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ขอความเจาของบนัทึก 
 

ถึง นองไหมและนองรินทร 
  
 ในวันแหงความสําเร็จของนองทั้งสอง (รับปรญิญา 19 ธค 49) 
พี่ก็คิดมาเปนสัปดาห นอกจากการดแสดงความยินดีแลว จะให
ของขวัญอะไรที่มนัจะไมธรรมดาและประหยัดที่สุด ในชวงเศรษฐกิจ
กําลังฟนตัว ก็เลยเพิ่งคิดออกวาสิ่งที่พี่พอจะมีติดตัวอยูบาง คือ  
ประสบการณการทาํงานที่ไดบันทึกไวใน blog ตลอดระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือนทีผ่านมา ซึ่งคิดวาเมื่อนองไดอานและคิดตาม 
ก็จะไดขอคิดเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการงานของนองทั้งสอง
บาง ก็เลยไดรวมรวมบันทึกของตัวเองที่มี จัดทําเปนเลม มาไวให
อานงายๆ (โปรโมสตัวเอง) 
 
 ทายนี้คงจะลืมไมไดที่จะกลาวคําวา “ขอแสดงความยินดีกับ
ความสําเร็จของนองทั้งสอง”   
 
 
    

                               (กัมปนาท อาชา) 
                               15 ธค 49 
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ซาย :  

นางสาววัชรินทร แพงศรี “รนิ” 
KP-Kee Poo 
วท.บ.สถิติ 
(เกรดเฉลี่ยสะสม 2.45) 
ภูมิลําเนา 
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นางสาวