ความต๎องการของลูกค๎าเป็นหลักจนกระทั่งได๎รับรางวัลประกัน

คุณภาพของผลงาน 

2) การถาํยทอดเทคนิคการฝึกอบรมบนหลักการความมีสํวนรวํม

ทุกขัน้ตอนของการท างาน 
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4. เนือ้หาของการถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนความรู้  

 
 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
ตุลาคม 2553 – พฤษภาคม 2554   

พนักงานเทคโนธานสีามารถใหบ๎ริการข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า 

มิถุนายน 2554 – กันยายน 2554   

เทคนิคการประสานงานตามกลุํมผ๎ูรับบริการ 
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4.1.1  เปิดต านานอุทยานผเีสื้อ จากรุน่สู่รุ่น  

วันที่  26  มกราคม  2554 
 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
พนักงานเทคโนธานสีามารถใหบ๎ริการข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า 
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4.1.1   เปิดต านานอุทยานผเีสื้อ  จากรุ่นสู่รุ่น   
โดย อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต  หัวหนา๎โครงการอุทยานผีเสือ้   เป็นผ๎ูเลําเรื่อง   

มเีนือ้หาความรูด๎ังนี้ 

 

       ในวันนี้ทางทีมงานติดตามตรวจสอบและประเมินผล เทคโนธานี ได๎เดินทางมา

ลํวงหน๎า ณ อุทยานผีเสื้อเวลา 15.30 น.  (หลังจากเข๎ารับฟังการน าเสนอจุดเดํน  จุดด๎อยกับ

แนวทางการพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตํละหนํวยงานให๎กับทาง

มหาวิทยาลัย  ได๎รับทราบปัญหาเพื่อหาจุดรํวมในการแก๎ไขปรับปรุงพัฒนางานในล าดับตํอไป)

ในระหวํางที่รอทางทีมงานของคณะผู๎ถํายท าวีดิทัศน์  โดย ศูนย์นวัตกรรมทางการศึกษา  (F7) 

นัดเวลาไว๎ประมาณ 16.30 น.  ส าหรับการถํายทอดบทเรียนครั้งนี้ผํานทางสื่ออิเลคทรอนิกส์

หรอืเว็บไซค์เทคโนธาน ี นอกเหนอืจากต๎องจัดท ารูปเลํมรายงานคูํมอืการจัดการความรู๎  ที่ต๎อง

ได๎รับการรวบรวมบทความการถํายทอดความรู๎ทุกสิ้นปีงบประมาณ  เพื่อเตรียมความพร๎อม

ส าหรับการซักซ๎อม  ท าความเข๎าใจกับอาจารย์ ดร.รุจ  มรกต  หัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อ

และสมาชิกภายในโครงการ ซึ่งน๎อง ๆ ในโครงการนํารักมาก  มีอัธยาศัยดี  ดูแลรับรองพี่ ๆ 

เป็นอยํางด ี ในขณะเดียวกันอาจารย์เองก็คํอนข๎างให๎เกียรติกับพวกเราให๎ความเป็นกันเองมาก   

อาจารย์เข๎าใจลักษณะด าเนนิงานของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ์

ภายในเทคโนธานีวําจุดประสงค์ต๎องการฉายภาพการท างานแตํละฝ่าย/โครงการ  ซึ่งอาจารย์

ได๎ถํายทอดถึงลักษณะการด าเนินงานภายในโครงการที่ได๎รับการวางแผนเป็นอยํางดี   

ตัวอยํางเชํน  กิจกรรมในวันนี้มีการน าคอนเสริตดนตรีคลาสลิค  มีนักกีต๎าร์ชื่อดังจากประเทศ

ญี่ปุ่น มาจัดผสมผสานให๎สอดคล๎องกับหัวข๎อเรื่องที่จะน ามาแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ด๎วย (ซึ่งก็สืบ

เนื่องจากครั้งสุดท๎ายที่ปิดกิจกรรมในปีงบประมาณ 2553  เมื่อเดอืนสิงหาคม 2553 ได๎มีดนตรี

กีตาร์คลอเบา ๆ ไปกับการเลําเรื่องของผู๎อ านวยการเทคโนธานี)  นับได๎วําเป็นการสร๎าง

บรรยากาศที่ดี เพื่อให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมน๎อง ๆ ในเทคโนธานี หรือแม๎กระทั่งเป็นการเชื่อม

ความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยด๎วยกันเองให๎มารับทราบการท างาน

ภายในโครงการวํามีกิจกรรม หรอืโครงการ  มผีลงานเดํน ๆ มีอะไรบ๎าง   
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ภายใต๎ความท๎าทายบริบทนโยบายของมหาวิทยาลัย มีต๎องการให๎เทคโนธานีโดย

โครงการอุทยานผีเสื้อ  เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชนจัดได๎วําเป็นนวัตกรรมช้ันเลิศดี ๆ นี่เอง  

อะไรก็ตามที่เราตอ๎งการสื่อสารให๎บุคคลภายนอกได๎รับทราบถึง บทบาทหนา๎ที่  การด าเนินงาน  

หากสามารถน าเทคนิคการบริหารจัดการที่ดีออกมาใช๎ให๎ถูกกับกาลเทศะ  นับได๎วําเป็น

ประโยชน์อยํางยิ่งทีเดียว  มากกวําการน่ังประชุมที่ดูเหมือนเป็นทางการเกินไป  หรือ อีกนัย

หนึ่งเป็นการตอบเป้าหมายของระบบการจัดการความรู๎ที่ต๎องการให๎พนักงานเทคโนธานี  รับรู๎

ขําวสารสามารถใหข๎๎อมูลเบื้องต๎นแกํลูกค๎าได๎ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ในเรื่องของการสื่อสารบางครั้งมันอาจจะมีอะไรบางอยํางที่มากางกั้น  ท าให๎การ

สื่อสารเข๎าไมํถึง ไมํราบรื่นเทําใดนักกับการประสานงานระหวํางหนํวยงาน  คงจะถึงเวลาแล๎ว

ซินะํที่ตอ๎งปรับทําทีใหมํเป็นการลดชํองระหวํางกันใหน๎๎อยลงเสียทีเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง  เทคโนธานี

คงจะท าหน๎าที่เป็นกลไกกลางให๎กับมหาวิทยาลัยได๎อยํางดี  ไมํวําจะเป็นการประสานงานกับ

หนํวยงานภายนอกซึ่งทางเทคโนธานีท าได๎อยํางดีอยูํแล๎ว  เหลือเพียงแตํการปรับกลยุทธ์  

วิธีการสื่อสาร  ที่มีตํอหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัย  ให๎เข๎าใจถึงบทบาทหน๎าที่ของเทคโนธานี

ให๎มากยิ่งขึน้ 

การถํายท าวีดิทัศน์ได๎น๎อง MT (มณฑิรา จรนิเทศ) เป็นผู๎เดินเรื่อง  (หรือที่เรียกวํา 

พิธีกร นั่นเอง) ตั้งแตํการแนะน าการเข๎าสูํการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในเทคโนธานีใน

ปีงบประมาณ 2554 การน าเสนอการด าเนินงานภายในโครงการอุทยานผีเสื้อ  การปรับโฉม

รูปแบบใหมํให๎มีการน าเสนอผลงานเลือก เฉพาะที่ เดํนเป็นที่ต๎องการของผู๎รับบริการกับการ

สนองรับนโยบายของทางมหาวิทยาลัย หรือแม๎กระทั่งความคาดหวังของผู๎บริหารเทคโนธานีมี

ความต๎องการเห็นการบริหารจัดการภายในโครงการมีทิศทางหรือสอดคล๎องรับกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยในระยะตอํไป 
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นอกจากนี้ ยังได๎มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู๎เข๎าฟังและชมคอนเสริตในครั้งนี ้ 

ตั้งแตํผู๎บริหารไปจนถึงพนักงาน  ทั้งภายในและภายนอกหนํวยงาน  นับตั้งแตํส านักวิชา

เทคโนโลยีการเกษตร  ฟาร์มมหาวิทยาลัย  สวํนอาคารสถานที่  และอื่น ๆ อีกหลายหนวํยงาน       

การถํายท าวีดิทัศน์เริ่มที่จะล าบากเมื่อมีจ านวนผู๎เข๎าชมคอนเสริตทยอยกันมา  เป็น

จ านวนมากขึ้น  แตํทางทีมงานผู๎ถํายท าจากศูนย์นวัตกรรมฯ ก็ไมํบํนเลยซักค าแตํกลับ

สนุกสนานไปกับกิจกรรมขอถํายท าเพิ่มขึน้ตามความต๎องการเทําไรก็ได๎  อยํางนี้ซิมันถึงจะได๎ใจ

กับหนํวยงานบริการของมหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู๎ให๎

ประโยชน์สามารถตํอยอดกับบริบทของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได๎

เป็นอยํางด ี

 

สุดท๎ายคงต๎องถือโอกาสกลําวทิ้งท๎ายวํา    ไมํมีการท างานใด ๆ ที่ได๎มาอยํางงํายดาย 

แตจํ าเป็นต๎องอาศัยก าลังใจกับทีมงานที่เข๎มแข็ง   

 

 

พี่ OJ     28 มกราคม 2555   
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 4.1.2 สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ 

เตรยีมความพร้อมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
(ปีงบประมาณ 2555 – 2559)และการประกันคุณภาพการศกึษา 

วันที่   2  กุมภาพันธ ์ 2554 

 
 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
พนักงานเทคโนธานสีามารถใหบ๎ริการข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า 
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4.1.2 เตรียมความพร้อมการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 

(ปีงบประมาณ 2555 – 2559) และการประกันคุณภาพการศึกษา 

วันท่ี  2  กุมภาพันธ ์ 2554  เวลา  13.30 น.  ณ  ห้องประชุม 214 

วิทยากร   

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  แสงอาทิตย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน 

2. ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.วิสษิฐ์  แววสูงเนิน 

ผูชํ๎วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. นายศราวุธ  ป้อมสนิทรัพย์ 

หัวหนา๎สํวนแผนงาน 

4. ดร.อลงกต  ยะไวทย์ 

ศูนย์สหกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ   

ผู้เข้าร่วมเสวนา 

1. อาจารย์ นพ.ลิขติ  มาตระกูล 

ผูอ๎ านวยการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ และสาธารณสุข 

2. ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.อารักษ์  ธีรอ าพน 

ผูจ๎ัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย 

3. นางศรัญยา  ศรสีวัสดิ์นอก 

ผูจ๎ัดการสุรสัมมนาคาร 

และ 4. เพื่อนพนักงานจากหนํวยวิสาหกิจเข๎ารํวมศึกษาเรียนรู๎รวํมกัน 

 

สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได๎

ครบวาระเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2554 นี้  จึงต๎องเตรียมจัดท าแผนยุทธศาสตร์กับการพัฒนา

มหาวิทยาลัย  ชํวงระยะ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ 

2555-2565) ไปพร๎อม ๆ กันอีกหลายหนํวยงานซึ่งรวมถึงหนํวยงานเทคโนธานีด๎วย ตํางต๎อง

เตรียมการเรํงก าหนดกรอบทิศทางวางแผนในระยะยาว 5 ปีไปพร๎อมกับทางมหาวิทยาลัยด๎วย  

และเป็นเรื่องที่นํายินดีที่หนํวยงานของพวกเราได๎เวลา โอกาสอันเหมาะสมและบุคคลที่

เกี่ยวข๎องสามารถถํายทอดเนือ้หาความรูใ๎ห๎กับพวกเราได๎และตรงกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎   

 

 

 



 

  21…KM  

 

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ได๎จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554  ณ ห๎องประชุม 

214 อาคารสุรพัฒน์ 1  เป็นถํายทอดความรู๎จากระดับนโยบายมหาวิทยาลัย ลงสูํระดับ

หนวํยงาน  โดยทางเทคโนธานีจัดสัมมนาบุคลากรประจ าปี 2554 ในชวํงวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 

2554  ณ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นถํายทอดความรูน๎โยบายจากระดับหนํวยงานเทคโนธานี  ลงสูํ

ภาคปฏิบัติระดับฝา่ย/โครงการ  
 

 
 

กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ครั้งนี้ได๎รับเกียรติจากทํานรองอธิการบดีฝ่าย

วางแผน  หัวหนา๎สํวนแผนงาน  น๎อง ๆ ในสังกัดหนํวยงานสํวนแผนงานได๎มาถํายทอดเรื่องราว

องค์ความรูต๎ําง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  โดยเฉพาะเป็นการถํายทอดแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัย  ลงสูํการปฏิบัติระดับหนํวยงาน  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได๎วางกรอบแนวทาง 5 

แนวทางดว๎ยกันในการที่จะท าให๎บรรลุวิสัยทัศนแ์ละเป้าประสงค์ตามภารกิจทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  

โดยเทคโนธานีรับผิดชอบในภารกิจยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ด้านการปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี  และการบรกิารวชิาการเพื่อการเป็น

ที่พึ่งของสังคม  ซึ่งประกอบด๎วย 4 มาตรการ  22 แนวทาง   ตามเอกสาร (หน๎า 36-38) เลํม

สีเขียวที่สวํนแผนงานแจกในระหวํางการสัมมนาแลกเปลี่ยนครั้งนี ้  
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   นอกจากนีเ้นือ้หาความรูด๎๎านการวางแผนยุทธศาสตร์  จ าเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องด าเนินการ

ควบคูํไปกับการบริหารคุณภาพให๎มีความสอดคล๎องกันจึงถือโอกาสให๎ความรู๎ในเรื่องของการ

ประกันคุณภาพการศกึษา  ซึ่งได้ท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มาถํายทอดองค์ความรู๎ที่

ดีเกี่ยวข๎องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดท ารายงานประเมินตนเองเฉพาะที่

เกี่ยวข๎องกับเทคโนธานี ในปีการศึกษา 2553 นี้ได๎มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์มาตรฐานการ

ประเมินคุณภาพของ สกอ.  ไมํวําจะเป็นเรื่องของวิธีการเก็บข๎อมูลรายงานผลด าเนินงานตาม

องค์ประกอบ/ตัวบํงช้ีขั้นต่ า ในการจัดท ารายงานประเมินตนเองของเทคโนธาน ี  

และได๎ถํายทอดความรู๎ลงรายละเอียดถึงเกณฑ์มาตรฐานใน องค์ประกอบที่ 5 ด้าน

บริการวิชาการแก่สังคม  ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม  

เพื่อให๎ผ๎ูที่เกี่ยวข๎องสามารถวิเคราะหผ์ลการด าเนนิงาน ให๎เข๎ากับหลักเกณฑ์มาตรฐานทั้ง 5 ข๎อ   

เพื่อใช๎ในการเตรยีมจัดท ารายงานประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 2553   

 

 
                                     

 

ตารางการจัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ในวันนี้เต็มเปี่ยมด๎วยเนื้อหาความรู๎

มากมายได๎กลําวถึงวิธีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559)  และการ

จัดท ารายงานประเมินตนเองในปีการศึกษา 2553  ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพ

ของ สกอ. ที่ปรับเปลี่ยนเกณฑใ์หมํในปีการศึกษา 2553 นีด้๎วย   
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ยังได๎เพิ่มเติมเนื้อหาองค์ความรู๎ในเรื่องของ “การท าความเข๎าใจในขั้นตอนจัดท าระบบ

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    ศูนยส์หกิจศกึษาและพัฒนาอาชีพ 

 

 

 
 

 

เพื่อจัดท าขึ้นเป็นเลํมคูํมือ ใช๎ชื่อวํา “คูํมือระบบบริหารจัดการคุณภาพรวมเทคโนธานี”  

และกํอนที่จะมีคูํมือเกิดขึ้นจ าเป็นต๎องพิจารณาปัจจัยตําง ๆ ที่มีผลตํอวิธีการท างานในปัจจุบัน

วําประกอบด๎วยอะไรบ๎าง นับตั้งแตํการท าความเข๎าใจถึงวิธีการจัดท าตารางเมทริกซ์ การจัดท า

ตัวชี้วัดผลงาน (KPI)  การรายงานผลด าเนินงานการใชจ๎าํยเงนิงบประมาณที่ได๎รับสนับสนุนจาก

ทางมหาวิทยาลัย  เพื่อใชใ๎นการวิเคราะห์ขั้นตอนการท างาน  การลดความซ้ าซ๎อนของการเก็บ

ข๎อมูลเพื่อการรายงานผลให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  จะมีเวลาเหลือเพียงพอที่จะน าไปพัฒนา

ระบบงานอื่น ๆ ที่ตอ๎งการได๎รับการพัฒนาในระยะตํอไป                                                               

โดยงานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เทคโนธานีซึ่งได๎รับมอบหมายให๎เป็นผู๎

ประสานงานการจัดประชุมสัมมนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ในครั้งนี้  ได๎น าเนื้อหาองค์

ความรู๎ที่เกิดขึ้นในกิจกรรมดังกลําว  สรุปผลถํายทอดเนื้อหาโดยภาพรวมรายงานเข๎าที่ประชุม

บุคลากรเทคโนธานีในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผํานมา  ซึ่งจะมีสํวนชํวยให๎น๎อง ๆ บุคลากร

เทคโนธานี    คลายความกังวลสงสัยไปบ๎างเกี่ยวกับวิธีการเก็บข๎อมูลตําง ๆ เพื่อน าไป

ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี  หรือการจัดท ารายงานประเมินตนเอง ในปีการศึกษา 

2553 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้                                  

                         พี่ OJ     กุมภาพันธ์ 2554 
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 4.1.3 การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้   

Mini UKM  ครัง้ที่ 7   ณ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ช่วงระหว่างวนัที่   17 – 19  มนีาคม  2554 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
พนักงานเทคโนธานสีามารถใหบ๎ริการข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า 
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 4.1.3  การเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้   

(Mini UKM ครั้งที่ 7)   ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

ช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2554 

กิจกรรมครั้งนี้ พี่ OJ ได๎รับมอบหมายให๎เข๎ารํวมในนามของหนํวยงานเทคโนธานีพร๎อม

ทั้งเป็นตัวแทนคณะท างานการจัดการความรู๎เทคโนธานี  ภายหลังจากทางมหาวิทยาลัยโดย

ฝา่ยวางแผน ส ารวจรายชื่อผูส๎นใจแตํละหนวํยงานเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี ้  

โดยสํวนตัวแล๎ว  พี่ OJ หวังวําสมาชิกในคณะท างานจะมีความต๎องการเข๎ารํวมสัมมนา

ครั้งนี้  อยํางน๎อยที่สุดได๎เรียนรู๎ถึงรูปแบบของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎วําเขาท าอยํางไร  

ท าไมต๎องมีการสร๎างบรรยากาศที่ดใีห๎เอือ้ตํอการเรียนรู๎  จะได๎เข๎าใจเหตุผลวําท าไมต๎องแบํงปัน

ความรู ๎   ท าไมกิจกรรม KM ไมํเหมอืนกับการอบรมสัมมนาความรูพ๎บเห็นในรูปแบบทั่วไป  

 

 
 

พี่ OJ ได๎เลือกหัวข๎อที่จะเข๎ารํวมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์ ก็คือ “การ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน”  เพื่อต๎องการศึกษาวิธีการใน

การจัดท าแผนยุทธศาสตรท์ี่ดเีผื่อวําจะสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ตํอหนํวยงานได๎ในภายหน๎าซึ่ง

ได๎รับความรู๎เพิ่มเติมอีกมากมายโดยเฉพาะ “เทคนิคการท าแผนงานแล๎วถูกน าไปใช๎งานจริง”  

ซึ่งก็พบวําต๎องมีวิธีการสื่อสารที่ดี  มี 2 วิธีคือ แบบทางการ และแบบไมํเป็นทางการ  โดย

ความเห็นสํวนใหญํของกลุํม ลงมติความเห็นวํา  การสื่อสารที่ดีได๎รับการตอบสนองและ

ยอมรับ ก็คือ การสื่อสารแบบไมํเป็นทางการ  คือ มีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบพี่แบบน้อง  

เป็นการขอความร่วมมือมากกว่าสั่งการ 
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นอกจากนั้นแล๎ว  ยังได๎พบเห็นบรรยากาศโดยรอบของเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

ดินแดนถิ่นอิสานที่แสดงวัฒนธรรมท๎องถิ้นได๎อยํางงดงาม  โดยเฉพาะคณะผู๎บริหาร  บุคลากร 

และนักศึกษา ตํางแสดงถึงศักยภาพของการเป็นเจ๎าภาพได๎อยํางมืออาชีพ  สะท๎อนถึงวิธีการ

ท างานภายในเทคโนธานี  ที่พี่ OJ มีความต๎องการเห็นสักวันหนึ่งในระยะเวลาอันใกล๎นี้  การ

ท างานของชาวเทคโนธานเีป็นแบบมอือาชีพเชนํกัน 

 
 
 

ส าหรับการจัดกิจกรรมสัมมนาเครือขํายองค์กรแหํงการเรียนรู๎ ครั้งที่ 8 เจ๎าภาพครั้ง

ตํอไป คือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยระบุเนื้อหาความรู๎ที่มุํงเน๎นการจัดการความรู๎ ใน

เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 

เป็นการเฉพาะ 

 

แล๎วท๎ายที่สุดคงต๎องกราบขอบคุณผู๎อ านวยการเทคโนธานีที่เปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวม

แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู๎ประสบการณ์ที่ดี กับเพื่อน ๆ สมาชิกในเครือขําย Mini 

UKM ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  แหงํนี้ดว๎ย 

 

 

                       พี่ OJ     24 มีนาคม 2554 
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4.1.4  ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

การปลูกมันส าปะหลัง 

วันที่   28  เมษายน  2554 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
พนักงานเทคโนธานสีามารถใหบ๎ริการข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า 
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4.1.4  ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู ้

การปลูกมันส าปะหลัง 
โดย   อาจารย์ ดร.อัศจรรย์  สุขธ ารง  หัวหน๎าโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง  เป็นผู๎เลําเรื่อง  

มีเนื้อหาความรู ๎ ดังนี ้

 

บรรยากาศในวันนีแ้มอ๎ากาศคํอนข๎างรอ๎นอบอ๎าวแตํน๎อง ๆ ก็ยินดีที่จะเข๎ารํวมกิจกรรม

เป็นอยํางดีสิ่งหนึ่งที่คิดวําเป็นการจูงใจให๎หลาย ๆ คนเดินเข๎ามาอาจจะเป็นเพราะวําเป็นการ

ตกแตํงสถานที่  ที่คํอนข๎างจะแปลกตาไปจากเดิม ... และสังเกตได๎วําผู๎เข๎าฟังครั้งนี้คํอนข๎างสูง

วัย  มีฐานะ ... สํวนหนึ่งอาจมาจากการตัง้ช่ือหัวข๎อเรื่อง (เชงิวิชาการ) ก็ได๎ 

วันนี ้พี่ OJ ได๎สวมบทบาทเป็นผู๎ด าเนินรายการเอง (ด๎วยมีเพื่อนรํวมงานรุํนน๎องคนใหมํ

เข๎ามารํวมงานซึ่งอาจจะไมํคุ๎นเคยเทําใดนัก)  พี่ OJ มีความต๎องการเห็นน๎อง ๆ ในเทคโนธานีได๎

มีสํวนรํวมในกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู๎ประสบการณ์ภายในหนํวยงาน

ครั้งนี้ถือวําเป็นครั้งที่สามในรอบปีงบประมาณ 2554    (ไมํนับครั้งที่ พี่ OJ เข๎ารํวมสัมมนา

เครือขาํยฯ Mini UKM)  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “พนักงานเทคโนธานีสามารถให๎บริการ

ข๎อมูลในเบือ้งตน๎แกํลูกค๎า” และต๎องอ๎างองิตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษา 

2553 ที่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.2 ในข้อที่ 1 เรื่อง มีการก าหนดเป้าหมายที่

สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ์อยํางน๎อยครอบคลุมพันธกิจด๎านการผลิตบัณฑิต  และด๎านการวิจัย  

และข้อที่ 5 มีการน าความรู๎ที่ได๎มาจัดการความรู๎ในปีการศึกษาปัจจุบัน หรือที่ผํานมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  จากความรู๎ทักษะของผู๎มีประสบการณ์ตรงที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการ

ปฏิบัติงานจรงิ 

ในตอนต๎น พี่  OJ ได๎เกริ่นน าเรียนถึงแผนงานปีงบประมาณ 2554 มุ่งเน้นการ

ด าเนินงานที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่าย/โครงการเพื่อให๎นอ๎ง ๆ รับรู๎ข๎อมูลการด าเนินงานโดยผําน

กลไกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ... ในครั้งแรก  เป็นการแลกเปลี่ยนของโครงการอุทยานผีเสื้อ  

ใช๎ชื่อวํา “เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ จากรุํนสูํรุํน” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ที่ผํานมา  

โดยในครั้งที่สอง  เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ในหัวข๎อ “การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

5 ปี (ปีงบประมาณ 2555-2559) และการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาภายในเทคโนธานี”  

เป็นการถํายทอดความรู๎ลงสูํปฏิบัติระดับฝ่าย/โครงการและบุคลากร  จัดขึ้นในวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2554  
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แผนงานจัดกิจกรรมในครั้งตํอไปคงจะเป็นโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม  

และฝ่ายบริการวิชาการ  และต๎องขอขอบคุณทางทํานผู๎อ านวยการเทคโนธานีให๎โอกาสและ

สนับสนุนกิจกรรมเป็นอยํางด ี สังเกตได๎วําแทบจะทุกครั้งที่ทํานเข๎ารํวมกิจกรรมเป็นอยํางดี 

ส าหรับครั้งนี้ใช๎ชื่อวํา “ประสบการณ์การถํายทอดองค์ความรู๎การปลูกมันส าปะหลัง”  

มีทํานอาจารย์ ดร.อัศจรรย์  สุขธ ารง  หัวหน๎าโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง  เป็นผู๎เลําเรื่อง  

โดยขออนุญาตเข๎าสูํบทเรียนการถํายทอดความรูป๎ระสบการณ ์ ผํานวิธีการเลําเรื่อง ... 

และต๎องขออนุญาตในการเรียกชื่ออาจารย์แบบสั้น ๆ วํา “อาจารย์อัศ”  ซึ่งอาจารย์

เลําประวัติความเป็นมากํอนที่จะเข๎ามาด ารงต าแหนํงหัวหน๎าโครงการ  รํวมงานกับเทคโนธานี

วํา ... เดิมอาจารย์เคยเป็นอาจารย์สอนในม.เกษตรศาสตร์  และท าวิจัยที่ไรํสุวรรณควบคูํกันไป  

เมื่อเกษียณอายุราชการแล๎วจึงได๎มาท างานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อปี 2537 และ

ได๎ตั้งใจไว๎จะไมํท างานสายงานบริหาร คือ ต๎องคอยท าหน๎าที่แก๎ปัญหาให๎คนอื่นตลอด    

เหมือนคนท างานปิดทองหลังพระ และถ๎าเป็นไปได๎ขอท าอะไรสักอยํางให๎เกิดขึ้นอยํางเป็น

รูปธรรมและตอบแทนใหก๎ับสังคมบ๎าง 

นอกจากบทบาทการเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยแล๎วอาจารย์ได๎ท างานวิจัยควบคูํ

กันไป  จากประสบการณท์ี่ผํานมาอาจารย์อัศเลําวํา  ต๎องท าตามความต๎องการของเจ๎าของทุน  

วําต๎องการอะไรแล๎ววิจัยไปตามนั้น  ซึ่งอาจารย์คิดวํามันไมํใชํงานวิจัยที่แท๎จริงและไมํสามารถ

ใช๎ความคิด ความรู๎ ความสามารถที่มีอยูํในตัวอาจารย์เองได๎เต็มทั้งร๎อยเปอร์เซ็นต์ได๎มากนัก  

จากเหตุผลทั้งสองข๎อนี้  อาจารย์อัศจึงมีความตั้งใจวําจะต๎องไมํให๎ประสบการณ์เดิม ๆ ที่ผําน

มาที่เคยเจอเป็นอุปสรรคในการท าลายความฝัน  หรืออุดมการณ์  ภายหลังที่อาจารย์ได๎

เกษียณงานมาจึงได๎ท าตามที่ตั้งใจไว๎  เมื่อได๎มาอยูํที่นี่ ณ มทส.แหํงนี้  ... จึงเป็นจุดเริ่มต๎นที่

อาจารย์อัศได๎ยํางก๎าวเข๎ามาสูํประตูรัว้มหาวิทยาลัยอยํางเต็มภาคภูมิ 

จากผลงานชิ้นแรก  อาจารย์อัศเลําวําได๎ท าโครงการพืชและอาหารสัตว์  โครงการ

ปลูกองุํน  โครงการปลูกมะมํวง ซึ่งเป็นความรํวมมืองานวิจัยระหวําง มทส. กับ ม.ขอนแกํน  

และได๎รํวมงานกับอาจารย์หลายทํานใน มทส.  นับตั้งแตํอาจารย์ไพศาล  เหลําสุวรรณ ในยุค

บุกเบิกเริ่มตน๎  ตํอมาเป็น  อาจารย์นันทกร  บุญเกิด     อาจารย์อัศ ยังบอกวํางานวิจัยของที่นี่

ติดขัดตรงที่วําระยะทางการท างานรํวมกัน  และปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ  ช่ัวโมงการสอนที่มี

มากเกินไปท าให๎ไมํมเีวลาในการท าวิจัยและได๎ให๎ความคิดเห็นวําถ๎าอยากให๎มหาวิทยาลัย  เป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยที่ดแีละเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปแล๎ว  ตอ๎งมกีารลดช่ัวโมงการสอนลงเพื่อให๎

มีเวลาในการท างานวิจัยมากขึน้ 
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ภายหลังที่อาจารย์ท าโครงการวิจัยมะมํวง  มาสักระยะหนึ่งแล๎วได๎มองเห็นวํามัน

ส าปะหลังเป็นพืชไรํที่เกษตรกรในโคราชปลูกเป็นจ านวนมาก  และคิดวํานําจะเป็นพืชเศรษฐกิจ

ที่ให๎ความส าคัญตํอการพัฒนาประเทศได๎  ประกอบกับมีเสียงบํนจากกลุํมเกษตรกรถึงความ

เสียหายในการปลูกมันส าปะหลัง  เชํน ปลูกแล๎วตาย  ถ๎าไมํตายก็ได๎แตํหัวมันขนาดเล็กท าให๎มี

ผลผลิตจ านวนน๎อย ..    จากเสียงสะท๎อนปัญหาของกลุํมเกษตรกรดังกลําว จงึเป็นจุดประกาย                                                                           

ความคิดหรอืแรงบันดาลใจของทําน  ที่คิดวาํนําจะหันมาท าวิจัยเกี่ยวกับมันส าปะหลังให๎จริงจัง

มากกวํานี้  และนี่คือจุดเริ่มต๎นที่อาจารย์มาท าวิจัยในโครงการมันส าปะหลัง  เพื่อมีความ

ต๎องการวํา  ให๎เกษตรกรได๎น าแนวทางผลการวิจัยไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ในการปลูกมัน

ส าปะหลังให๎เกิดผลผลิตที่ดีขึ้นกวําที่ผํานมา 

หลังจากนั้นอาจารย์อัศ  ได๎ทดลองการปลูกในแปลงทดลองประมาณ 50 ต๎น  และ

ทดลองใสํปุ๋ยที่แตกตํางกัน  เพื่อให๎ทราบถึงความแตกตํางของการเจรญิเติบโตของปุ๋ยที่ใสํไปแตํ

ละชนิด  จึงได๎บทสรุปออกมาวํา  การปลูกมันส าปะหลังให๎ผลผลิตที่ดีไมํจ าเป็นต๎องใช๎ปุ๋ยจาก

สารเคมีราคาแพงเสมอไป  และพบวําการใช๎ปุ๋ยจากธรรมชาติที่แหละดีที่สุด  จากนั้นจึงได๎

ขยายการปลูกมันส าปะหลังในพื้นที่  ที่กว๎างขึ้นได๎ทดลองการปลูกใช๎พันธุ์จากจังหวัดระยอง  

เป็นพันธุ์จ าลอง 4 พันธุ์  พันธุ์ผสมอีก 8 พันธุ์  เมื่อท าการปลูกมันส าปะหลังแล๎วทิ้งสักระยะ

หนึ่ง  พบวําได๎ให๎ผลผลิตที่ดีคือ มีขนาดหัวมันส าปะหลังขนาดใหญํขึ้นกวําปกติ  ของพันธุ์

จ าลองที่ได๎มาจากระยอง  ซึ่งถือได๎วําประสบผลส าเร็จในอีกขั้นหนึ่งในการปลูกมันส าปะหลัง  

ที่มกีารพัฒนาการในทิศทางที่ดีขึ้นกวําการใชพ๎ันธุ์แบบเดิม 

อาจารย์เลําวํา  ได๎พบผู๎วําราชการจังหวัดนครราชสีมาโดยบังเอิญ  ซึ่งทํานเองก็ก าลัง

สนใจและมีนโยบายการสนับสนุนการปลูกพืชไรํมันส าปะหลังของชาวเกษตรกร  แตํใน

ขณะเดียวกันทํานเองก็ไมํมั่นใจสักเทําใดนัก  วําจะท าได๎เพราะได๎เคยมีการท าการทดลอง

มาแล๎ว  แตํอาจารย์อัศเองได๎อธิบายถึงความเป็นไปได๎ในสิ่งที่เกิดขึ้น  จากประสบการณ์ที่ผําน

มาเคยทดลองการปลูกมันส าปะหลังมาแล๎วและอธิบายขั้นตอนอยํางละเอียดและเมื่อทํานผู๎วําฯ 

ได๎ฟังแล๎วเข๎าใจ  ถึงขนาดตกลงอนุมัติวงเงินในการท าวิจัย 3 ล๎านบาท  อาจารย์บอกวํามันเป็น

สิ่งที่เกินความคาดหมายไว๎มาก  จากนั้นได๎มีการตั้งแผนงานไว๎ต๎องมีการศึกษาดูงานกับ

เกษตรกร  ท าการฝึกอบรมให๎กับกลุํมเกษตรกรทั้ง 3 ต าบลทั้งหมด 90 แหํง  ที่จะท าการ

ทดลองการปลูกมันส าปะหลังซึ่งผลตอบรับออกมาคํอนขา๎งดี 

อาจารย์อัศ ได๎ยกตัวอยํางถึงผลผลิตสูง เชํน ไรํคุณวิเชียรที่ท าได๎ถึง 9.8 ตันตํอไรํ  ถือ

วําเป็นผลผลิตที่มากขึ้นจากเดิม  และสํงผลให๎เกษตรกรตํางก็เข๎ามาขอศึกษาดูงานอีกเป็น

จ านวนมาก  และเมื่อได๎น าเทคโนโลยีเข๎าชํวยในการพัฒนาการปลูกมันส าปะหลัง  พบวํามีเงิน

งบประมาณคงเหลือและในปีนั้นสามารถขายมันส าปะหลังได๎อกี 3 แสนบาท   
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  จากที่ได๎เลํามาถึงยอดจ านวนผลผลิตที่ได๎รับ  จึงมีความเชื่ออยูํอยํางหนึ่งวํา ... จะขอ

ผลักดันโครงการให๎เป็นสํวนหน่ึงของการจัดตั้งสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงให๎ได๎  โดยเฉพาะในเรื่อง

ของการวิจัยมันส าปะหลังทั้งในและตํางประเทศ       จึงได๎เดินทางมาติดตํอกับผู๎อ านวยการ

เทคโนธาน ีเพื่อขอจัดตั้งเป็นศูนย์รวมในการฝึกอบรมถํายทอดและพัฒนางานวิจัยมันส าปะหลัง  

และนี่คอื  การเข๎ามาท างานโครงการวิจัยมันส าปะหลังกับเทคโนธานี 

อาจารย์ได๎พูดถึงเทคนิคในการท าวิจัยหรอืการท างานอื่น ๆ วํา 

1. ต๎องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. ต๎องมีแหลํงเงินทุน งบประมาณสนับสนุนในการด าเนินการ 

3. ต๎องได๎คนที่มศีักยภาพ มีความรูค๎วามสามารถ มีความพร๎อมในการท างาน 

4. ต๎องมีกลยุทธ์วิธีการที่จะสามารถเข๎าไปแขํงขันกับองค์กรอื่น ๆ ได๎  มีเทคนิคการ

เพิ่มผลผลติ เชนํ มีการใชห๎นิฝุ่นเข๎าไปใช๎ในกระบวนการผลิต 

5. ต๎องเป็นที่พึ่งพาของสังคมได๎ คือ เป็นที่ ๆ คนอื่นเข๎ามาขอค าปรึกษา 

6. ท าอะไรต๎องท าให๎ได๎จริงอยํางตํอเนื่อง  มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาชํวยการผลิตเพื่อ

ลดต๎นทุน 

7. มีความยั่งยืนและพัฒนาไมหํยุดนิ่งอยูํกับที่ 

8. ให๎ความส าคัญตํอสิ่งแวดล๎อม 

 

หลังจากที่อาจารย์อัศ เลําเรื่องการปลูกมันส าปะหลังที่อาจารย์ได๎ใ ช๎ความรู๎

ความสามารถอยํางเต็มก าลัง  รวมถึงความภาคภูมิใจตั้งแตํอดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่อาจารย์

สามารถแก๎ไขปัญหาอุปสรรคจากการท างานตําง ๆ มาได๎ส าเร็จ  จนเกิดความภูมิใจนั้น  

อาจารย์ได๎เปิดโอกาสใหผ๎ูเ๎ข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี ้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ทัศนะตําง ๆ 

ในสิ่งที่อาจารย์ได๎เลํามาทั้งหมด   

ไมํวําจะเป็นในเรื่องของปัญหาโรคเพลี๊ยะแมลงเป็นศัตรูการปลูกมันส าปะหลัง  ที่ก าลัง

ระบาดหนัก  ซึ่งก็ได๎ทางอาจารย์รุจ  หัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อได๎แลกเปลี่ยนความรู๎คือ 

ลําสุดได๎ประชุมทางวิชาการกับจังหวัด  ซึ่งทางจังหวัดให๎ความส าคัญถึงขนาดต๎องสั่งการ

มอบหมายใหท๎ุกอ าเภอตอ๎งเข๎ารํวมประชุมครั้งนี ้

หรือการน าพืชที่มีอายุสั้น เชํน พืชสวนครัว  ที่ใช๎เทคนิคการปลูกและเลี้ยงดูอยํางที่

นักปราชญ์ชาวบ๎าน เรียกกันวํา เกษตรประณีตของพี่สถาพร  ซ๎อนสุข  ผู๎เช่ียวชาญด๎านเกษตร

ประณีต  ในการน าเมล็ดพันธ์พืชดังกลําว  ไมํวําจะเป็น ถั่ว  ข๎าวโพด  มาปลูกแทรกระหวําง

แปลงทดลองการปลูกมันส าปะหลัง  หรือวําจะเลี้ยงสัตว์  ไกํ เป็ด หรือวัว ควบคูํกันไปซึ่งเป็น

การผสมผสานได๎อยํางลงตัว 
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สุดท๎ายอาจารย์อัศ   ได๎กลําวทิง้ท๎ายฝากไว๎ให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานีได๎น าประสบการณ์

ที่ได๎เลํามาทั้งหมดนี้ไปปรับใช๎ในกระบวนการท างานการด าเนินชีวติปกติ  (ซึ่งอาจารย์ออกตัววํา

อาจจะไมํใชํแบบอยํางที่ดีนัก) อาจารย์กลําวแบบสั้น ๆ วํา 

1. ต๎องมีวธิีการคิดแบบนอกกรอบ  หาวิธีการบริหารจัดการไว๎หลาย ๆ รูปแบบ 

2. ต๎องมีจุดยืน  ท าอยํางตอํเนื่องไมํละทิง้ความฝัน 

3. ไมํวิพากวิจารณ์คนอื่น ในขณะที่ยังไมํได๎รับบทพิสูจนท์ี่ดี 

4. คิดที่จะท าอะไรสักอยํางหนึ่ง  ให๎กับสังคม 

และ 5. ต๎องมี “คุณธรรม” ควบคูํกับหลักการท างาน 

จากการเลําเรื่องของ อาจารย์ ดร.อัศจรรย์  สุขธ ารง  ซึ่งได๎รับการถํายทอดความรู๎

ประสบการณ์ที่ผํานมาอยํางยาวนาน  ให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานีคงจะได๎รับประโยชน์  อาจารย์

ได๎กลําวชื่นชมถึงกิจกรรมในวันนี้วํา  ...  เป็นการสร๎างเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดี  ที่

น๎อยหนํวยงานที่จะให๎ความส าคัญได๎เทํากับเทคโนธาน ี (ต๎องยกความดีให๎กับผู๎อ านวยการ) ถือ

ได๎วําเป็นจุดเริ่มต๎นของการเปลี่ยนแปลงที่ดีในการที่จะพัฒนาหนํวยงานและบุคลากรในภาย

หน๎า  และขอบคุณทุกทําน  ที่เสียสละเวลามารับฟังความรู๎  ที่ดูเหมือนออกเป็นเชิงวิชาการ  

และขอบคุณที่มารํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งอาจารย์ได๎กลําวทิง้ท๎ายไว๎ ... 

 

      พี่ OJ 

   2 พฤษภาคม 2554
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4.2.1  เสนห่์มัดใจ  สไตล์ผีเส้ือ 

วันที่   23  มิถุนายน  2554 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผ๎ูรับบริการ 
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4.2.1  “เสน่ห์มดัใจ  สไตล์ผเีสื้อ”   
โดย  ทมีงานโครงการอุทยานผีเสื้อ  ผูเ๎ลําเรื่อง 

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2554  ณ หอ๎งประชุม 202 เทคโนธานี 

 

ในวันนีค้งเป็นวาระพิเศษอีกวาระหนึ่ง  ..  เนื่องจากวําได๎รับการปรับเปลี่ยนรูปแบบและ 

เป้าหมายการจัดการความรู๎ใหมํเป็น  “เทคนิคการประสานงานตามกลุ่มผู้รับบริการ”  

นอกจากนั้น ยังได๎รับความเห็นชอบให๎บรรจุกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ผนวกเข๎าที่ประชุม

บุคลากรเทคโนธานี ที่มีการจัดประชุมเป็นประจ ากันทุกเดือน  แตํคงรูปแบบกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ไว๎ กลําวคือ ให๎มี “คุณอ านวย”  ท าหน๎าที่อ านวยการ/บริหารจัดการให๎

หัวข๎อเรื่องที่มีการแลกเปลี่ยนอยูํในประเด็นความรู๎ เพื่อให๎สอดคล๎องตรงตามเป้าหมายการ

จัดการความรู ๎ และมี “คุณลิขิต” ท าหนา๎ที่คอยสรุปเนือ้หา  ถอดบทเรียนและเผยแพรํความรู ๎  

    กํอนที่จะเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎          พี ่ OJ   ขออนุญาตที่ประชุมสรุปผล 

การด าเนินงานที่ผํานมาตั้งแตํปีงบประมาณ 2552 จนถึงปีงบประมาณ 2554 กํอนที่มีการ

ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ใหมํ  ทั้งนี้เพื่อให๎ทราบถึงเป้าหมาย  วัตถุประสงค์  

และผลการด าเนินงาน  นอกจากนี้ได๎แจ๎งแผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทั้ง 4 ครั้ง เริ่ม

ตั้งแตํเดือนมิถุนายน 2554 ถึงเดือนกันยายน 2554   โดยผู๎เลําเรื่องหมุนเวียนกันเพื่อให๎

บุคลากรภายในเทคโนธานีแสดงความคิดเห็นได๎มากขึ้นและที่ส าคัญคือ การให๎บุคลากรเกิด

การตระหนักถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  สร๎างสรรค์ผลงานตํอยอดการด าเนินงานภาพรวม

ของเทคโนธานีอยํางเป็นระบบและมีทิศทางมากยิ่งขึน้                                                                                      

การเปดิตัวเป้าหมายใหมํ โดยมีทีมงานของโครงการอุทยานผีเสือ้เป็นผู๎เลําเรื่อง 

ถงึแม๎วําหัวหน๎าโครงการอุทยานผีเสื้อ (อาจารย์ ดร.รุจ  มรกต) เคยรํวมงานกับกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูม๎าแล๎วครัง้หนึ่ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2554 ที่ผํานมาในหัวข๎อ “เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ จาก

รุํนสูํรุํน”  แตํส าหรับครั้งนี้เป็นการเลําเรื่องเทคนิคการประสานงานจากผู๎แทนของทีมงานโครงการ

อุทยานผีเสื้อและได๎น๎อง ๆ (ได๎รับการคัดเลือกมาแล๎ว)  มาเลําเรื่อง 2 คน คือ น๎องอ๎อม (เหิรพักตร  

สุจิรา) และน๎องป้อย (ปัทมา  บุญทิพย์)  เพื่อเป็นการสร๎างบรรยากาศไมํให๎ดูตึงเครียดจนเกินไป  

(เนื่องจากวาํได๎ใชห๎๎องประชุมเป็นเวทีแหํงการแลกเปลี่ยน)  สํวนทางพี่ OJ ได๎ทักทายกลําวน ามากํอน   

นับตั้งแตํ การแนะน าตัวภายในทีมงานโครงการอุทยานผีเสื้อมีใครบ๎างแตํละคนท าหน๎าที่ได๎รับ

มอบหมายเป็นอยํางไร  โดยเฉพาะน๎องอ๎อมและน๎องป้อย  ตํางมีประสบการณ์จากที่ไหนมากํอนที่จะ

เร่ิมงานกับเทคโนธานี รวมทั้งแรงบันดาลใจการตั้งชื่อหัวข๎อ “เสน่ห์มัดใจ  สไตล์ผีเสื้อ”  ซึ่งก็ทราบ

มาวํา หมายถึง การพูดคุย  การประสานงานดึงดูด/จูงใจ ให้เกิดความร่วมมือในรูปแบบของ

โครงการอุทยานผีเสื้อ   หากใชค๎ าวํา “เทคนิค” เกรงวําจะเป็นทางการมากเกนิไป  เมื่อได๎แนะน าถึง

ที่มาที่ไปมาพอสมควรแล๎วจงึได๎เริ่มเข๎าสูํบทเรยีน ...  
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โดยน๎องออ๎มได๎ยกตัวอยํางถึงแนวทางการประสานงานกับพี่ ๆ ทางสํวนอาคาร 

สถานที่ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากวําอาคารอุทยานผีเสือ้ได๎กํอสร๎างมาเป็นเวลานานอาจมี

สํวนที่ช ารุดทรุดโทรมลงบ๎างตามกาลเวลา  จ าเป็นต๎องได๎รับการปรับปรุงซํอมแซมให๎คงความ

สวยงามไว๎อยํางตอํเนื่อง  น๎องออ๎มเลําวํา  ในชํวงของการประสานงานชํวงแรก มีอุปสรรคมาก

กับการตดิตํอกับพี่ ๆ สํวนอาคารสถานที่  ลําช๎ามากในแตลํะขัน้ตอน  บางครัง้ถึงขนาดแอบ

น๎อยใจวํา...ท าไมจงึไมํได๎รับการเหลียวแลจากทางมหาวิทยาลัยบ๎างแตํในขณะเดียวกันได๎

กลับมาทบทวนและเริ่มเปลี่ยนแนวทางการประสานงานกับพี่ ๆ สํวนอาคารสถานที่โดยลองใช๎

ค าพูดที่สุภาพไพเราะมีหางเสียงเสมอ โดยเฉพาะได๎ปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎระเบียบของพี่ ๆ 

สํวนอาคารสถานที่เป็นอยํางดี ปรากฏวําได๎รับการรํวมมือเป็นอยํางดีจงึเป็นบทสรุปที่วาํเรา

ต๎องมีความคิดเสมอวํา … จากการที่เราได๎รับความมืออยํางดตี๎องคิดวําไมํใชํเป็นหน๎าที่ของเขา

หรอืคนใดคนหนึ่งแตํเพียงฝ่ายเดียว แต่หากเป็นหน้าที่ของพวกเรา   ดังจะเห็นได๎จากเมื่อพี่ ๆ 

สํวนอาคารสถานที่มาซํอมแซมอาคารให๎  ... ได๎เข๎าไปดูแลถามไถํดูแลพี่ ๆ เขาเป็นอยํางไรบ๎าง

เหมอืนเป็นการให๎ความสนใจและมีสวํนรํวมในการซํอมแซมครั้งนี้ด๎วยกัน  ท าให๎เกิดความเป็น

กันเองมากขึ้น และได๎รับความรวํมมอืให๎งานส าเร็จลุลํวงเกิดผลตอบรับในทางบวกมากยิ่งขึน้ ...  

 
มาทางด๎านน๎องป้อยบ๎างได๎ยกตัวอยํางการประสานงานการตดิตํอรับโทรศัพท์ 

กับลูกค๎าที่เป็นกลุํมคุณครูและนักเรียนตามโรงเรยีนตําง ๆ นอ๎งป้อยได๎ให๎แนวทางวําในชํวงแรก  

เป็นการตดิตํอทางจดหมายและแผนํพับที่จัดสํงไปตามโรงเรยีนตําง ๆ     สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
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และหนวํยงานทางราชการตําง ๆ  ตํอมาเมื่อทางโรงเรยีนได๎รับจดหมายเกิดความสนใจได๎

ติดตอํกลับมายังโครงการอุทยานผีเสือ้  ซึ่งสํวนใหญํใช๎การตดิตํอทางโทรศัพท์เพื่อสอบถาม

ข๎อมูล  กิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและระยะเวลาในการเข๎าชมศกึษาดูงาน  เพื่อน าข๎อมูลเหลาํนี้

กลับไปเสนอผูอ๎ านวยการ/ผู๎บริหารในโรงเรยีนอีกครั้งกํอน  ซึ่งทางโครงการอุทยานผีเสือ้ได๎

แบํงหน๎าที่ก าหนดให๎มีเจา๎หน๎าที่คอยรับเรื่อง  เมื่อกํอนเป็นพี่ออ๎มแตปํัจจุบันได๎รับมอบหมายให๎

เป็นน๎องป้อยซึ่งน๎องป้อยเลําวําได๎ สร้างแบบฟอร์มและตารางการรับข้อมูลเบื้องต้นจาก

ทางโรงเรยีนต่าง ๆ ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อมิให้ข้อมูลตกหล่น  นับตั้งแตํกรอกชื่อโรงเรียน  

นักเรียนอยูํช้ันปีใด  เบอร์โทรศัพท์ของคุณครูที่สามารถติดตํอกลับได๎ และกิจกรรมที่จะขอเข๎า

รํวมชมศกึษาดูงานเป็นอยํางไร เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในการเตรียมงานวางแผนการจัดกิจกรรมได๎

ครบถ๎วน โดยเฉพาะตาราง/แบบฟอร์มชํวยใหท๎ุกคนในโครงการอุทยานผีเสือ้ สามารถรับข๎อมูล                                                                             

กับทางโรงเรียนมาติดตํอได๎ทุกคน  …หรือหากในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่คนใดคนหนึ่งไมํอยูํสามารถ

ท างานแทนกันได๎  นอกจากนี้  น๎องป้อยยังเลําวํา  ปัญหาหนึ่งที่มีมาอยํางตํอเนื่อง ก็คือ ความ

ไมํสะดวกในการตดิตํอเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแล๎ว  ไม่สามารถหาสถานที่อาคารอุทยาน

ผีเสื้อพบ  เป็นการสร๎างความล าบากการเดินทางมาของคุณครูอยํางมาก บางครั้งแสดง

อาการหงุดหงดิ  แตกํ็ต๎องคอยคิดวําต๎องแบํงเบาอาการหงุดหงิดลงได๎ด๎วยการใช๎ค าพูดอยํางใจ

เย็น อธิบายด๎วยเหตุและผลท าให๎คุณครูเกิดความรู๎สึกที่ดีขึ้นและคิดวําท าอยํางไรให๎คุณครู

เหลํานี้กลับมาติดตํอกับเราอีกให๎ได๎  กลับมาชมอุทยานผีเสื้ออีกครั้ง ซึ่งก็สอดคล๎องกับ  

ค่านิยมของหัวหน้าโครงการ ที่วํา ... “ยิ้มง่าย  สบายทัก  รักผู้มาติดต่อ  ขออะไรก็ให้    

ใจต้องเย็น  คดิว่าเป็นเพื่อนกัน” …  เมื่อคดิอยํางนีแ้ล๎วท าให๎เรารู๎สกึดีขึ้น  สบายใจขึ้นมาเป็น

อยํางมาก  และคิดวําเป็นเสนํหม์ัดใจอยํางหนึ่งในการประสานงานของพวกเรา   

พร๎อมทั้งทาง  พี่ OJ   ได๎สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดี ให๎กับน๎อง ๆ บุคลากรเทคโนธานีเข๎า

รํวมกิจกรรมครั้งนีว้ํา เทคนิค หรอืเสนํหม์ัดใจของทีมงานโครงการอุทยานผีเสือ้  เชํน 

ทางดา๎นการประสานงานกับสํวนอาคารสถานที่ ก็คือ   

1. การเลอืกใช๎ค าพูดที่ด ี สุภาพ มีหางเสียง  

2. มีความจริงใจแสดงความมีน้ าใจเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน   

และ 3.ไมํถือวําเป็นหนา๎ที่ของคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ   

สํวนการตดิตํอทางโทรศัพท์  ที่ส าคัญจ าเป็นต๎องม ี...  

1.ใช๎น้ าเสียงที่นุมํนวล   

และ 2. การให๎ข๎อมูลที่ชัดเจนซึ่งส าคัญมาก  ได๎มีเครื่องมือในการติดตํอทางโทรศัพท์ก็

คือ ตารางนัดหมาย ซึ่งจะชํวยได๎มากในการตดิตํอทางโทรศัพท์   
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ระหวํางนัน้ ...  พี่ OJ      ได๎เช่ือมโยงถึงการรายงานผลด าเนินงานและแผนงานที่แตลํะ 

ฝ่าย/โครงการ  เป็นประจ าทุกเดือนวํา ...เทคนิคการประสานที่มีเสนํห์มัดใจให๎กับผู๎รับบริการ

ท าให๎ KPI สามารถตอบโจทย์เป้าหมายแผนงานท าให๎ผลงานเกิดขึ้นได๎มาก/น๎อยเพียงใด  ซึ่ง

น๎องอ๎อมได๎เลําวํา การท างานของโครงการอุทยานผีเสื้อได๎ท างานไปเรื่อย ๆ ตามแผนงานที่วาง

ไว๎   (ไมํได๎คิดเป็นพิเศษหรือวําอะไรมากมาย)   แตํเมื่อมาดูข๎อมูลสถิติผลงานแตํละปีเพิ่มขึ้น

เรื่อย ๆ โดยเฉลี่ยแล๎วเกือบ 10,000 คนแทบทุกปีก็ต๎องขอขอบคุณทาง พี่ OJที่ชํวยชี้แนะแนว

ทางการบริหารจัดการที่ดอียํางมปีระสิทธิภาพ  โดยเฉพาะการน าเทคนิคที่ดี ๆ มาผสมผสานใช๎

งานให๎ลงตัว  ซึ่งสงํผลให๎บรรลุตามเป้าหมายที่ได๎แสดงข๎อมูลสถิติผลงานแตํละปีไว๎เมื่อสักครูํนี้

คํะ ...    เมื่อทางทีมงานโครงการอุทยานผีเสือ้ได๎เลําเรื่อง  พร๎อมยกกรณี ตัวอยํางการประสาน 

งานตามรูปแบบของตัวเองไปแล๎วนั้น  พี่ OJ ได๎สรุปแนวทางปฏิบัติที่ดีพร๎อมทั้งพยายามเชิญ

ชวนให๎น๎องๆได๎เข๎ามามีสํวนรํวมมากยิ่งขึ้นในชํองทางเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งได๎รับการพัฒนาการ

ติดตํอ KM ด๎วยการสร๎างเว็บบล็อกหัวข๎อ “แบ่งปันความรู้กับ KM”  ในหัวข๎อ “เทคนิคการ

ประสานงานครั้งแรกให้ประสบผลส าเร็จ”  ซึ่งชํองทางดังกลําวจะชํวยให๎น๎อง ๆ ที่ไมํคํอยมี

เวลาได๎แสดงความคดิเห็น  แลกเปลี่ยนมุมมองระหวํางกันได๎ตลอดเวลา ...   

 ในระหวํางนั้น ได๎มีน๎อง ๆ รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชํน ความไมํสะดวกในการ

เดินทางของคุณครูเพื่อติดตํออาคารอุทยานผีเสื้อ  ด๎วยการน าสื่อเทคโนโลยี GPS ติดตั้งกับ

รถยนต์ (เป็นแผนที่เดินทาง) จะชํวยในการเดินทางงาํยขึ้น  จะเห็นได๎วําได๎รับความรู๎ที่เพิ่มขึ้นอีก

เรื่องหนึ่งได๎รับการขยายผลไปสูํอกีเรื่องหนึ่งได๎อยํางนาํทึ่งที่สุด   
 

 
 

ส าหรับกิจกรรมในวันนี้    แมว๎ําจ านวนน๎อง ๆ เข๎าฟัง/รํวมแสดงความคิดเห็นมจี านวน

น๎อย (เป็นการจัดกิจกรรมหลังจากฝ่าย/โครงการ  ประชุมรายงานผลและแผนงานเสร็จสิน้ลง) 

แตสํ าหรับพี่ OJ คิดวํา ... นี่คอื เป็นจุดเริ่มตน๎ที่ดีส าหรับก๎าวแรกในเวทีการประชุมบุคลากรมี

ความเช่ืออยูํอยํางหนึ่งอยํางน๎อยที่สุดน๎อง ๆ ได๎รับทราบแล๎ววาํ  มี KM เกิดขึ้นในหนวํยงานของ

พวกเรา  แล๎ว KM นั้นได๎สรา๎งคุณคําความรู๎ เทคนิคที่ดี ๆ อยํางมากมายหากน๎อง ๆ ได๎เข๎ารํวม

อยํางตอํเนื่อง   
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พี่ OJ  ต๎องขอบคุณผูอ๎ านวยการเทคโนธานี  ได๎เปิดโอกาสให๎มเีวทีแหงํนีเ้กิดขึ้นและเชื่อ

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 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผ๎ูรับบริการ 
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4.2.2   “บอกเล่าประสบการณ์  จากวันวาน ...จนถึงปัจจุบัน”   

โดย  ทมีงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   ผู๎เลําเรื่อง 

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2554  ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี 
 

  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในวันนีจ้ัดได๎วําเป็นครั้งที่สอง นับตั้งแตํมีการ

เปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎เป็น “เทคนิคการประสานงานตามกลุํมผู๎รับบริการ”  

รวมทั้งพี่ OJ ได๎น าข๎อคิดเห็นจากการประเมินผล (แบบสอบถาม) ของการจัดกิจกรรมครั้งที่

ผํานมา  เป็นเสียงสะท๎อนในการปรับรูปแบบการท างานใหมํ  นับตั้งแตํการจัดสถานที่ในห๎อง

ประชุมที่ไมํให๎เหมือนการประชุมมากเกินไป  เพื่อให๎น๎อง ๆ คลายความกังวล  กล๎าที่จะ

แลกเปลี่ยนหรือสอบถามข๎อมูลความรู๎ได๎มากที่สุด  หรือเลื่อนเวลาขึ้นมาเป็น กํอนที่มีการ

ประชุมรายงานผลด าเนินงานฝ่าย/โครงการ ซึ่งพยายามควบคุมเวลาไมํให๎มากจนเกินไป  การ

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหน๎๎อง ๆ เข๎ารํวมกิจกรรมได๎มากขึ้นกวําเดิมเพราะเข๎าใจวําทุกคนตํางมี

ภารกิจกันอาจจะอยูํได๎ไมํนานนัก  แตํดว๎ยกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเป็นกิจกรรมที่ต๎องเกี่ยวข๎อง

น๎อง ๆ และมีความต๎องการที่จะเห็นน๎อง ๆ ได๎รับอะไรไปใช๎ได๎บ๎าง ไมํมากก็น๎อย  ซึ่งพี่ OJ ได๎

เรียนปรึกษาหารือกับผู๎อ านวยการมาบ๎างแล๎ว  รวมทั้งลองหยั่งเสียงความคิดเห็นจากน๎อง ๆ 

หลายฝ่าย/โครงการ  ก็ขออนุญาตเข๎าสูํบทเรียนการถํายทอดเลําเรื่องความรู๎แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ของทีมงานฝ่ายปรับแปลงถํายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ซึ่งมีสมาชิกในทีมงาน 

6 คน ทั้ง 6 Concept (เข๎าใจ-รู๎ใจ-เปิดใจ-ใสํใจ-เต็มใจ และจริงใจ)  ในหัวข๎อเรื่อง “การบอก

เลําประสบการณ ์จากวันวาน...ถึงปัจจุบัน”  

     เริ่มตน๎จากคนแรก   “น๎องนิด” (ณัฐนิตย์  ป่วนปาน)   กับ Concept   “เข้าใจ”  

น๎องนิดเลําวําการท าหน๎าที่ติดตํอประสานงานกับบุคคลภายนอก โดยเฉพาะต๎องเป็นตัวกลาง

ระหว่าง วิทยากรกับชาวบ้าน จ าเป็นต้องสื่อสารให้เข้าใจและลงตัวทั้งสองฝ่าย  พยายาม

คิดวําการเอาใจเขามาใสํใจเรา การอาศัยความอดทนและที่ส าคัญคือ ความเข๎าใจวําเหตุผลใด

ที่วิทยากรต๎องสื่อสารออกมาเป็นแบบนี้และท าไมชาวบ๎านต๎องเข๎าใจหรือสื่อสารออกมาเป็น

แบบนั้นดว๎ย    ซึ่งได๎นอ๎งนดินี่แหลํะท าหนา๎ที่เป็น กาวใจที่ดี ระหวํางบุคคลสองฝ่าย 

  ตํอมาคนที่ 2  “น๎องฝน”  (พรพิรุณ  มาตา)  กับ Concept “รู้ใจ”  ในการรับ

หน๎าที่ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารภายในฝ่ายกับหน่วยงานภายนอก   เช่น ส่วนสาร

บรรณและนติิการ  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

หน๎าที่ประสานงานกับบุคคลภายนอกที่เป็นผู๎วําจ๎างให๎ด าเนินการโครงการไหมต๎นน้ า  น๎องนุช

เลําวํา สํวนใหญํจะประสานงานทางโทรศัพท์กับผู๎ประสานงานอีกทั้ง 4 จังหวัดที่รํวมงานกันใน

โครงการดังกลําว  แตํมีเพียง 1 จังหวัดเทํานั้นที่ไมํเข๎าใจ  คิดวํามีการเลือกปฏิบัติ  จึงมีเสียง

หงุดหงิดตํอวําด๎วยความไมํเข๎าใจกัน น๎องนุชบอกวําต๎องใช๎ความอดทน  ตั้งสติกลับมาก่อน  

และเปิดใจพูดคุยอธิบายด้วยข้อมูลที่ถูกต้องน้ันเป็นอย่างไร  และพยายามเข๎าใจวําเพราะ

เหตุใดผู๎ประสานจังหวัดนั้นต๎องแสดงอาการหงุดหงิด แตํไมํโต๎ตอบกลับด๎วยเพราะได๎รับการ 

“เปิดใจ” กันทั้งสองฝ่ายแล๎ว 

  คนที่  4  “น๎องเริง”  (ล าดวน  ศรีมาน) กับ Concept “ใส่ใจ” น๎องเริงเป็น

บุคคลหนึ่งที่ได๎รับค าชมเชยกลับมาเสมอวําเป็นผู๎ดูแลวิทยากร/ชาวบ๎าน/เกษตรกร ในโครงการ

คลีนิกเทคโนโลยีได๎ดีคนหนึ่ง น้องเริงบอกว่าที่ได้รับค าชมกลับมาน้ันเป็นเพราะคิดว่าต้อง

ดูแลเอาใจใส่ ถือเป็นหน้าที่ส าคัญมากส าหรับน้องเริงทีเดียว  น๎องเริงยังบอกวําการ

ประสานงานของตนเองไมํใชํจะราบรื่นก็มีอุปสรรคกลับมาเหมือนกัน  แตํไมํคิดวําเป็นปัญหา

ใหญํที่ ไมํสามารถแก๎ไขได๎   ทุกครั้ งที่กลับเข๎าตึกจะน าปัญหากลับมาแก๎ ไขอยูํ เสมอ  

กระตือรือร๎นที่จะหาข๎อมูลเพื่อให๎ปัญหานั้นหมดไป  หรือเบาบางลงได๎  น๎องเริงอธิบายด๎วย

น้ าเสียงที่แจํมใส  บอกวําโดยพื้นฐานตนเองเป็นคนขี้ลืมไมํจดจ าเรื่องที่ไมํเป็นสาระ  อาจเป็น

เพราะสํวนนี้หรือเปลําที่ท าให๎ตนเองดูรําเริงได๎ตลอดเวลาและสนใจที่จะดูแล  เอาใจใสํกับผู๎ที่

รํวมงานด๎วยตลอดเวลา 

  คนที่  5  “พี่ไกํ”  (อนัญญา  เทพบุตร)   กับ   Concept “เต็มใจ” ลักษณะงาน

สํวนใหญํต๎องติดตํอกับบุคคลภายนอกกับผู๎ใหญํที่มีต าแหนํงจึงต๎องอาศัยการวางตัว  การมี

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีตํอกันไมํให๎เกิดความขุํนข๎องหมองใจระหวํางผู๎ที่เข๎ามารํวมงานในโครงการ 32 

อ าเภอ 32 ดอกเตอร์  พี่ไกํเลําวําเทคนิคดี ๆ ไมํมีอะไรมากเพียงแคํระลึกอยูํเสมอวํา การ

ท างานที่ได้รับมอบหมายมาต้องเต็มใจ  เต็มที่จะท าให้กับมันก่อนเสมอ    ดูแลเรื่องการ

เดินทางไมํให๎พลาดการนัดหมายจัดตารางการลงพื้นที่ให๎ลงตัว  พยายามท าตัวให๎วํางจะไมํ

ปฏิเสธในการลงพื้นที่  อีกอยํางต๎องเรียนรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับขําว มทส.วําขณะนี้ก าลังด าเนินการ

อะไรบ๎างจะได๎เตรียมตอบข๎อค าถามได๎  เพื่อเกิดความประทับใจในการท างานของคน มทส. 

สุดท๎ายพี่ไกํบอกวําการที่คนเราคิดเสมอวําต๎องเต็มใจ  พอใจ  ยินดีที่จะท างาน  ไมํขัดแย๎งกับ

สิ่งที่เราก าลังจะท า  ก็จะท าให๎งานนั้นออกมาส าเร็จได๎ด๎วยดีทุกครั้ง         
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และคนสุดท๎าย คือ “พี่เจี๊ยบ” (อรสา  นาจ าเริญ)  รก.หน.ฝ่ายปรับแปลงถํายทอด

เทคโนโลยี  กับ Concept “จริงใจ”  พี่เจี๊ยบเลําวําเทคนิคการประสานงานที่ดีของฝ่ายปรับ

แปลงฯ นอกจากที่เสนอไปวํา ... เข๎าใจ – รู๎ใจ – เปิดใจ – ใสํใจ – เต็มใจ แล๎ว  ยังต๎องมีความ

จริงใจด๎วยกับการประสานงานทุกครั้งถึงจะได๎ใจเขากลับมา  ความอดทน  การปรับทัศนคติ  

การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมที่ก าลังเผชิญอยู่    ด๎วยการกลับมา

ทบทวนการท างาน ปัญหาอุปสรรคที่พบเจอในการลงพื้นที่แตํละครั้ง  และสิ่งที่ต๎องแก๎ไขคือ

อะไร  เพื่อให๎การวางแผนท างานในวันข๎างหน๎าที่จะต๎องพบและเจออุปสรรคให๎น๎อยที่สุด   และ

ที่ส าคัญคือ การรูจ๎ักค าวําการให๎อภัย  ก็จะท าให๎การประสานงานราบรื่น 

  

นอกจากนีผู้อ๎ านวยการยังกลําวช่ืนชม   ถึงวิธีการท างานของฝ่ายปรับแปลงฯ ที่ผํานมา  

นับตั้งแตํการปฏิบัติตัวที่ดีกับชุมชน  การสร๎างความเข๎าใจ  การถํายทอดองค์ความรู๎เทคโนโลยี

กับเครือขํายชุมชน  ตลอดจนการน าองค์ความรู๎มาใช๎ในการแก๎ปัญหาให๎กับท๎องถิ่น  สามารถ

เป็นฝ่ายหลักที่สรา๎งรายได๎ให๎กับหนวํยงานในแตํละปีไมํนอ๎ยเลยทีเดียว 
 

 
 
 

สุดท๎าย พี่ OJ ได๎สรุปเนื้อหาบทเรียน ประสบการณ์ที่ทีมงานฝ่ายปรับแปลงฯ ได๎ถํายทอดมา

ทั้งหมด เทคนิคที่ได๎รับในวันนี ้คอื 

1. การประสานงานที่มีความลงตัวระหวํางวิทยากร กับชาวบ๎าน ที่มีพื้น

ฐานความรู๎ที่แตกตํางกัน ใช๎หลักการอยํางงํายคือ “ใจ” ทั้งหมดในการ

ชํวยใหก๎ารประสานใจราบรื่น 

2. การแสดงออกของทีมงานฝ่ายปรับแปลงฯ ถึงการท างาน เป็นทีมเป็น

ส าคัญ  ความสามัคคี  แบํงปัน  ความเอื้ออาทรแสดงถึงความเป็นพี่  เป็น

น๎องสานสัมพันธ์ระหวํางการท างานให๎กระชับยิ่งขึ้น 

 



 

  43…KM  

 

 
 

                

 

ขอขอบคุณทุกความคิดเห็น   ที่ส าคัญคือการให้ก าลังใจกับทีมงานKM แรงใจ แรง

เชียร์มีอยู่มากมาย ที่พี่ OJ ซาบซึ้งใจอย่างยิ่ง เนื่องจากต๎องท างานทํามกลางภาวะกดดัน

รอบตัว  ที่มีความปรารถนาดีอยากเห็นกิจกรรมดี  ๆ ตอบรับกับการจัดการความรู๎บุคลากร

เทคโนธานอีอกมาลงตัวที่สุดทํามกลางบรรยากาศของความเป็นกันเองให๎มากที่สุดคํะ 

พี่  OJ   ฝากไว๎ถึงการติดตามกันในครั้งตํอไปวําจะมีวิธีการหรือรูปแบบอยํางไรซึ่งพี่ OJ 

สัญญาคํะวําทุกครั้งในการน าเสนอเทคนิคที่ดี ๆ จะมีรูปแบบที่แตกตํางกันไปตามลักษณะงาน/

เนื้อหาของงานของแตํละฝ่าย/โครงการได๎รับ  และทุกครั้งจะต้องได้รับความรู้  ความสุข  

รอยยิ้ม  กลับคนืมาอย่างแน่นอนค่ะ ...  ตอ๎งคอยติดตามกัน ... นํะคํะ 

 

 

 

       พี่  OJ   

25 กรกฎาคม 2554 
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 4.2.3  Training courses on demand   เล่าทีม่า   

โดยแปลและล่าม 

วันที่   26  สิงหาคม  2554 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผ๎ูรับบริการ 
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4.2.3 “Training Courses on Demand เล่าที่มา ...โดยแปลและล่าม”   

โดย  ทมีงานโครงการหน่วยบริการงานแปลและล่าม  ผู๎เลาํเร่ือง 

ในวันที่ 26 สงิหาคม 2554  ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี 
 

 

วันนีค้งจะเป็นอีกวันหนึ่ง ... ที่พวกเราทางทีมงาน KM และน๎อง ๆเทคโนธานี  ตํางก็เฝ้า

รอคอยที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมดี ๆ อยําง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเทคโนธานี”  

ถึงแม๎วําบรรยากาศแบบครึ้มฟ้าครึ้มฝนและอยูํในฤดูกาลของการคุมสอบประจ าภาคเรียนที่ 

1/2554 (ท าให๎จ านวนบุคลากรบางสํวนขาดหายไปเนื่องจากต๎องปฏิบัติหน๎าที่) ก็ตามทีเถอะ  

โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการเลําเรื่องของโครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม  และทาง

ทีมงาน  KM   ถือวําได๎รับเกียรติเป็นอยํางยิ่ง จากหัวหน๎าโครงการ อาจารย์ ดร.ธีรวิทย์  

ภิญโญณัฐกานต์  ที่จะเป็นผู๎เลําเรื่องหลักและให๎ทางทีมงาน น๎องพรทิพย์ (ผึ้ง) และน๎องณิกษ์

ชาพร (แก๎ว) เป็นผู๎เลําเสริม  อาจารย์ให๎เหตุผลอยํางนําฟังวํา ... ทีมงานเป็นสํวนที่ส าคัญใน

การผลักดันขับเคลื่อนให๎งานออกมาส าเร็จและต๎องการให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในกิจกรรมครั้งนี้

พร๎อม ๆ กัน 

อาจารย์มาตามเวลานัดหมายพอดีตกลงกับทางทีมงาน KM   และมาพร๎อม ๆ กับ

ทีมงานของอาจารย์เอง  น๎องผึ้ง และน๎องแก๎ว  อาจารย์มาพร๎อม ๆ  กับเสียงและทําทีที่ให๎

ความเป็นกันเองซึ่งคงจะชํวยให๎น๎อง ๆ หลาย ๆ คนคลายความกังวลบางอยํางลงได๎  วํามิใชํ

เป็นการมานั่งฟังค าบรรยายหรอืเข๎ารํวมประชุมวิชาการมากจนเกินไปนัก 

หลังจากที่ประธานที่ประชุม    คือ ทํานผ๎ูอ านวยการเทคโนธานีพร๎อมแล๎ว  พี่ OJ ซึ่งท า

หน๎าที่ “คุณอ านวย” ได๎ถือโอกาสอธิบายเบื้องต๎นเลําที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎  และภายหลังที่ได๎ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการจัดการความรู๎ใหมํแล๎วถึงสองครั้ง (ครั้งแรก 

“เสนํห์มัดใจ สไตล์ผีเสื้อ” ของโครงการอุทยานผีเสื้อ  ครั้งที่สอง “บอกเลําประสบการณ์ จาก

วันวานถึงปัจจุบัน”ของฝ่ายปรับแปลง และถํายทอดเทคโนโลยี) นอกจากนี้ได๎สรุปความรู๎ที่

ได๎รับ (เกี่ยวข๎องกับเทคนิคประสานงาน)ในแตํละครั้งให๎ผู๎ที่มาใหมํได๎รับทราบและเพื่อให๎เกิด

ความตอํเนื่องด๎วย 

 

 

 

 

 

 



46… KM 

 

อาจารย์ธีรวิทย์  ได๎เริ่มต๎นที่การให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับการจัดความรู๎ที่อาจารย์เคยบอกวํา

อาจารย์สนใจได๎ศึกษาเรียนรู๎ ผํานข๎อมูลทางมหาวิทยาลัย Harvard รวมถึงศึกษาเรียนรู๎มาบ๎าง

พอสมควร  และในวันนีไ้ด๎มโีอกาสเป็นผู๎ถํายทอดความรู๎ตําง ๆ ที่ตนเองสะสมประสบการณ์มา

อยํางยาวนานให๎กับน๎อง ๆ เทคโนธานไีด๎รับทราบและศกึษาเรียนรู๎ถึง 2 หัวข๎อหลัก ๆ    ก็คือ  

1. ความหมายของการจัดการความรู๎  และ 2. ภาวะผู๎น า  เผื่อวําจะชํวยขยายความในสํวนที่

ตนเองสงสัย  หรอืการน าไปใช๎ใหถ๎ูกต๎อง  ซึ่งอาจารย์ได๎ขยายความรู๎ไว๎  ดังนี้ 

1.ความหมายของการจัดการความรู้ :  

อาจารย์เลําวําการจัดการความรู๎มีมานานแล๎ว  มีการพัฒนาจาก KM (Knowledge  

Management) มาเป็น KFM (Knowledge Flow Management) แทน  ที่ประเทศที่พัฒนาแล๎วจะ

มุํงเน๎นและให๎ความส าคัญที่การจัดการการไหลเวียนของข๎อมูล  นอกจากนี้อาจารย์ยังบอกวํา 

ทุกคนต๎องเป็น Learning every one คือ ทุกคนต๎องเป็นผู๎ที่ใฝ่หาความรู๎  ใฝ่ที่จะเรียนรู๎รํวมกัน  

ไมํใชํตํางคนตํางเรียนรู๎จะไมํเกิดผลดี และในที่สุดเมื่อทุกคนท าได๎ก็จะน าไปสูํการเป็นองค์กร

แหํงการเรียนรู๎ (Learning Organization) และการเรียนรู๎ที่ดีนั้นต๎องมีการก าหนดเป้าหมายของ

การเรียนรู๎อยํางชัดเจน ซึ่งก็สอดคล๎องกับเป้าหมาย KM เทคโนธานี “เทคนิคการประสานงาน

ตามกลุํมผ๎ูรับบริการ”  

2.ภาวะผู้น า :  

อาจารย์เลําวําการบริหารจัดการสมัยมุํงเน๎นที่ “ภาวะผู๎น า” (Leadership) ทุกคน

สามารถพัฒนาตนเองได๎ ไมํใชํเฉพาะบทบาทของหัวหน๎าเพียงผู๎เดียวเทํานั้น อาจารย์บอกวํา

ลักษณะของการมีภาวะผ๎ูน าที่ด ี  ประกอบด๎วย 6 ข๎อ  

1. สามารถมองเห็นภาพโดยรวมทั้งองค์กรได๎ (เหมอืนคนที่ยืนอยูํในมุมสูงของตกึ) 

2. สามารถบอกได๎วําอะไรคือสิ่งท๎าทายที่คาดวําจะท าได๎และท าได๎ดี  หรือการก าหนด

วิสัยทัศนท์ี่จะไปถึงในอนาคตได๎ 

3. การสํงเสริมและสนับสนุนบุคลากรทั้งองค์กร  โดยมีการแบํงภาระหน๎าที่ความรับความ

รับผิดชอบตามความรู๎ความสามารถ  ตามความถนัดของแตํละบุคคลในองค์กร  เพื่อให๎

งานนั้นสามารถขับเคลื่อนไปได๎ 

4. บรรยากาศภายในองค์กรต๎องเอื้อตํอการท างาน และการเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะ

ผูบ๎ริหารระดับสูงตอ๎งสรา๎งขวัญก าลังใจให๎กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร 

5. ต๎องมีวุฒิภาวะที่ดีในการใช๎เหตุและผลชํวยการตัดสินใจแก๎ปัญหา  และรักษาเป้าหมาย

อยํางเป็นระบบและมีความชัดเจน 

6. สํงเสริมให๎บุคลากรทุกระดับมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  รับฟังความคิดเห็นอยําง

กว๎างขวางและเปิดเผย   
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   นอกจากนั้นแล๎วอาจารย์ได๎บอกเลําถึงวิธีการการแปล วํา...  เบื้องต๎นต๎องเป็นผู้มี

พื้นฐานทักษะความรู้ทางด้านภาษา 2 ภาษา และรู้หลักการในการแปลความหมาย   

อาจารย์บอกวําการแปลภาษาสิ่งที่ส าคัญและยากที่สุดคือ การแปลความหมายเชิงวัฒนธรรม  

เพราะในบางเรื่องเราไมํสามารถแปลความหมายได๎ตามตัวอักษร  หากเรามีความรู๎พื้นฐานใน

เชิงวัฒนธรรมในแตํละสังคมได๎เทําทันจะชํวยให๎การแปลความหมายสื่อออกมาในทิศทางที่ดี  

การแปลความต้องรักษาคุณภาพท่ีดี  คือ ไมํแปลขาด หรอืแปลเกินจากบทความ  ต๎องรักษา

ความหมายดั้งเดิมไว๎  การแปลความต๎องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในเวลาเดียวกัน  และที่

ส าคัญต๎องค านึงถงึผลกระทบที่เกิดขึ้นสร๎างความเสียหายหรือไมมํากหรือน๎อยเพียงใด  

 
 

ในระหวํางนัน้ อาจารย์ได๎ให๎ทีมงานเสริมการเลําเรื่องไมํวําจะเป็นโครงสร๎างการบริหาร 

งานภายในโครงการ  การด าเนินงานตามแผนงานโดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2554 ได๎มี

โครงการ “คลินิกภาษา” ซึ่งเป็นที่มาของการตัง้หัวข๎อเรื่องในวันนี้ คือ “Training Courses 

on Demand”  เทคนิคของโครงการคลินิกภาษา หลักการอย่างง่าย ๆ ก็คอื  ให๎นกึถึงภาพ

ระหวํางคนไข๎มาพบที่คลินกิหรือสถานพยาบาล  แล๎วเจอนางพยาบาลเพื่อตรวจอาการให๎ทราบ

ถึงอาการคนไข๎ในเบือ้งตน๎มากํอน จากนั้นจงึพามาพบกับนายแพทย์เพื่อท าการรักษาเยียวยาให๎

ถูกต๎องกับลักษณะของอาการเจ็บไข๎ 
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ด๎วยข๎อจ ากัดด๎านเวลาในการจัดการประชุมบุคลากรเทคโนธานีจึงท าให๎เวลาในการ

แบํงปันความรู๎มีไมํมากนัก ... ทางทีมงาน KM คงต๎องขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข๎ารํวม

กิจกรรมในวันนี้โดยเฉพาะอยํางยิ่ง โครงการหนํวยบริการงานแปลและลําม ... ที่ได๎มาสร๎าง

บรรยากาศและการเลําเรื่องถึง  เทคนิคดี ๆ ไมํวําจะเรื่องการจัดการความรู๎  ภาวะผู๎น า ทักษะ

การแปลความ ตลอดจนการด าเนินงานภายในโครงการและที่ส าคัญก็ คือเทคนิคการ

ประสานงาน  จนน าไปสูํการตั้งชื่อหัวข๎อการเลําเรื่องในวันนี้  ….“Training Courses on Demand  

เลําที่มาโดยแปลและลําม”  

หวังวําพวกเราทุกคนได๎รับ ค าตอบ ... จากการแบํงปันความรู๎กับ KM เกี่ยวกับเทคนิค

ประสานงาน  คอื 

1. เทคนิคส าคัญ คือ ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมอบรมหรือ

ด าเนนิการใดก็ตาม  เหมอืนกับการตัง้ช่ือหัวข๎อเรื่องในวันนี ้    คือ Training course on demand  

2. ความรู๎เกี่ยวกับการแปลความให๎ได๎คุณภาพ  ก็คือ การรักษาเนื้อหาคงเดิม ไมํแปลขาดหรือ

แปลเกิน  และต๎องค านงึถึงผลกระทบความเสียหายที่ตามมาภายหลัง  สํวนเทคนิคเฉพาะทางก็

คือ  ต๎องเรียนรู๎วัฒนธรรมของภาษาประเทศนั้น ๆ  จะชํวยให๎การแปลความได๎ตรงและคง

ความหมายเดิมไว๎ได๎                              

 

         

พี่ OJ      31  Aug  2011 
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4.2.4  บอกเล่าเรื่องราว ...ความส าเร็จ  

โดยฝ่ายบรกิารวชิาการ 

วันที่   28  กันยายน  2554 
 

 

เป้าหมายการจดัการความรู ้
เทคนิคการประสานงาน ตามกลุํมผ๎ูรับบริการ 
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4.2.4  “บอกเล่าเรื่องราว ...ความส าเร็จ” โดยฝ่ายบริการวิชาการ 

โดย  นายไพรัตน์  ฤทธ์ิประเสริฐ  หัวหน๎าฝ่ายบริการวชิาการ   ผู๎เลําเรื่อง 

ในวันที่ 28 กันยายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี 
 

ระยะนีค้งจะเป็นชํวงปลายฝน ... ต๎นหนาว ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผํานมาครึ้มฟ้าครึ้มฝน  มา

โดยตลอด  แตํส าหรับวันนี้อากาศท๎องฟ้าแจํมใสเป็นพิเศษ  คงจะฤกษ์ยามดีในการท ากิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ภายในเทคโนธานี  ส าหรับครั้งนี้เป็นครั้งสุดท๎ายของการจัดกิจกรรมแลกเปลียน

เรียนรู๎ในปีงบประมาณนี้ (ปีงบประมาณ 2554)ด๎วย  แตํทีมงาน KM ยังคงมีก าลังใจที่ดีอยูํอยําง

มากมายไมํวําจะมีผู๎ให๎การสนับสนุนเสื้อทีมถึง 2 ตัวด๎วยกัน  (เสื้อขาวปกแดง สวยนํารัก สมวัย) ซึ่ง

บํงบอกถึงความรักความปรารถนาดี  นอกจากนั้น ยังมีผู๎ใจดีที่มารํวมแบํงปันอาหารวํางอยํางผลไม๎

ส๎มโอ  รสหวานชื่นใจก าลังดี  (จากโครงการหนํวยบริการห๎องปฏิบัติการ) ผสมผสานกับขนมคุ๏กกี้ที่

แสนอรํอยล้ าของทางเราเป็นผู๎จัดเตรียมเพียงพอ ไมํมากไมํน๎อย  ส าหรับผู๎มาเข๎ารํวมกิจกรรมครั้งนี้

เหมือนชํางรู๎ใจไปหมดแทบทุกอยําง  ... อาหารวํางที่เตรียมมาหมดไปในช่ัวพริบตาไปพร๎อม ๆ กับ

แบบสอบถามที่แจกทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรม ... อยํางนี้ซิ  ถึงจะสนุกไปกับการท างานเพียงแคํเห็น

ภาพความกระตือรือร๎น  ... เสียงหัวเราะ  ภาพกระเซ๎าเย๎าแหยํอยํางสนุกสนานของผู๎รํวมกิจกรรม  

แถมยังมีการแบํงปันระหวํางกันอีก  ไมํใชํแคํการแบํงปันความรู๎เทํานั้นนํะ  แตํเรายังสามารถแบํงปัน

อยํางอื่นได๎อีกด๎วย  โอ๎โห .. เหนือการคาดหมายมาก ๆ  ต๎องบอกวําเริ่มท าได๎ไมํถึงปี (นับจาก

มิถุนายน 2554 ... เพียง 4 เดือน 4 ครั้งเทํานั้นเอง) เริ่มเห็นผลในทิศทางดีขึ้นมากทีเดียว ขอบคุณ

มากๆ ... กับทุกก าลังใจที่มีตํอกันเสมอมา เข๎าสูํเนือ้หาบทเรียน ...  “บอกเลําเรื่องราว  ความส าเร็จ”   

โดยนายไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสรฐิ หัวหน๎าฝ่ายบรกิารวิชาการเป็นผู๎ถํายทอดเรื่องราว  ความรู๎ ... 

หลังจากที่ทางทํานผู๎อ านวยการได๎มาถึงที่ประชุมแล๎วทํานได๎เริ่มกลําวเปิดน าโดยสํงมอบ

หน๎าที่ตํอให๎งานติดตามตรวจสอบและประเมินผล  ซึ่งใช๎นามสมมติวํา พี่ OJ เป็นผู๎ด าเนินการ (หรือ

ท าหน๎าที่เป็นคุณอ านวย) วันนี้ พี่ OJ ได๎กลําวทักทายแล๎วเกริ่นน าสรุปเนื้อหาบทเรียนความรู๎เชิง

เทคนิคของ 3 คร้ังที่ผํานมาโดยยํอ  เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกจิกรรมมีความพร๎อมและตํอเนื่องของเนื้อหาจะ

ได๎งํายตํอการท าความเข๎าใจและการเรียนรูใ๎นคร้ังนีด้๎วย   

ในคร้ังนีท้างทีมงาน KM ได๎คัดสรรหาภาพสวย ๆ เป็นภาพเส๎นทางถนนเข๎าไปสูํภูเขาปกคลุม

ด๎วยหิมะบนนั้นปักด๎วยธงเทคโนธานี  ภายใต๎ธงเทคโนธานี มีค าวํา “เทคนิคการประสานงาน”  

เพื่อให๎ทุกคนเกิดการเรียนรู๎  สื่อจินตภาพ นั่นหมายความวําบนเส๎นทางอันยาวไกลกวําจะถึง

จุดเปา้หมายได๎  ต้องเกิดจากความร่วมมือ  ร่วมใจของทุกคน  ไมํใชแํคํทมีงาน KM เทาํนั้นเป็นการ

ตอกย้ าถึงเปา้หมายความส าเร็จของการจัดการความรู๎ในคร้ังนีด้ว๎ย  พี่ OJ ได๎เช่ือมโยงถงึแนวทางการ

จัดการความรู๎  ตั้งแตํการประชาสัมพันธ์ออกไป นับตั้งแตํการเปิดค าถามกับน๎อง ๆ ถึงความพร๎อมที่

จะเปิดรับการเรียนรูส๎ิ่งใหมํ ๆ  กับเหตุการณป์ัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา นั้น   
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และได๎น าเข๎าสูํบทเรียน “บอกเลําเรื่องราว  ความส าเร็จ”  นับตั้งแตํการตั้งจุดประสงค์

เป้าหมายของ 2 โครงการที่อยูํในการก ากับดูแลภายในฝ่าย  ไมํวําจะเป็นโครงการบริการ

วิชาการแกํชุมชนและโครงการพัฒนานักซอฟต์แวร์  เพื่อให๎เชื่อมโยงไปสูํผลงานที่ประสบ

ความส าเร็จ  จากการที่มีเทคนิคที่ดีชํวยการท างานเป็นอยํางดี  จนเกิดรางวัลประกันคุณภาพ

การท างานด๎านการอบรมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ (GIMP)  ดีเดํนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่ง

ได๎รับรางวัลจากกระทรวง ICT    

 
ซึ่งทางคุณไพรัตน์ได๎เลําวํา  การด าเนินงานทุกอยํางได๎ตั้งต๎นอยูํบนพื้นฐานความเข๎าใจ

ในสิ่งที่เราได๎รับมอบหมายงานกํอนจากนั้นก าหนดเป้าหมายโจทย์ต๎องการของลูกค๎าคืออะไร

โดยมีการน าลูกค๎า (หรือ ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย) เข๎ามามีบทบาทมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นทุก

ขั้นตอน   กระบวนการจัดการฝึกอบรม โดยใช๎หลักการที่วํา  “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

ประโยชน์”       และยังต๎องเสริมด๎วยแรงจูงใจที่ดี ไมํวําจะเป็นการตั้งรางวัล  ชื่อเสียง หรือ

คุณคําที่จะได๎รับ นอกจากนี้ได๎ขยายความถึง กระบวนการจัดการฝึกอบรมวํา ค านึงถึง

ทรัพยากรที่มีอยํางจ ากัด  รูปแบบการอบรมตลอดจนวิทยากร ซึ่งได๎ใช๎หลักการมีสํวนรํวมที่ดี

เข๎ามา  นับตั้งแตํการน าคุณครูอาจารย์มาฝึกอบรมให๎เกิดความรู๎ทักษะงานทางโปรแกรม

ซอฟต์แวร ์ เพื่อให๎คุณครูได๎เรยีนรู๎ซึมซับกระบวนการเทคโนโลยีที่ดีกํอน  และจะเป็นการงํายที่

จะน าไปถํายทอดความรูใ๎ห๎กับเด็กนักเรียนอีกช้ันหนึ่งซึ่งก็มีความใกล๎ชิดคุ๎นเคยมากกวํา   
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และนี่เองเป็น “เทคนิค”  อย่างง่ายที่ได้ผลเกินคุ้ม  สํวนแนวทางการท าให๎เกิดผล

งานที่ประสบผลส าเร็จจนกระทั่งได๎รับรางวัลกลับมา  คุณไพรัตน์เลําวําเกิดจาก ... 

1. หนํวยงานที่สนับสนุนงบประมาณให๎   

2. การสนับสนุนจากผูบ๎ริหารเทคโนธาน ี  

3. กระบวนการขั้นตอนฝึกอบรมได๎รับแนวความคิดจากระบบบริหารคุณภาพ  ISO   

4. ความรวํมมอืของทีมงานในฝา่ยบริการวิชาการ   

5. ได๎ทีมวิทยากรที่มีคุณภาพ  เป็นการน าบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ

หลากหลายจากหนํวยงานตําง  ๆ  ภายในและนอกมหาวิทยาลัย   เ ชํน  ส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์  หนํวยงาน MIS  ศูนย์นวัตกรรมฯ  หรือแม๎กระทั่งการใช๎

หลักการความมีสวํนรํวมจากคุณครูอาจารย์ที่เกี่ยวข๎อง    

นอกจากนั้น  คุณไพรัตน์ยังได๎ให๎แงํคิดเกี่ยวกับกระบวนการระบบบริหารคุณภาพ ISO 

ที่มีสํวนส าคัญชํวยให๎การท างานภายในฝ่ายบริการวิชาการได๎เป็นอยํางดี   ตั้งแตํขั้นตอนการ

วางแผนงาน  กระบวนการท างานที่ไมํซับซ๎อน  มีแบบฟอร์มเข๎ามาชํวยให๎งํายขึ้นจนถึงขั้นตอน

สุดท๎ายของการประเมินผล  และมองวําการท างานที่ไมํมีเอกสารรองรับการท างานนั้นจะท าให๎

ไมํเป็นขั้นตอนไมํสามารถตรวจสอบภายหลังได๎  สิ่งตําง ๆ เหลํานี้และคิดวําเป็นข๎อดีของการมี

ระบบ ISO มาใช๎ในการท างาน 

ในระหวํางนั้นได๎มีผู๎อ านวยการเทคโนธานี ทํานได๎รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไมํวําจะเป็น

แนวทางกระบวนการท างานที่มีคุณภาพที่ดีแล๎วต๎องไมํลืมวําการประเมินผลโครงการ ตลอดจน การ

สอบถามความต๎องการของผู๎รับบรกิารตําง ๆ  ก็มีสํวนส าคัญที่จะชํวยให๎งานมีคุณภาพดีขึ้น 

นอกจากนั้น  มนี๎อง ๆ ผู๎รํวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เก่ียวกับในระยะเวลาข๎างหน๎าอันใกล๎นี ้ 

ทางฝ่ายบริการวิชาการจะมีทิศทางการพัฒนางานด๎านการอบรมทางด๎านโปรแกรมซอฟต์แวร์ 

อยํางไร โดยคุณไพรัตน์เลําวํา  โปรแกรมที่วาํนี ้เชํน Open source ให๎กับภาคอุตสาหกรรมในการชํวย

ประหยัดคาํใช๎จาํยไมํท าให๎สญูเสียดุลการค๎าระหวํางประเทศ  ขณะนีม้ีหลายหนํวยงานได๎น าโปรแกรม

มาใช๎แล๎ว  รวมถึงค าถามแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลต๎องการน าเทคโนโลยีมาให๎กลุํม

สถานศึกษาได๎ศึกษา  เรียนรู๎ตั้งแตํประถมหนึ่ง  ซึ่งทางคุณไพรัตน์บอกวําเป็นวิธีการหนึ่งที่ท าให๎เด็ก

นักเรยีนมีความทันสมัย  เรียนรู๎กับสื่อเทคโนโลยีได๎งํายและรวดเร็วขึ้นตอบรับกับการเปิดประเทศใน

กลุํมประเทศอาเซยีนมากยิ่งขึน้หากสามารถน ามาใช๎กับระบบ e-Learning ก็เป็นการพัฒนาระบบงาน

ด๎านการอบรมโปรแกรมซอฟต์แวร์ได๎อีกทางหนึ่งด๎วย 
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พี่ OJ ได๎เปิดโอกาสให๎น๎อง ๆ ได๎มีสํวนรํวมในการบริหารจัดการความรู๎ (KM)  โดยการป้อน

ค าถามถึงความคิดเห็นที่มีตํอการด าเนินการของระบบการจัดการความรู๎ (KM) โดยจะน าความ

คิดเห็นที่เกิดขึ้นเหลํานี้น ามาใช๎ในการปรับปรุงกระบวนการให๎ดีขึ้น  ซึ่งน๎อง ๆ ในที่ประชุมก็ได๎แสดง

ความคิดเห็น  โดยสรุปดังนี้ 

1. ต๎องให๎ทุกคนเกดิความเข๎าใจ  และยอมรับจากการท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูก๎อํน   

2. ต๎องท าให๎เกิดการมีสํวนรํวม  โดยไมํคิดวําเป็นภาระหน๎าที่หรือถูกบังคับให๎มารํวม

แลกเปลี่ยนความรู๎   

จะท าให๎ทุกคนต๎องการที่จะเขา๎มาแสดงความคิดเห็นรวํมแลกเปลี่ยนความรู๎   โดยที่รู๎สึกดีให๎

ความรํวมมือตํอกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

พี่ OJ มองวํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เป็นกิจกรรมของพวกเราทุกคน  และแนํนอน

ต๎องไมํใชํเป็นของคนใดคนหนึ่ง (หรือ เป็นของพี่ OJ คนเดียว) ซึ่งทางทํานผู๎อ านวยการเทคโนธานีได๎

วางนโยบายไว๎อยํางลึกซึ้ง อาศัยชํวงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะสังเกตเห็นได๎อยํางงําย ๆ ก็คือ

กจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ๎ด๎เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มบุคลากร

ให้เกิดการซึมซับ เรยีนรู้และเข้าใจแบบค่อยเป็นค่อยไป  และที่เห็นได๎ชัดเจนก็คอื การน าเข้าสู่ท่ี

ประชุมบุคลากร  นั่นหมายถงึ  ให๎ทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยํางกวา๎งขวาง  รวมทั้งการผูก

โยงให๎เป็นเรื่องของบุคลากร ชาวเทคโนธานี  เป็นการให๎พวกเราทุกคนได๎เกิดการเรียนรู๎ทางอ๎อมแล๎ว

ลํะ ...   เพียงแตํเป็นชํวงแรก ๆ ในระยะเริ่มต๎นเทํานั้นที่มีเพียงบางคนรู๎สึกอึดอัดไมํชินกับกิจกรรมนี ้ 

และจะถอืโอกาสน าความคิดเห็นเหลํานีม้าปรับปรุงกระบวนการท างานในโอกาสตํอไป 

  และที่สุดของกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูค๎งจะได๎ให๎พวกเราชาวเทคโนธานีได๎เกิดการเรียนรู๎

ท าความเข๎าใจ เทคนิคการประสานงาน อยํางคํอยเป็นคํอยไป พร๎อมทั้งได๎กลําวขอบคุณทุกทํานที่

สละเวลาเข๎ารวํมกิจกรรมในคร้ังนี้   
     

                                                                                  พี่ OJ    3  ตุลาคม  2554 
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5.องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5.1 สรุปการสัมมนาสมาชิกเครือขํายองค์กรแหํงการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศกึษาระดับอุดมศกึษาครั้งที่ 7   

โดย สํวนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

5.2 เทคนิคการประชุมระดมความคดิแลกเปลี่ยนความรูฝ๎ังลกึ 

โดย ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์  พานิช 

5.3 สิ่งดี ๆ ที่เรยีกวํา “ยิ่งให๎ ... ก็ยิ่งได๎รับ” 

โดย พี่ OJ 
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5.1   สรุปการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา คร้ังท่ี 7 (ช่วงวันที่ 17-19 มีนาคม 2554) 

โดย ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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กิจกรรมสร้างคุณอ านวย (Facilitators) แห่ง Mini_UKM ครั้งที ่1 รุน่ที่ 1/2554  

และกิจกรรมมือใหม่หัดขับ จับ KM มาเป็นเครื่องมอืเติมเต็มงานประจ า 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2554  

ณ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

การเข๎ารํวมโครงการองค์กรการเรียนรู๎  เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 (1/2554) ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ Mini UKM 7 โดย

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากการปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยตํางๆ เชํน มหาวิทยาลัยแมํ

ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนครพนม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยขอนแกํน และ

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒน ์

 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2554  

กิจกรรม  

1. กิจกรรมสรา้งคุณอ านวย (Facilitators) แห่ง Mini_UKM ครั้งที ่1 รุ่นที่ 

1/2554   วทิยากร คอื รองศาสตราจารย์ นพ. จิตเจริญ ไชยาค า  

กลุํมนี ้คือ       คนที่เคยเข๎ารับการอบรมด๎านการจัดการความร๎ู มากํอนแล๎ว บุคลากร  

มทส. ที่เข๎ารํวมมีจ านวน 6 คน คือ 1. นางสาวลฎาภา รัตนจารุ     2. นางชดช๎อย รวยสูงเนิน 

3. นางสาวพรรณวลัย เชิญกลาง 4. นางสาววราลี อิ่มวิเศษ 5. นายชินพัฒน์ ทิพย์ศรีบุญ    

และ 6. นางสาวจุไรรัตน์ วิสัยดี  

วิทยากรได๎ให๎ผ๎ูที่เข๎ารํวมได๎กรอกข๎อความลงในแบบ “BAR ถอดบทเรียน เพื่อเตรยีมตัวเป็น

คุณอ านวย Mini_UKM Best Practice + How to + Key Success Factor เพื่อการ

เรยีนรู้” เพื่อจะได๎ทราบเป้าหมายในการน าการจัดความรูม๎าใช๎ในหนวํยงาน ประเด็นที่ต๎องการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณด์๎าน KM โดยเฉพาะประเด็นที่ตอ๎งการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

จากนั้นวิทยากรกลําวถึงความสอดคล๎องของการประกันคุณภาพการศกึษากับการจัดการ

ความรู๎ โดยจะมีตัวบํงชีท้ี่เกี่ยวข๎อง 3 ตัวบํงชี้ คือ ตัวบํงชีท้ี่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ

เรียนการสอน ตัวบํงชีท้ี่ 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ๎ากงานวิจัยหรอืงานสร๎างสรรค์ 

และตัวบํงชีท้ี่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูํสถาบันเรียนรู๎ และให๎ความรู๎เบื้องต๎นเกี่ยวกับการเป็น

คุณอ านวย จากนั้นให๎แยกกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อถอดบทเรียนในชํวงบําย  
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2. กิจกรรมมือใหม่หัดขับ จับ KM มาเป็นเครือ่งมอืเติมเต็มงานประจ า 

วทิยากร คอื ศาสตราจารย ์นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  

กลุํมนี ้คือ คนที่ยังไมํเคยเข๎ารํวมเครอืขํายด๎านการจัดการความรู๎ บุคลากร มทส.ที่เข๎ารํวมมี

จ านวน 4 คน คือ   1. นางศิริรัตน์ เนาวว์งษ์ 2. นางสาวอรวรรณ จรุงจิตอภนิันท์ 3. นางสาว

จณิหน์ิภา ปราสาทหนิพิมาย และ 4. นายป้อ บุญรอด  

 

วันศุกร์ที ่18 มีนาคม พ.ศ. 2554  
ช่วงเช้า การบรรยายพิเศษ เรื่อง “KM กับคุณภาพอุดมศึกษา”  

วิทยากร คือ  ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ พานิช  

วิทยากรได๎บรรยายคุณภาพอุดมศึกษาในชํวงศตวรรษที่ 21 สังคม/โลก เปลี่ยน เด็ก เปลี่ยน 

ทักษะที่ตอ๎งการในการด ารงชีวติ เปลี่ยน สํงผลใหก๎ารเรียนรู ๎การสอน ต๎องเปลี่ยนไป ครูต๎องไมํ

เน๎นการสอน เน๎นออกแบบการเรียนรู๎ เน๎นสรา๎งแรงบันดาลใจ เน๎นการเป็นโค๎ช ที่ไมํใชผํูส๎อน  

ทักษะเพื่อชีวติในศตวรรษที่ 21 ได๎แกํ  

สาระวิชาหลัก • ภาษาแมํ และภาษาโลก • ศิลปะ • คณิตศาสตร์ • เศรษฐศาสตร์ • 

วิทยาศาสตร์ • ภูมิศาสตร์ • ประวัติศาสตร์ • รัฐ และความเป็นพลเมืองดีหัวข้อส าหรับ

ศตวรรษที่ 21 • ความรู๎เกี่ยวกับโลก • ความรู๎ด๎านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น

ผูป๎ระกอบการ • ความรูด๎๎านการเป็นพลเมืองดี • ความรู๎ด๎านสุขภาพ • ความรู๎ด๎านสิ่งแวดล๎อม 

ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม • ความริเริ่มสร๎างสรรค์และนวัตกรรม • การคิดอยําง

ลึกซึ้งและการแก๎ปัญหา • การสื่อสารและการรํวมมือ ทักษะชีวิตและอาชีพ • ความยืดหยุํน

และปรับตัว • การริเริ่มและเป็นตัวของตัวเอง • ทักษะสังคม และสังคมข๎ามวัฒนธรรม • การ

เป็นผู๎สร๎างหรือผลิต (productivity) และความรับผิดรับชอบเชื่อถือได๎ (accountability) • ภาวะ

ผู๎น าและความรับผิดชอบ (responsibility) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี • 

ความรูด๎๎านสารสนเทศ • ความรูเ๎กี่ยวกับสื่อ • ความรูด๎๎าน ICT  

โดยโรงเรยีนและครูต๎องจัดระบบสนับสนุนการเรียนรู๎ตํอไปนี้  

• มาตรฐานและการประเมิน ในยุคศตวรรษที่ 21  

• หลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 • การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 

• สภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมตอํการเรียนในศตวรรษที่ 21  

ดังนัน้ วิธีจัดการเรยีนรู๎ในศตวรรษที่ 21 • ใช ๎PBL • Team Learning • Studio-Type Room • 

น าเสนอตํอเพื่อนรวํมช้ัน และ..... • ครู/อาจารย์เป็นโค๎ช facilitator • พํอแมํ คนในชุมชน/ใน

ระบบบริการสุขภาพ  
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“.....ต๎องเรียนโดยฝึกฝน ที่เป็นการฝึกฝนจากโจทย์จริง ชีวติจริง 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 “คุณอ านวย” (facilitator) ที่มี

ความสามารถสูง” สามารถดูรายละเอียด ได๎จาก http://gotoknow.org/blog/thaikm/tag/21st 

Century Skills  

ทั้งนี ้วิทยากรได๎กลําวถึงวิธีการตาํงๆ ในประเด็น ต๎องชํวยครู/อาจารย์ ทักษะการเป็น

ครู สํงเสริมอาจารย์ งานวิจัยที่รับใช๎สังคมไทย นักศึกษาเรียนด๎วย PBL ในภาคชีวติจรงิ SSS 

การตพีิมพ์ผลงานวิจัยรับใช๎สังคม นักศึกษาเรียนด๎วย PBL ในภาคชีวติจรงิ สรุป อุดมศกึษาเป็น 

Creative Enterprise • ต๎องการ creativity ส าหรับสร๎าง innovation • KM คือเครื่องมอืชนิดหนึ่ง 

ที่ตอ๎งเอาไปใช๎อยํางอัตโนมัติ – KM Inside  

ช่วงสาย-บ่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กลุํมยํอยผาํนเรื่องเลําเร๎าพลัง จ านวน 7 กลุํม ดังนี้  

กลุํมที ่1 การเรียนการสอนที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นส าคัญ  

กลุํมที ่2 การวิจัยในชั้นเรียน  

กลุํมที ่3 การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหํงชาติ  

กลุํมที ่4 การบริการที่ประทับใจส าหรับเจ๎าหน๎าที่สายสนับสนุน  

กลุํมที ่5 การพัฒนาหนวํยงานสูํการเป็นองค์การเรียนรู๎  

กลุํมที ่6 การบริหารความเสี่ยง  

กลุํมที ่7 การจัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน  

วทิยากร   ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร         รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาค า  

และรศ. กัลณกา สาธิตธาดา  

เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แยกกลุํมตามความสนใจ โดยบุคลากร มทส. เข๎ารํวม ในกลุํมที่ 

4-7 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หาแนวปฏิบัติที่ดี พร๎อมเลอืกตัวแทนแตํละกลุํมน าเสนอแนวปฏิบัติที่

ดีในวันเสาร์ที ่19 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09.00 -11.00 น.  

 

ช่วงเย็น (17.00-18.00 น.) วางแผนปฏิบัติการ Business meeting Mini_UKM 7 (ตัวแทน

มหาวิทยาลัยเครือขาํยเข๎ารํวมทบทวนของเกํา วางแผนของใหม ํมหาวิทยาลัยละ 2 คน)  

มหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัย

นครพนม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒน ์ 
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ที่ประชุมได้หารอืการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน สรุปได้ดังน้ี  

1. การจัดครัง้ตอํไป เจ๎าภาพคือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2. หัวปลาที่จะก าหนด เน๎น การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงํชาติ โดยอาจจะมีประเด็นยํอยๆ ทั้งนี ้หัวปลาอื่นๆ ให๎น ามาตํอ

ยอดถัดจากการจัดครัง้ตอํไป (หลังจากมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจา๎ภาพ)  

3. การจัดกิจกรรม มือใหมํ มือเกํา ควรให๎มีการทบทวน โดยพัฒนามือเกําเพื่อให๎

สามารถให๎ความรู๎ตํอมือใหมํตํอไปได๎  มือเกําที่มาไมํได๎มีการเตรียมการ ควรจะมี

การตอํยอดในมหาวิทยาลัยของตนเองแล๎วเอามาน าเสนอสรุปให๎ฟัง เหมือนวําได๎มี

การพัฒนาตํอยอดอยํางไรไปแล๎วบ๎าง สํวนมอืใหมํบางทีมาแล๎ว ไมํรู๎วาํต๎องท าอะไร  

4. มหาวิทยาลัยสารคามจะท าการจัดการความรู๎ตํอ เนื่องจากมีผลที่ดีตํอมหาวิทยาลัย

อยํางชัดเจน แตเํจ๎าภาพก็คํอนขา๎งจะใช๎งบประมาณเยอะ  

 

 

วันเสาร์ท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2554  

ช่วงเช้า  

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแมํฟ้าหลวง (เจ๎าภาพครั้งที่ 6) น าเสนอผลการด าเนินงานตํอยอดจาก

การสัมมนา  

ตัวแทนกลุํมน าเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ แนวปฏิบัติที่ดีทั้ง 7 กลุํม 

บทสรุปของหัวข๎อ "วิธีการขับเคลื่อนหนํวยงานสูํองค์การแหงํการเรยีนรู๎" คือ 
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5.2  เทคนิคการประชุมระดมความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลึก 

โดย  ศาสตราจารย์ นพ.วจิารณ์  พานิช 
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“เทคนิคการประชุมระดมความคดิแลกเปลี่ยนความรู้ฝังลกึ” 

โดย ศาสตราจารย์  นพ.วจิารณ์  พานิช 

 

 ความรู๎หลักที่เป็นเป้าหมายของการจัดการความรู๎ฝังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็น

ความรูท๎ี่จับต๎องยากหรอืไมํได๎เลยแลกเปลี่ยนยาก  ในบางครั้งแม๎เจ๎าตัวก็ไมํรู๎วําตนมีความรู๎นั้น 

จงึตอ๎งมวีิธีการแลกเปลี่ยนความรูฝ๎ังลึกนีใ้นตลาดนัดความรู ๎ และในการประชุมระดมความคดิ 

 วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ความรู๎ฝังลึก ซึ่งผูกพันอยูํกับประสบการณ์หรือการปฏิบัติ  

วิธีที่ดีที่สุดคือท าให๎ดู  หรือฝึกหัดด๎วยกัน  วิธีนี้เหมาะกับความรู๎ที่เป็นทักษะด๎านการลงมือท า  

แตใํนกรณีของการปฏิบัติที่ไมํใชํการใช๎มือหรือรํางกาย แต่เป็นการด าเนินการผ่านขั้นตอนที่

ซับซ้อน  หลายขั้นตอน  โดยคนหลายคน  วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ฝังลึกที่ใช๎กันมากใน

ปัจจุบัน คือ การเล่าเรื่อง Storytelling ซึ่งถอืเป็นเทคนิคหน่ึงของการจัดการความรู้ 

 

เทคนิคการประชุมโดยใช้การเล่าเรื่อง (Storytelling) 

 เป้าหมายที่ส าคัญของการเลําเรื่อง คือ ให๎ผู๎มีความรู๎จากการปฏิบัติ ปลดปลํอยความรู๎

ที่ซํอนอยูํในสํวนลึกของหัวใจ (ความเชื่อ)  ในสํวนลึกของสมอง (ความคิด) และในสํวนลึกของ

รํางกาย (การปฏิบัติ) ออกมาเป็นค าพูดและหน๎าตา ทําทาง (non subconscious & conscious) 

ย้ าวําเรามีเป้าหมายใหเ๎กิดการสื่อสารโดยใช๎จิตส านึกและจิตใต๎ส านึก  ดังนั้น ถ๎าฝึกปฏิบัติจนมี

วิธีการและขั้นตอนของการเลําเรื่อง  มดีังตอํไปนี้ 

1. ก าหนด “หัวปลา” ให๎ชัด  ซึ่งหมายถึง เป้าหมายของการประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้  ดังตัวอยําง การประชุมในตลาดนัดความรู๎ของชาวนา จ.พิจิตร เมื่อเดือน

ธันวาคม 2547 “หัวปลา” คือ การท านาแบบธรรมชาติ  ไมํใช๎สารเคมี 

2. ก าหนดให๎กลุํมเป็นกลุ่มเล็ก ไมํเกิน 10 คน เพื่อให๎มีความรู๎สึกใกล๎ชิดเป็นกันเอง  

ไมํเป็นทางการ  สร๎างความรู๎สึกอิสระได๎งําย  ความรู้สึกแบบน้ีเอื้อต่อการเล่า

เรื่องอย่างมีพลัง  ท าให๎ความร๎ูฝังลกึและซํอนอยูํมดิชิดจนตัวเองก็ไมํรู๎วําตนรู๎  ถูก

ปลดปลํอยออกมาได๎งํายขึ้น 

3. สมาชิกกลุํม เป็น “ตัวจริง” ซึ่งหมายความวํา เป็นผู้ปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุ 

“หัวปลา”  ที่ตกลงกันด๎วยตนเอง 

4. ถ๎าเป็นไปได๎  จัดแบํงกลุํมให๎สมาชิกกลุํมประกอบด๎วย คนที่มีความแตกต่างกัน 

เชํน คิดตํางกัน  ท างานตํางหนํวยงาน  อยูํคนละอ าเภอ  เรียนหนังสือคนละสาขา  

เป็นต๎น เนื่องจากในการประชุมกลุํมนี้  เราต๎องการใช๎พลังของความแตกตําง

หลากหลาย 
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5. มีการเลือก หรือแตํงตั้ง ประธานกลุ่ม ท าหน๎าที่ ด าเนินการประชุมและสรุป

ประเด็นเป็นระยะ ๆ และเลือก  เลขานุการกลุ่ม ท าหน๎าที่ จดประเด็น และ

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) เพื่อการบรรลุหัวปลา 

6. สมาชิกกลุํม เลําเรื่องเกี่ยวกับ ความส าเร็จของตน ตาม “หัวปลา” 

7. สมาชิกกลุํมคนอื่น ๆ ชํวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรู๎เพื่อการบรรลุหัวปลา

ออกมา  และให๎เลขานุการกลุํมเขียนขึ้นกระดาน flip chart ให๎ได๎เห็นทั่วกัน และ

แก๎ไขตกแตงํได๎งาํย 

8. มี “คุณอ านวย” Group Facilitator ท าหนา๎ที่คอยช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น 

สร๎างบรรยากาศของความชื่นชม  ความคิดเชิงบวก  การซักถามด๎วยความชื่นชม  

ให๎สมาชิกกลุํมได๎หมุนเวียนการเลําเรื่องถ๎วนหน๎ากัน  ไมํมีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการ

พูด  คอยชํวยตั้งค าถาม “ท าไมจึงเป็นเชํนนั้น”  “คิดอยํางไรจึงท าเชํนนั้น”  เพื่อ

ชํวยให๎ความรู๎เพื่อการปฏิบัติถูกปลดปลํอยออกมาและคอยกระตุ๎นให๎สมาชิกกลุํม

ชํวยกัน  “สกัด”  หรือ  “ถอด” ความรู๎เพื่อการบรรลุหัวปลา  ออกมาและมีผู๎

บันทึกไว๎ 

9. การเลําเรื่อง  ให้เล่าเพียงประเด็นเดียวต่อหน่ึงเรื่อง และเลําสั้น ๆ  เลําตาม

ความเป็นจริง  ไมํตีไขํใสํสี  เลําให๎เห็นตัวคนหรือตัวละคร  เห็นพฤติกรรมหรือการ

กระท า  เห็นความคิดหรือความเชื่อที่อยูํ เบื้องหลัง  เลําให๎ เห็นชีวิตและ

ความสัมพันธ์ที่อยูํในเรื่อง  เลําให๎มีชีวิตชีวา  เห็นภาพพจน์  เห็นสภาพแวดล๎อม

หรอืบริบทของเรื่อง 

10. ในการเลําเรื่อง  ต๎องเลําแบบให๎ ข้อมูลดิบ ที่ไม่ผ่านการตีความของผู้เล่า  คือ 

เลําเหตุการณ์ไมํใชํเลําความเข๎าใจของผู๎เลํา  ที่ได๎จากเหตุการณ์  ไมํใชํเลําการ

ตีความของผู๎เลํา  ถือวําเรื่องเลําเป็นข๎อมูลดิบ  ส าหรับให๎สมาชิกกลุํมผลัดกัน

ตีความ เพื่อดึง “ความรู”๎ เพื่อการบรรลุหัวปลาออกมา 
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การเล่าเรื่องจะประสบความส าเร็จมากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก 3 ประการ 

คือ ผู้เล่า  ผู้รับฟัง  และบรรยากาศขณะเล่า  ผู๎เลํามีอารมณ์แจํมใส  มีความรู๎สึกเอื้ออาทร

ตํอกลุํมผู๎ฟัง  มีความรู๎สึกวําผู๎ฟังเป็นกัลยาณมิตร มีจิตใจพร๎อมที่จะให๎  มีความภูมิใจใน

ความส าเร็จที่ตนก าลังเลํา  เป็นผู๎ประสบเหตุการณ์ในเรื่องที่เลําด๎วยตนเอง  คิดทบทวน

เรื่องราวที่จะเลํามาเป็นอยํางดี  และมีทักษะในการเลําออกมาจากใจ คือ เล่าแบบไม่ตีความ  

จะมีความสามารถเล่าเรื่องออกมาได้อย่างทรงพลัง  โดยที่ “เรื่องราว” จะไมํใชํแคํออกมา

เป็นค าพูดเทํานั้น   จะแสดงออกในหน๎าตา  แววตา  ทําทาง  น้ าเสียง  และการสื่อสารที่ไมํใชํ

ค าพูด  รวมทั้ง “ความเงียบ” เป็นชํวง ๆ ด๎วย (ถ๎ามี) โปรดสังเกตวําสภาพจิตอันเป็นกุศล  เป็น

จิตที่มีพลัง  สามารถท าหน๎าที่แบํงปันความรู๎ที่ลึกและซับซ๎อนได๎ดีกวําสภาพจิตธรรมดา ๆ  

ผูร๎ับฟังที่เป็น “ผู๎ฟังอยํางตั้งใจ” ที่เรียกวํา  active listening  จะชํวยสํงกระแสจิตไปกระตุ๎นให๎ผู๎

เลําเกิดอารมณ์ในการเลํา  ท าให๎สามารถเลําออกมาจากใจได๎ลึกยิ่งขึ้น  ค าถามที่แสดงความ

สนใจและช่ืนชม (appreciative inquiry)   จะชํวยกระตุ๎นอารมณ์สร๎างสรรค์เชํนเดียวกัน  และยัง

จะชํวยท าให๎การเลําเรื่องครบถ๎วนมากขึ้น  ในกรณีที่การเลําเรื่อง มีการข๎ามขั้นตอน  ผู๎อ านวย

ความสะดวกในการประชุม (group facilitator)   อาจชํวยถามวํา “ท าไมจึงท าเชํนนั้น”  “คิด

อยํางไรจึงท าสิ่งนั้น”  ก็จะชํวยให๎ความรู๎สึกนึกคิดในขณะเกิดเหตุการณ์ถูกเลําออกมา  

บรรยากาศของการประชุมมอีิทธิพลตํอความส าเร็จในการเลําเรื่อง  ห๎องประชุมที่ให๎ความสงบ  

รับฟังเสียงจากการเลําได๎ดี  มีที่จดบันทึก  บรรยากาศเป็นอิสระ  ผํอนคลาย  ไมํตกอยูํใต๎

อ านาจใด ๆ บรรยากาศที่มีความเป็นกัลยาณมิตรเอื้ออาทรตํอกันจะชํวยให๎การสื่อสาระ  ใน

การเลําเรื่องมีคุณภาพสูงกระจาํงชัดและลึก   
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วธิี “สกัด” ความรู้จากการปฏิบัติ   

ความรู๎จากการปฏิบัติเป็นความรู๎ฝังลึกอยูํในคน  หรืออยูํในความสัมพันธ์ระหวํางคน  

ในหลายกรณีน ามาแบํงปัน หรือแลกเปลี่ยนกันได๎ยาก  บันทึกเป็นเอกสารยิ่งท าได๎ยาก  จึงต๎อง

มีวิธีการ  หรืออุบายส าหรับให๎ความรู๎ในการปฏิบัติออกมาเป็นค าพูด หรือตัวหนังสือ  วิธีการ

หนึ่งก็คือ การเล่าเรื่อง (storytelling) ดังกลําวแล๎ว  โดยที่การเลําเรื่องนี้ด าเนินการในการ

ประชุมกลุํมยํอยที่มสีมาชิกไมํเกิน 10 คน 

การเลําเรื่องท าให๎ความรู๎ในการปฏิบัติ  และความรู๎เพื่อการปฏิบัติถูกเปลํงออกมาเป็น

ค าพูด  ในรูปของเรื่องราวที่มบีรรยากาศและสภาพแวดล๎อม (context) จ าเพาะ  ส าหรับให๎ผู๎ฟัง

ตีความได๎โดยอิสระ  คาดหวังวําผลการตีความของผู๎ฟังแตํละคนจะมีทั้งสํวนที่เหมือนและสํวน

ที่ไมํเหมือนกับการตีความของคนอื่น  เมื่อน าผลการตีความนั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กันในกลุํม  

ก็จะสามารถบันทึกขุมความรู๎ที่เป็นความรู๎เพื่อการปฏิบัติ  เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ได๎  การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในสํวนของการตีความไมํเหมือนกัน  จะน าไปสูํการยกระดับความรู๎ 

(Knowledge Leverage) โดยอัตโนมัติ 

เมื่อผู๎เลําเรื่องแตํละคนเลําเรื่องเสร็จ  ประธานขอให๎สมาชิกกลุํมตีความวําเรื่อง

ดังกลําวบอกอะไรเกี่ยวกับความรู๎  เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่เป็นความรู๎เพื่อการปฏิบัติ  เมื่อ

ผู๎ตีความคนที่ 1 เสนอการตีความของตน  เลขานุการเขียนขึ้นกระดาน flip chart ท าเชํนนี้ไป

เรื่อย ๆ จนสมาชิกกลุํมตีความครบทุกคน  ก็ชํวยกันสรุปขุมความรู๎จากการเลําเรื่องดังกลําว  

ให๎สมาชิกกลุํมหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเลําเรื่องและให๎สมาชิกคนอื่นชํวยกันตีความสกัดขุม

ความรู๎จนครบคน  แล๎วอาจขึ้นรอบใหมํจนสมควรแกํเวลา  จึงรํวมกันสังเคราะห์จากรายการ

ขุมความรูจ๎ัดเป็นหมวดหมํูได๎เป็น  แก่นความรู้ (Core Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” 

ที่ก าหนดทั้งขุมความรู๎และแกํนความรูน๎ีจ้ะต๎องได๎รับการจดบันทึกไว๎อยํางดี 

ในวาระการน าเสนอผลการระดมความคิดของกลุํมยํอยตํอที่ประชุมใหญํ  ผู๎เข๎ารํวม

ประชุมจะได๎เห็นทั้งความเหมือน  การเติมเต็ม  และความตํางของผลการประชุมกลุํม  สํวนที่

เป็นความตาํงควรน ามาท าความเข๎าใจรํวมกัน  จะพบวําเหตุที่ตํางเพราะตํางกลุํมมีความเข๎าใจ

หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม  หรือบริบทตํางกัน  น าไปสูํความรู๎ที่ยกระดับขึ้น  

จากความเข๎าใจบริบทของเรื่องราวนั้น ๆ  หากมีเวลามากพออาจจัดให๎มีคณะท างานไปสรุป

และสังเคราะห์ภาพรวมของขุมความรู้ (Knowledge Assets) และ แก่นความรู้ (Core 

Competence) เพื่อการบรรลุ “หัวปลา” ที่ก าหนด  เอามาน าเสนอตํอที่ประชุมใหญํเพื่อตกแตํง

และบันทึกไว๎ใชง๎านตํอไป 
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ในชีวิตจริงเมื่อได๎ขุมความรู๎และ แกํนความรู๎ จากการประชุมระดมความคิด  สมาชิก

แตํละคนจะน าความรู๎เหลํานั้นไปทดลองใช๎ในกิจการงานของตน  แล๎วเก็บข๎อมูล  สังเกต  และ

บันทึก  ผลของการทดลองปฏิบัติ  น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางสมาชิก  ความรู๎ก็จะถูก

ยกระดับผาํนการปฏิบัติขึน้เรื่อย ๆ และกิจการงานก็จะบรรลุผลดขีึน้เรื่อย ๆ เชํนเดียวกัน 

ในการประชุมเพื่อ “สกัด” หรอื “ถอด” ความรูด๎ังกลําว  บรรยากาศที่เท่าเทียมและ

เป็นอิสระส าคัญอย่างยิ่ง  เพราะจะชํวยให๎การเลําเรื่องและการเสนอข๎อคิดเห็น  หรือการ

ตีความเรื่องเลํา  ดึงหรอืสกัดความรูอ๎อกมาจากเรื่องเลํา  ด าเนนิไปอยํางเป็นธรรมชาติเป็นการ

พูดออกมาจากใจ  ไมํผํานการกลั่นกรองด๎วยความเกรงอาวุโส  เกรงวําค าพูดหรือความเห็น

ของตนจะผิดหลักทฤษฎี ฯลฯ  ซึ่งเป็นอุปสรรคปิดกั้นความคิดสร๎างสรรค์อันเป็นบํอเกิดของ

นวัตกรรม 

โปรดสังเกตวําความส าเร็จจากเรื่องเล่าขึ้นอยู่กับ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเล่า  กับฝ่ายรับ  

คล๎าย ๆ กับการสื่อสารทางวิทยุขึ้นอยูํกับทั้งเครื่องสํงและเครื่องรับ  และเมื่อรับสารแล๎วก็ต๎อง

มีการตคีวามอยํางด ี การสื่อสารนัน้จงึจะประสบความส าเร็จ 
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5. องค์ความรู้ บทความที่เกี่ยวข้อง 

 
 

5.3  สิ่งดี ๆ ที่เรียกว่า  “ยิ่งให้ ... ก็ยิ่งได้รับ” 

โดย  พี่ OJ 
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สิ่งดี ๆ ที่เรยีกว่า ... “ยิ่งให้  ก็ยิ่งได้รับ” 

โดย  พี่ OJ 

 

วันนี้มีโอกาสเขียนบทความองค์ความรู๎ถํายทอดเรื่องราวเกี่ยวข๎องกับการท างาน    

“การจัดการความรู้” ภายในเทคโนธานีให๎สอดคล๎องกับการตั้งหัวข๎อเรื่อง “ยิ่งให้  ก็ยิ่ง

ได้รับ” นับตั้งแตํได๎รับค าสั่งมอบหมายภาระงานเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 เป็นต๎นมานั้น ได๎

เริ่มบทบาทของการเป็น “คุณอ านวย” (ที่มบีทบาทส าคัญในกระบวนการ KM) อยํางจริงจังมาก

ขึน้ในการท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเลําเรื่อง  แลกเปลี่ยนความรูป๎ระสบการณข์องชาวเทคโนธานี  

เมื่อเดอืนมนีาคม 2553 (ซึ่งกํอนหน๎านั้นท าหน๎าที่ก ากับแนวทางการบริหารจัดการKM หรืออยูํ

เบือ้งหลังการด าเนินงาน ตัง้แตํปี 2551-2552) คงจะเรียกได๎วาํเป็นการสานฝันที่มีอยูํ (อาจเป็น

เพราะการติดนิสัยของบุคลากรรุํนบุกเบิกของมหาวิทยาลัย ด๎วยต๎องการเห็นความก๎าวหน๎า

ระบบงานเกิดขึ้นในองค์กรของเรา)  หวังวาํเทคโนธานไีด๎มกีารสะสมองค์ความรูท๎ี่มอียูํอยํางเป็น

ระบบเสียที  ไมํกระจัดกระจาย ติดตามตัวบุคคลเหลํานั้นที่เดินจากเทคโนธานีไปทุกครั้ง บอก

ตรง ๆ วํา เสียดายวันเวลา ... เสียดายงบประมาณ  กวําจะปั้นดินใหเ๎ป็นดาวได๎ต๎องใช๎ผละก าลัง

มหาศาลซึ่งขึน้อยูํกับการสะสมองค์ความรู๎อยํางเป็นระบบแทบทั้งสิน้ 

KM เป็นเรื่องยากและใหม่มาก ๆ ส าหรับน้อง ๆ หลายคนในเทคโนธานีการ

ท างาน KM ต๎องเจอเรื่องราวเหตุการณ์อุปสรรคที่เข๎ามาไมํซ้ าแบบต๎องแก๎ไขเป็นครั้ง ๆ ไป  

กวําจะถึงวันนี้ พี่ OJ เพิ่งจะค้นพบสิ่งที่ KM ควรท า คืออะไร ... นับตั้งแตํการปรับรื้อ

กระบวนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ... เริ่มต๎นด๎วยการหาภาพสวย ๆ สื่อสารแทนถ๎อยค า  

จากนั้นได๎ มุ่งเน้นถ้อยค าที่ดึงดูดน่าสนใจ  (อาจไมํถูกต๎องตามหลักไวทยากรณ์เทําใดนัก) 

เชิญชวนให๎น๎อง ๆ รับทราบและเข๎าใจไปเรื่อย ๆ ..  สุดท๎ายตอกย้ า KM ด๎วยการสร๎างแบรนด์

ให๎กับ KM การให๎นอ๎ง ๆ จดจ า  การสื่อด้วยภาพของ “คุณอ านวย” P/R ไปในตัว หรือ ด้วย

การสื่อสารจิตวิทยาแฝงด้วยความเข้าใจ เอื้ออาทรและอย่างต่อเน่ือง (ขอย้ าวํา..อยําง

ตํอเนื่อง เพราะเข๎าใจวําการท างานใด ๆ จะให๎ ได๎ผลส าเร็จต๎องอาศัยเวลา ความตํอเนื่อง

เทํานั้น)   ไมํวําจะเป็นการสรุปบทเรียนความรู๎หลังจากจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ใช๎ภาษางําย ๆ 

ไมํเป็นทางการ  หรือแม๎กระทั่งการน าสื่อเทคโนโลยีด๎วยการสร๎างคอลัมน์ “แบ่งปันความรู้ 

กับ KM” (เป็นการสร๎างชํองทางประชาสัมพันธ์ให๎หลากหลายขึ้นด๎วยการตั้งกระทู๎ให๎น๎อง ๆ 

แสดงความคิดเห็นได๎งํายขึ้น) คงจะเป็นเทคนิคอยํางงํายตรงประเด็นความหมายการจัดการ

ความรู๎ และตรงใจน๎อง ๆ ไปพร๎อม ๆ กัน ... การประชาสัมพันธ์ KM แทบจะทุกครั้งแอบรู๎สึก

ภูมใิจเล็ก ๆ กับผลงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ... แตํพี่ OJ ก็ยังระลึกอยูํเสมอวําต๎องพัฒนา

ปรับปรุงกันไปเรื่อย ๆ อยํางไมํมทีี่สิ้นสุด  ... 
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พี่ OJ  ขออนุญาตเข๎าเนื้อหาอยํางเป็นทางการของค าวํา “ยิ่งให้  ก็ยิ่งได้รับ” กับการ

พัฒนาบุคลากรเทคโนธานี  (Development  &   Employee  Engagement)   

ถ๎าจะเปรียบเสมือนการบริหารทรัพยากรบุคคล  เมื่อได๎ทั้งคนเกํงและคนดีเข๎ามา

ท างานให๎กับหนํวยงานแล๎ว  สิ่งส าคัญก็คือ H/R ต๎องรักษาและจูงใจให๎คนเกํงเหลํานั้นสนใจ

เต็มใจ  มุ่งมั่น ที่จะผลติผลงานที่ตัวเขาเองและหนวํยงานมีความภาคภูมใิจ   

ความรูส๎ึกที่มุงํมั่น ผูกพันตํอพันธกิจและพร๎อมที่จะทุํมเทพลังทางความคิด  สติปัญญา  

เพื่อสร๎างความส าเร็จนั้น หรอืที่เรยีกกันวํา “Employee Engagement”  ซึ่งเมื่อใดที่พวกเรามี

ความรูส๎ึกเชํนนีแ้ล๎ว  ยํอมจะสํงผลน าไปสูํการสรา๎งผลงานที่สูงขึ้น   

บางครั้งอาจมีการตั้งค าถามเกิดขึ้นวํา  ท าไมต๎องมีการพัฒนาบุคลากร  (ย๎อนกลับไป

เมื่อปี 2551 โครงสร๎างการบริหารงานภายใน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด๎วย 3 งานหลัก ๆ 

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มี “งานพัฒนาบุคลากร” ด๎วย)  ... แล๎วการพัฒนาบุคลากรท าไมจึงเป็นปัจจัย

ส าคัญที่จะมีสวํนหนึ่งของการสร๎างความผูกพันของตนกับหนํวยงาน    

ค าตอบงําย ๆ  ก็คือ ต๎องท าให๎รู๎สึกวําหนํวยงานได้ให้โอกาสกับการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองช่วยให้เขามีอาวุธทางปัญญาในการคิด  และสร้างสรรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจ  หรือว่าการได้รับความรู้ที่ทันสมัยจะสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ต๎องท าให๎

เห็นประโยชน์จากตรงนีก้ํอน  จะท าให๎รูส๎ึกมั่นใจในการท างานที่ท๎าทายได๎เป็นอยํางดี   

โดยรวมแล๎วการได๎รับโอกาสในการพัฒนาความรู๎ความสามารถจากหนํวยงาน  ท าให๎

เห็นวําบุคลากรเป็นสํวนหนึ่งของความส าเร็จของหนํวยงาน  และให๎รู๎สึกวําตนเองก็ประสบ

ความส าเร็จ และมีความก๎าวหน๎าไปพร๎อม ๆ กับการเติบโตของหนํวยงานด๎วย 

ดังนั้น  จะเห็นวําหนํวยงานควรที่จะสํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง (ตามหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ KM) ซึ่งการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลาย

รูปแบบวิธีการ  ไมํวําจะเป็นการเรียนรู๎แบบเป็นการสอนในช้ันเรียน  การอบรมประชุมสัมมนา

ตําง ๆ และรูปแบบพี่เลี้ยง Coaching จากผู๎บังคับบัญชาหรอืผูเ๎ชี่ยวชาญด๎านตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎อง 
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 หรือที่ส าคัญเป็นการเรียนรู๎แบบ KM   การเรียนรู๎จากแหลํงข๎อมูลคลังความรู๎ ให๎

สามารถเข๎าไปค๎นหาหรือศึกษาความรู๎ที่รวบรวมไว๎  หรือเรียนรู๎จากการแบํงปัน แลกเปลี่ยน

ความรู๎ประสบการณ์  เพื่อให๎บุคลากรเหลํานั้นสามารถน าไปใช๎ปฏิบัติงานได๎จริงและทันตํอ

เหตุการณอ์ีกด๎วย  

 

           
    

 

มีค าพูดกลําวอยํางงดงามแฝงด๎วยปรัชญา  กลําวไว๎วํา  “องค์กรใด  ยิ่งให๎พนักงาน

พัฒนาความรู๎  ความสามารถมากเทําไร  พนักงานก็ยิ่งเกํงขึ้นและคืนกลับมาเป็นความส าเร็จ

ขององค์กรมากเทํานั้น”  ...  จงึเป็นที่มาของ ค าวาํ  “ยิ่งให๎ ... ก็ยิ่งได๎รับ”  
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6. ประมวลความคิดเห็นบุคลากร 

 
 

6.1 สอบถามความคดิเห็นจากแบบสอบถาม 

6.2 การตั้งกระทู้ความคิดเห็น “แบ่งปันความรู้กับ KM” 
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6.1 สอบถามความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
หัวขอ๎  “ประสบการณก์ารถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมนัส าปะหลัง”   
ผู๎เลําเรื่องโดย อาจารย ์ดร.อศัจรรย์  สุขธ ารง หัวหนา๎โครงการศูนย์วจิยัมนัส าปะหลัง เทคโนธานี 

วันท่ี 28 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการน าความร๎ูท่ีได๎จากการจัดการความร๎ู ทักษะของผู๎มี

ประสบการณ์ตรงท่ีเป็นแนวปฏบัิตท่ีิดมีาปรับใชใ๎นการปฏบัิตงิานจรงิ 

จากจ านวนแบบสอบถามท้ังสิ้น 14 ชุด (ร๎อยละ 100) ได๎รับคืน 12 ชุด (ร๎อยละ 85) และไมํได๎รับคืน 2 ชุด 

(ร๎อยละ 15)   สรุปผล ดังนี ้

1. สิ่งที่ท่านอยากบอกหรือเล่าสู่กันฟังในวันนี้คอื 

 - การจัดกิจกรรมคร้ังนี้ท าให๎ได๎ความร๎ูเกี่ยวกับการปลูกมันส าปะหลังยิ่งขึ้นและสามารถน าไปใช๎

ประโยชนไ์ด๎จริง 

 - อาจารย์ผู๎ถํายทอดความร๎ูประสบการณ์ แนะน าแนวทางการท างานอกีรูปแบบหนึ่งได๎เป็นอยาํงด ี

 - บรรยากาศควรมีความเป็นกันเอง เพื่อท่ีจะให๎ผู๎เข๎ารํวมกล๎าท่ีจะสอบถาม หรือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นได๎มากขึน้ 

 - สถานท่ีจัดกิจกรรม  บรรยากาศรอบข๎างมเีสียงดังไปหนํอยท าให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมขาดสมาธิ  ใน

การท ากิจกรรม 

2. ความรู้ บทเรียน หรือประโยชน์ได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี  คอื 

 - ได๎ความร๎ูเกี่ยวกับชนดิของมันส าปะหลัง 

 - ได๎ทราบถึงวิธีการปลูกมันส าปะหลังให๎ได๎ผลผลิตท่ีดแีละเหมาะสม 

 - ได๎ทราบถึงวิธีการปลูกมันส าปะหลัง ผสมผสานกับพืชชนิดอื่นได๎และยังท าให๎ผลผลิตทาง

การเกษตรเพิ่มขึ้นอกี 

 - ได๎ความร๎ูเกี่ยวกับการอยํูรํวมกันในสังคมและการท างานกับคนอ่ืน 

 - ได๎กระบวนการและวิธีการแก๎ไขปัญหาในการท างาน 

3. สามารถน าความรู้ไปขยายผลต่องานอื่น ๆ ได้ 

 - สามารถแนะน าแหลํงความร๎ูเกี่ยวกับการปลูกมันส าปะหลังแกํเกษตรกร 

 - สามารถน าความร๎ูท่ีได๎ไปใช๎ในการปลูกพชืชนดิอื่น ๆ ได๎ 

 - สามารถน าความร๎ูท่ีได๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรม  ไปใช๎กับการท างานได๎ เชํน ต๎องท างานด๎วย

ความตัง้ใจจริง  มีความอดทนในการท างาน  จึงจะประสบผลส าเร็จ  และการท างานรวํมกับหนวํยงานอื่น ๆ  
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หัวข๎อ “เสน่ห์มัดใจ  สไตล์ผีเสื้อ” 
ผ๎ูเลําเรื่องโดย  ทีมงานโครงการอุทยานผเีสื้อ  วันที่ 23 มิถุนายน 2554  ณ ห๎องประชุม 202 เทคโนธานี 

วัตถุประสงค ์: เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการน าความร๎ูที่ได๎จากการจัดการความร๎ู ทักษะ ของผ๎ูมีประสบการณ์ตรงที่

เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช๎ในการปฏิบัติงานจรงิ 

จ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 30 ชุด ได๎รับคืน 14 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 40 และไมํสํงคืน 26 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 60สรุปผล ดังนี้ 

1. สิ่งที่ท่านอยากบอกหรือเล่าสู่กันฟังในวันนี้คอื 

1.1 บรรยากาศโดยทั่วไป, เนื้อหา, ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน 

- เป็นทางการเกินไปนําจะปรับให๎เป็นกันเองจะได๎แลกเปลี่ยนกันมากกวาํนี้ 

- อยากให๎ผู๎เข๎ารํวมแลกเปลี่ยนกล๎าท่ีจะสอบถาม แลกเปลี่ยนความร๎ู/เทคนิคตําง ๆ มากกวาํนี้ 

- ได๎ทราบเทคนิคท่ีเป็นเสนหํ์ในการท างาน ตดิตอํประสานงานกับหนํวยงานภายในและภายนอก 

1.2 ผู้เล่าเรื่อง, ผู้ด าเนินรายการ 

- องคค์วามร๎ูในตัวผู๎เลํามมีากผู๎ด าเนนิรายการควรสร๎างค าถามมากขึน้ 

- ผู๎ด าเนนิรายการนําจะชงประเด็นให๎ผู๎แบํงปันเกิดความนาํสนใจมากกวาํนี้ 

- ชอบสโลแกน  และประทับใจผู๎ท่ีมาเลํา   ประสบการณ์ด ีๆ อยาํงมาก 

2. ความรู้  บทเรียน  หรือแนวปฏิบัติที่ดีได้รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ 

- เป็นประสบการณ์ท่ีน าไปใชห๎รือเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ ได๎ 

- เป็นกิจกรรมท่ีสามารถน าไปใชป๎ระโยชนก์ับทุกหนํวยงาน 

- การประสานงานท่ีดชีวํยให๎การท างานราบร่ืน ให๎เกิดความไว๎วางใจ และยินดีให๎บริการ 

- ได๎รับร๎ูแนวทาง วธีิการ เทคนิคและมารยาทในการประสานงานให๎เกิดประสิทธิผลได๎อยาํงดี 

- เป็นเทคนิคท่ีดที าให๎การตดิตอํประสานงานงํายขึ้น 

- ได๎เทคนิคการพูดเพื่อขอร๎องให๎ผู๎อื่นชวํยเหลอื 

- การเตรียมขอ๎มูลใช๎ในการประสานงาน หรอืให๎ผู๎อื่นรับงานแทนได๎ 

- ได๎ทราบการพูดตดิตอํประสานงานของเจ๎าหนา๎ที่โครงการอุทยานผีเสื้อ 

- เทคนิคการประสานงาน การติดตํอสื่อสาร ต๎องท าด๎วยใจ 

- สโลแกนของอ.ดร.รุจ  มรกต  และเทคนิคการประสานงาน 

- เทคนิคการแก๎ปัญหาเฉพาะหนา๎อยํางสร๎างสรรค์ 

3. สามารถน าความรู้ไปขยายผลต่องานอื่น ๆ ได้ 

3.1 ปรับใช้กับภายใน (งานตนเอง) 

- สามารถน ามาปรับใชก๎ับตนเองได๎ 

- ทุกหนํวยงานสามารถน าเทคนิคการด๎านการประสานงานไปใชแ๎ละปรับเปลี่ยนให๎ตรงกับงานของตนเองได๎ 

- การตดิตอํประสานงานโดยการน าแนวคิดมาประยุกต์ใช๎และปรับให๎เป็นสไตล์ของตนเอง สามารถน าไปใช๎

ในการท างานได๎อยาํงเต็มท่ีในด๎านสโลแกนของอ.ดร.รุจ มรกต     

3.2 ปรับใช้กับภายนอก (ลูกค๎า, หนวํยงานภายนอก) 

- สามารถน าเทคนิคประสานงานมาชวํยการตดิตอํสอบถามข๎อมูล 

- สามารถน าประยุกตใ์ชก๎ับการประสานงานกับหนํวยงานภายนอกตําง ๆ ได๎ 

- การพูดเพื่อติดตํอกับลูกค๎า ควรพูดจาไพเราะอํอนหวานและใจเย็น 

- สามารถน าไปใชป๎ระสานงานติดตํอ กับสวํนงานภายใน มทส.  
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หัวข้อ “บอกเล่าประสบการณ์จากวันวาน จนถงึ...ปัจจุบัน” 

ผู้เลา่เรื่อง ทีมงานฝ่ายปรับแปลงและถํายทอดเทคโนโลย ี วันท่ี 21 กรกฎาคม 2554  เวลา 9.30 – 11.00 น. 

ณ ห๎องประชุม  202  เทคโนธานี 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการน าความรู๎ท่ีได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี

ประสบการณ์ตรง  ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี มาปรับใชใ๎นการปฏิบัติงานจริง          

จากจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 34 ชุด      ได๎รับกลับคืนจ านวน 22 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 65 และไมํสํงกลับคืน

จ านวน 12 ชุด คิดเป็นรอ๎ยละ 35    สรุปผล ดังนี้ 

1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัติท่ีดี ได้รับจากกจิกรรมแลกเปล่ียนครั้งนี้ คือ 

- การท างานต๎องท าด๎วยใจ  

- ความเข๎าใจและความจรงิใจในการท างาน 

- การตดิตํอประสานงานท่ีดจีะต๎องมคีวามจรงิใจ เต็มใจ ใสํใจ เปิดใจ เข๎าใจ รูใ๎จ จึงจะเกิดผลและมีประสิทธิภาพ 

- ได๎แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทีดีในการท างาน การแก๎ไขปัญหาท้ังในการประสานงานกลับกลุํมเปา้หมายและกับ

วิทยากร หรือผู๎เชียวชาญท่ีเราประสานงานดา๎ย 

- ได๎รับรูป๎ระสบการณ์ท่ีหลากหลายและแนวทางแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎า 

- ได๎ร๎ูถงึเทคนิคการประสานงานในรูปแบบตํางๆ ท่ีเป็นประโยชนตํ์อการท างาน 

- ได๎ Share ความร๎ูเกี่ยวกับการประสานงานในรูปแบบตํางๆ 

- ได๎ทราบถึงแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายปรับแปลงฯ 

- ได๎รับทราบเทคนคิการประสานงานกับหนํวยงานตํางๆ รวํมถึงประชาชนท่ัวไป 

- การ “เอาใจเขา มาใสํใจเรา” เป็นพืน้ฐานในการอยูํรวํมกันท้ังในดา๎นการงานและการอยูํรํวมกันของเพื่อนรวํมงาน 

ซึ่งจะต๎องมีความจริงใจกํอน คือการเอาใจเข๎าไปใสํกับงาน  ได๎ร๎ู ปัญหาตํางๆ จากการปฏบัิติงานของฝ่ายปรับแปลง

และถํายทอดเทคโนโลยี รวํมถึงวิธีแก๎ปัญหาในการท างาน การแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าตํางๆ ประสบการณ์ในการ

ท างานตํางๆ  

- การแสดงความจรงิใจ จากใจจริงด๎วยการมองใจเขาใจเรา ถอืเป็นเทคนคิการประสานงานท่ีส าคัญอยํางหน่ึง  

- การประสานงานท่ีดต๎ีองมคีวามอดทนและรับฟัง  

- การตดิตํอประสานงานไมวํํากิจกรรมใด ต๎องใช ๎“ใจ” ในการท างาน  

- การประสานกับบุคคลภายในเทคโนธานี การประสานงานกับงานดา๎นการเกษตร อาจารย์ และวิทยากร 

2.  สามารถน าความรู้ที่ได้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เช่น 

-น าไปเป็นแนวทางในการประสานงานมาใช๎ท้ังโดยตรงและทางโทรศัพทเ์พื่อให๎เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

-น าความร๎ูท่ีได๎ไปแก๎ปัญหาเฉพาะหน๎าในเหตุการณ์ท่ีไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ในงานท่ีมีการบรกิารและ

ประสานงานท่ีคลา๎ยๆ กัน เชํน การจัดอบรมตํางๆ  

-น าไปใช๎ในการปรับตัวใหเ๎ข๎ากับการท างาน 

-น ามาปรับใชก๎ับการท างานท่ีต๎องปฏบัิติงานจริง 

-น าความร๎ูท่ีได๎มาประยุกต์ใชใ๎นการประสานงานในดา๎นตํางๆ 

-เพิ่มความเข๎าใจกับผู๎มาติดตํอให๎มากขึน้ รวมถึงผู๎รวํมงานดว๎ย 

-เพิ่มความรักในงานท่ีท า พัฒนาตํอเนื่องและถํายทอดประสบการณ์ให๎กับเจา๎หน๎าที่ท่ีรับชํวงงานตํอได๎ด ีและเข๎าใจสิ่ง

รับตัวให๎มากขึ้น 

-สามารถน าวิธกีารแก๎ปัญหา เชํน การรีบแก๎ไขปัญหาอยํางเรงํดํวนและไมํน่ิงนอนใจ มาประยุกต์ใช๎ให๎เข๎ากับงานท่ี

รับผิดชอบได๎ 

-น ามาใชใ๎นการติดตํอประสานงานกับเพื่อนรวํมงานของเรา 



74… KM 

 

หัวข้อ “Training Courses on demand   เล่าท่ีมาโดยแปลและล่าม” 

ผู้เลา่เรื่อง ทีมงานโครงการหนวํยบริการงานแปลและลําม วันท่ี 26 สิงหาคม 2554  เวลา 9.30 – 10.30 น. 

ณ ห๎องประชุม  202  เทคโนธานี 

 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการน าความร๎ูท่ีได๎จากการจัดการความร๎ู ทักษะของผู๎มี

ประสบการณ์ตรง  ท่ีเป็นแนวปฏบัิตท่ีิด ีมาปรับใชใ๎นการปฏบัิตงิานจรงิ          

จากจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 25 ชุด  ได๎รับกลับคืนจ านวน 5 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 20 และไมํสํงกลับคืน

จ านวน 20 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 80         

 

สรุปผล ดังนี้ 

1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏบิัตทิี่ดี ได้รบัจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนครั้งนี้ คอื 

- เป็นการเลําเร่ืองท่ีให๎ความร๎ูในภาพรวมกวา๎งๆ คนทุกระดับสามารถน าไปปรับใชไ๎ด๎ 

- ได๎เรียนร๎ูเกี่ยวกับกระบวนการแปลและลําม หลักการใช๎ภาษากระบวนการจัดการท่ีเป็น

ระบบ  เป็นขัน้ตอน 

- ได๎ทราบถึง KM, Leadership, โครงสร๎างการท างานของแปลและลําม  วิธีการท างานและ

ปัญหาที่พบ 

- ได๎รับความร๎ูและแนวคิดใหมขํอง KM 

- ได๎รับความร๎ูและเทคนิคใหมํ ๆ ในการแปลภาษาและการท างาน 

2.  สามารถน าความรูท้ีไ่ด้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เชน่ 

        - ชวํยท าให๎กระบวนการจัดเก็บเอกสารมรีะบบและขั้นตอน 

  - น าไปใชเ๎ป็นหลักการในการท างานตํอไป 

  - น าไปปรับใชก๎ับงานท่ีได๎รับผิดชอบ 
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หัวข้อ “บอกเล่าเรื่องราว  ความส าเร็จ” 

ผู้เลา่เรื่อง   นายไพรัตน์  ฤทธ์ิประเสริฐ   หัวหนา๎ฝา่ยบริการวิชาการ 

วันท่ี 28 กันยายน 2554  เวลา 9.30 – 10.30 น.  ณ ห๎องประชุม  202  เทคโนธานี 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อต๎องการทราบข๎อมูลเกี่ยวกับการน าความรู๎ท่ีได๎จากการจัดการความรู๎ ทักษะของผู๎มี

ประสบการณ์ตรง  ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี มาปรับใชใ๎นการปฏิบัติงานจริง          

จากจ านวนแบบสอบถามท้ังหมด 25 ชุด      ได๎รับกลับคืนจ านวน 13 ชุด คิดเป็นร๎อยละ 52 และไมํสํงกลับคืน

จ านวน 12 ชุด คิดเป็นรอ๎ยละ 48 สรุปผล ดังนี้ 

1. ความรู้ บทเรียน หรือแนวปฏิบัติท่ีดี ได้รับจากกิจกรรมแลกเปล่ียนครั้งนี้ คือ 

- การประสานงานแบบเข๎าถึงหนํวยงานใหญํ หนํวยงานยํอยและระดับภูมิภาค 

- แนวทางการท างานอยํางไรให๎ประสบความส าเร็จ 

- การมสีวํนรวํมจากบุคคลในหลายๆด๎านท่ีท าให๎เกิดความส าเร็จไดแ๎กํ ผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎บรหิาร พนักงาน ฯ 

- เทคนคิการประสานงานแบบมีสวํนรวํม ค านึงถึงผู๎มีสวํนได๎สํวนเสยี 

- การมสีวํนรวํมพลักดันการให๎บริการเพื่อชํวยพัฒนาด๎านการศึกษาของเยาวชนในพื้นท่ี 

- ความส าเร็จ ได๎มาจาก การรวํมกันคิด รํวมกันท า โดยทุกๆ ฝ่าย ไดป๎ระโยชน์รวํมกัน ต๎องระดม

ทรัพยากรท่ีมีอยูํมาใชป๎ระโยชน์ให๎คุ๎มคําโดยมีปัจจัยสนับสนุน เชํน  SIPA, การท า ISO,บุคคลากร 

- การท างานแบบมีสวํนรํวมและการวางแผน ของผู๎รํวมงานและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎อง 

- การสร๎างเป้าหมายของงานแตํละจุด 

- การใชท๎รัพยากรท่ีมอียูํรอบดา๎น 

- ทุกกิจกรรมจะต๎องมกีารวางแผนและดูความต๎องการของลูกค๎าวําต๎องการอะไร 

- การมทีีมงานท่ีดีและทุกฝ่ายให๎ความรวํมมือ จะท าให๎งานออกมาส าเร็จและมคีุณภาพ 

- ถ๎าเรารวํมมอืประสานงานกันจะกํอเกิดให๎งานตํางๆ ประสบความส าเร็จ 

- ท าให๎มีความร๎ูเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ ปัญหาอุปสรรค การแก๎ไขปัญหาตํางๆ ของแตํละฝ่ายใน ทธ. 
- การวางแผนปฏิบัตงิานที่ดี การประสานงานและการเตรียมงานที่มีประสิทธภิาพ จะท าให๎การปฏิบัตงิานส าเร็จหรือมีความผิดพลาดน๎อย 

- แนวทางการปฏบัิติไปสูคํวามส าเร็จ 

- การที่เราม ีISO ท าให๎การท างานมีระบบมากยิ่งขึน้และมเีป้าหมายท่ีชัดเจนยิ่งขึน้ 

2. สามารถน าความรู้ที่ได้จาก ข้อ 1 ไปขยายผลต่องานอื่นๆ ได้ เช่น 

- สามารถน ารู๎มาใช๎ในการจัดท า Open source และ e – learning 

- การประสานงานให๎เกิดความถูกใจท้ังผู๎ให๎ทุนและผู๎เชี่ยวชาญ 

- น ามาใชก๎ับงานทีรับผิดชอบอยูํ 

- รวํมกันระดมความคิดภายในหนํวยงานและน าไปปฏิบัติอยํางมรีะเบียบแบบแผน 

- ประยุกต์ใชก๎ับการท างานประจ า 

- น าไปวางแผนในการท างานของตนเอง 

- การรวํมมือกันในท่ีท างาน 

- การประสานงานท่ีดี จะเป็นประโยชนตํ์องาน 

- เทคนคิการวางแผน การประสานงานท่ีดี 

- การน าเทคนิคการวางแผนการประสานงานไปใช๎ในงาน 

- น าไปพัฒนาการท างานท่ีปฏบัิติอยูํ 

- การจัดการวางแผนและประสานงานกับหนํวยงานภายนอกท่ีดี  และการวางแผนเป้าหมายท่ีวาง

ไวใ๎ห๎บรรลุผลกจิกรรมท่ีท าอยูํ 
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6.2 การตั้งกระทู้ความคดิเห็น   “แบ่งปันความรู้กับ KM” 
   

 

      แบ่งปันความรู้  “เทคนิคการประสานงานครั้งแรกให้ประสบผลส าเร็จ” 
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แบ่งปันความรู้    “ประโยชน์ของการเล่าเรื่อง” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



78… KM 

 

7. ประมวลภาพการจัดกิจกรรม 
 

 

7.1 ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

7.2 ภาพการประชาสัมพันธ์ (ก่อน – หลัง) 

7.3 ภาพทีมงานเบื้องหลังความส าเร็จ KM 
ประกอบด้วย 

ครั้งที่ 1 เปิดต านานอุทยานผีเสือ้ จากรุํนสูํรุนํ 

  วันที่ 26 มกราคม 2554 

ครั้งที่ 2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎การเตรียมความพร๎อมจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

ระยะ 5 ปี (2555-2559)   และประกันคุณภาพการศกึษาเทคโนธานี 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 

 ครั้งที่ 3  สัมมนาเครือขํายองค์กรแหํงการเรยีนรู๎ (Mini UKM) 

 ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ชํวงระหวํางวันที่ 17-19 มนีาคม 2554 

ครั้งที่ 4  ประสบการณก์ารณก์ารถํายทอดองค์ความรูก๎ารปลูกมันส าปะหลัง 

  วันที่ 28 เมษายน 2554 

ครั้งที่ 5  เสนํห์มัดใจ  สไตล์ผีเสือ้ 

  วันที่  23 มถิุนายน 2554 

ครั้งที่ 6  บอกเลําประสบการณจ์ากวันวาน จนถึงปัจจุบัน 

ฝา่ยปรับแปลง ถํายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี 

  วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 

ครั้งที่ 7  Training courses on demand เลําที่มาโดยแปลและลําม 

  วันที่  26 สิงหาคม 2554 

ครั้งที่ 8  บอกเลําเรื่องราว  ความส าเร็จ   โดยฝ่ายบริการวิชาการ 

  วันที่ 28 กันยายน 2554 
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  ประมวลภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ครั้งที่  1  “เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ  จากรุ่นสู่รุ่น”   

ณ วันที่  26  มกราคม 2554 
 

       
 

     ครั้งที่  2   “สัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้การเตรยีมความพร้อม 

จัดท าแผนยุทธศาสตรแ์ละประกันคุณภาพ”  ณ วันท่ี  2  กุมภาพันธ์  2554 
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ครั้งที่  3   “สัมมนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้  (Mini UKM ครั้งที่ 7)” 
ณ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   ช่วงเวลา วนัที่  17-19  มนีาคม  2554 

 

          
 

 

ครั้งที่  4   “ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมันส าปะหลัง” 

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

 
       

 
 

 

ครั้งที่  6   “บอกเล่าประสบการณ ์  จากวันวาน .. จนถงึปัจจุบนั” 

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม  2554 

 

      
       



82… KM 

 

  ครั้งที่ 7  “Training courses on demand เล่าท่ีมา โดยแปลและล่าม” 

ณ วันที่  26  สิงหาคม  2554 

 

 
 
 

ครั้งที่ 8   “บอกเล่าเรื่องราว..ความส าเรจ็” 
ณ วันที่  28 กันยายน  2554 
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การประชาสัมพันธ์ 
“เปิดต านานอุทยานผีเสื้อ  จากรุ่นสู่รุ่น” 

 
 

“การเตรียมความพร้อมจัดท าแผนยทุธศาสตร์ (2555-2559) และการประกนัคุณภาพการศึกษา” 

 

“สัมมนาเครือขา่ยองค์กรแห่งการเรียนรู ้ (Mini UKM ครั้งที่ 7)” 
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การประชาสัมพันธ์ 
“ประสบการณ์การถ่ายทอดองค์ความรู้ การปลูกมันส าปะหลัง”   

โดย อาจารย ์ดร.อัศจรรย์  สขุธ ารง    หัวหน้าโครงการศูนย์วิจัยมันส าปะหลัง 

วันท่ี  28  เมษายน 2554 
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การประชาสัมพันธ ์

“เสน่ห์มัดใจ  สไตล์ผีเส้ือ”       
โดย ทมีงานโครงการอทุยานผีเสื้อ 

วันท่ี 23 มิถุนายน 2554   
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การประชาสัมพันธ ์

“บอกเล่าประสบการณ์ จากวันวาน .. จนถึงปจัจุบัน” 

โดย ทีมงานฝ่ายปรับแปลง ถ่ายทอดและเทคโนโลยี 

วันท่ี 21 กรกฎาคม 2554 
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การประชาสัมพันธ ์

“Training courses on demand เล่าที่มา โดยแปลและล่าม” 

โดย ทีมงานโครงการหน่วยบรกิารงานแปลและล่าม 

วันท่ี  26  สิงหาคม  2554 
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การประชาสัมพันธ ์

“บอกเล่าเร่ืองราว ... ความส าเรจ็” 
โดย นายไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ  หัวหน้าฝ่ายบรกิารวิชาการ 

วันท่ี  28  กันยายน 2554 
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    แซวข าๆ..ทีมงานเบื้องหลงัความส าเร็จ KM 

 

อื้ม...ผมนะเสียงหล่อ 
ยังโสต (ทัศนูปกรณ์) ครับ 

จัดสถานท่ีเน้ียบๆ..  

ไมํใชํใครที่ไหน 
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8.ภาคผนวก 

 
เอกสารอ้างอิงปีงบประมาณ 2554 
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  95…KM  

 

 



96… KM 
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1. เข๎าเว็ปไซต ์ http:// technopolis.sut.ac.th 

 
 

2. เข๎าท่ีเมนูหลัก   คลิกท่ี  KM  เทคโนธานีเพื่อเข๎าหนา๎เว็ปไซต์ การจัดการความรู้(KM) จะปรากฎ  

หนา้เว็ปไซต์ ตามรูปภาพ 2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 
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รูปภาพ 2.1 

3 

4 

5 

 6 

 7 
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3. คลิกท่ีขอ๎ความในแตลํะหัวข๎อ เมื่อต๎องการศึกษาเกี่ยวกับการจดัการความร๎ูของเทคโนธานีในแตลํะ 

เร่ือง  เชนํ ตอ๎งการร๎ูความหมายของการจัดการความร๎ู  กใ็ห๎ใชเ๎มา๎ส์คลิกท่ี ความหมาย เป็นต๎น   

       4.  ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ประกันคุณภาพรวม(7.2)    สามารถคลิกเข๎าไปศึกษาได๎ 5 หัวข๎อ

ดังนี้   1. เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ   2. ข๎อมูลการจัดการความร๎ู    3. รายงาน  P DCA การเฝ้า

ระวังติดตามระบบบริหารคุณภาพ 4. รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และ 5. การเปลี่ยน

เป้าหมายการจัดการความร๎ู ตามรูปภาพ 4.1 

 
      รูปภาพ  4.1 

5. หากต๎องทราบถึงมติที่ประชุมในแตํละครั้งที่มีการประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางการ

พัฒนาการจัดการความรู๎ของเทคโนธานี สามารถเข้าไปที่ รายงานการประชุมคณะท างาน

ในแต่ละคร้ังได้ตามรูปภาพ 5.1 

 
รูปภาพ 5.1 

 

6. เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู๎ จากการเลําเรื่องถึงประสบการณ์ตํางๆ

ของผ๎ูเลําแตลํะทําน ในแตํละครั้งที่มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความรู๎ ออกมาให๎เป็นองค์

ความรู๎แกํผู๎ที่เข๎ามาศึกษาและสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานหรือในเรื่องอื่นๆ ได๎  

ตามรูปภาพ 6.1.1-6.1.2,6.2.1-6.2.2 
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 6.1 เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ ประจ าปีงบประมาณ 2553 ได้

รวบรวมเป็นรูปเล่มไว้ในเว็ปไซต์ ซึ่งสามารถเข้าอ่านหรือปริ้นออกมาเพื่อเก็บไว้ศึกษาได้ 

ตามรูปภาพ 6.1.1-6.1.2 

 
รูปภาพ 6.1.1 

 

รูปภาพ 6.1.2 

    

6.2 เป็นการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความรู ๎ประจ าปีงบประมาณ 2554  เข๎าไปศึกษา

ได๎ ตัวอยํางเชํน ต๎องการศึกษาการเลําประสบการณ์การถํายทอดองค์ความรู๎การปลูกมัน
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ส าปะหลัง 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)   เป็นหน๎าเว็ปที่มีไว๎ให๎ผู๎ที่เข๎ามาเยี่ยมชมเว็ป

ไซต์ ได๎มีข๎อเสนอแนะตํางๆ  เกี่ยวกับการจัดการความรู๎ ของเทคโนธานี  ซึ่งผู๎ที่เข๎ามาเว็ปไซต์

สามารถเข๎าไปตั้งกระทู๎เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได๎ 2 ทาง คอื  

 1. เข๎าเมนูหลัก – KM หัวข๎อที่ 3 แบํงปันความกับ KM  ตามรูปภาพที่ 2.1   

 2. เข๎าตรงแบํงปันความร๎ูกับ KM  ด๎านขาวมอืของหน๎าเว็ปไซต์ ตามรูปภาพ 7.1  

และสามารถบันทึกข๎อเสนอแนะตํางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได๎ตามตัวอยํางในรูปภาพที่ 

7.2 

 

 
 

 

 

รูปภาพ 7.1 

   
7 
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รูปภาพ 7.2 

รักดี   จริงใจ 
Nattaya  @ hotmail.com 

ดีจงั นอกจากไดค้วามรู้แลว้ยงัสามารถน า 
 ไปแนวทางการท างานไดอี้กดว้ย 

 

Bnbs7 

√ 
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9.ภาคผนวก 

 
เอกสารอ้างอิงปีงบประมาณ 2555 
 

 

 

 

 
                                                                         

 

 
 

 
 

 

 

 



110… KM 
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แผนงานการจัดกจิกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนธาน ี

ประจ าปีงบประมาณ 2555 
เดอืน เนือ้หาแลกเปลี่ยน ผู๎เลาํเรื่อง หลัก ผู๎รวํมแบํงปัน 

ตุลาคม 2554 งานอบรม การจัดท าคํายดา๎น

การศึกษา(ครู,นักเรียน) 

โครงการศูนย์การเรียนร๎ูของ

ชุมชน 

1. ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

2. โครงการอุทยานผีเสื้อ 

พฤศจิกายน 2554 งานบริการวิชาชีพ  

(กลุมํคณาจารย์ มทส.) 

โครงการหนํวยบรกิารทาง

ห๎องปฏบัิติการ 

1. โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไทย 

2.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

ธันวาคม 2554 งานท่ีปรกึษา 

 (กลุมํอุตสาหกรรมเอกชน) 

โครงการสนับสนุนพัฒนา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย 

1.ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด

เทคโนโลยี 

2.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

3.โครงการหนํวยบริการทาง

ห๎องปฏบัิติการ 

มกราคม 2555 งานท่ีปรกึษา 

 (กลุมํธุรกิจ / เอกชน) 

โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์ 

1.โครงการหนํวยบริการทาง

ห๎องปฏบัิติการ 

2. โครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมไทย 

กุมภาพันธ์ 2555 ทางโทรศัพท์ โครงการห๎องเรยีน

วิทยาศาสตร์ 

1.โครงการศูนย์การเรียนรูข๎องชุมชน 

2.โครงการอุทยานผีเสื้อ 

3.โครงการหนํวยบริการงานแปลและ

ลาํม 

มนีาคม 2555 ทางเอกสารหรือ Mail โครงการเมืองจราจรจ าลอง 1.โครงการศูนย์การเรียนรูข๎องชุมชน 

2.โครงการอุทยานผีเสื้อ 

เมษายน 2555 ทางตรง (บุคคล) ส านักงานผู๎อ านวยการเทค

โนธานี 

1. ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

2. ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด

เทคโนโลยี 

พฤษภาคม 2555 สรุปบทเรยีนความร๎ูท่ีไดร๎ับ

เพื่อค๎นหาแนวทางการปฏบัิติท่ี

ดพีิจารณาบรรลุเป้าหมายการ

จัดการความรูห๎รือไมอํยํางไร 

งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมนิผล เทคโนธานี 

1. ฝ่ายบรกิารวิชาการ 

2. ฝ่ายปรับแปลงและถํายทอด

เทคโนโลยี 

3.ส านักงานผู๎อ านวยการเทคโนธานี 

มถิุนายน 255 ทบทวน/ก าหนดเปา้หมายการ

จัดการความรู๎ 

ผู๎อ านวยการเทคโนธานี 1.คณะท างานระบบการจัดการความรู๎

เทคโนธานี 

2.ฝ่าย/โครงการ 

หมายเหต:ุ ผลมติท่ีประชมุคณะท างานระบบบริหารจดัการคณุภาพรวม เทคโนธานีครัง้ที่ 5/2554  
  วนัท่ี 22 สิงหาคม 2554 โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้  

1. ตอบสนองเป้าหมายการจดัการความรู้ “เทคนิคประสานงานตามกลุ่มผู้ รับบริการ 
2. ก าหนดให้ฝ่าย/โครงการหมุนเวียนกนัเป็นผู้ เล่าเร่ืองหลกัและให้มีผู้ ร่วมแบง่ปันในเนือ้หา 

ท่ีสอดคล้องกนัเพ่ือเน้นความเป็นทีมงานมากย่ิงขึน้ 
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คณะท างานการจดัการความรู้ เทคโนธานี 
 

  
 
 
 

 
 

 

                                        
        ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรชยั  โชติษฐยางกรู 
                                                                 ประธาน 
            

 

 

 

                            นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินนัท ์

                    รองประธาน 

 

 

                                      นางนพคุณ กสานติกลุ           นางฉววีรรณ  นนัทธ์นะวานิช 
                                            คณะท างาน             คณะท างาน 
           

   

       

          
นายไพรัตน์  ฤทธ์ิประเสริฐ                                 นางสาวพรทิพย ์เช่ือมชยัตระกุล           
        คณะท างาน                                      คณะท างาน 

   

  
     นางสาวเหิรพกัตร   สุจิรา                นางสาวอรสา  นาจ าเริญ      

           คณะท างาน                                     คณะท างาน 

 

 

 

     
                       นางสาวจารุวรรณ  วรีะเศรษฐกลุ            นางสาวกาญจนา  ขา้วเบา 

                           คณะท างาน        คณะท างาน 

 

 

 

 
 

 

 

                       นางสาวมสัการ  ทวแีปลง 
                      คณะท างานและเลขานุการ 
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ภาษิต-ค าคม KM 
 

 

 

Knowledge resides in the users and not in the collection. 

ความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใชอ่ยู่ในแหล่งรวมความรู้   
 
 
 

 

KM is a Journey, not a destination. 

การจัดการความรู้เป็นการเดินทาง ไม่ใช่เป้าหมายปลายทาง 
 
 
 
 

A little knowledge that acts is worth  

more than much knowledge that is idle. 

ความรู้เพยีงเล็กน้อยเพือ่ปฏิบัติมีค่ามากกว่าความรู้มหาศาลที่อยู่เฉย ๆ 
 

 

 

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

ความรู้เป็นสนิทรัพย์ส าคัญ แต่บ่อยครั้งความรู้เป็นสิ่งฝังลึกและเป็น

สนิทรัพย์ส่วนบุคคล  

 
 

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

ความรู้ไม่ใชเ่พียงการรู ้แต่เป็นการกระท า  
 

 
 
 

Shift from error avoidance to error detection and correction  

จงเปลี่ยนจากการหลีกเลี่ยงความผิดพลาด  

ไปสู่การค้นหาความผิดพลาดและแก้ไข  
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            หัวใจของการจัดการความรู้   

 
  

Knowledge is Power 

ความรู้คอืพลัง 

           

Successful knowledge transfer involves neither computers nor 

documents but rather in interactions between people. 

 (Thomas H Davenport) 

ความส าเร็จของการถ่ายทอดความรู้ไม่ใช่อยู่ที่คอมพวิเตอร์      หรอื

เอกสาร  แต่อยู่ที่การมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกัน 

                             

The  great  end  of  knowledge  is  not  knowledge  but  action 

จุดหมายปลายทางส าคัญ  ของความรู้มิใช่ทีตั่วความรู้  

 แต่อยู่ที่การน าไปปฏิบติั 

  

Now the definition of a manager is somebody who makes 

knowledge productive 

นิยามใหม่ของผู้จัดการ  คอื  ผู้ซึ่งท าให้ความรู้ผลิตดอกออกผล 
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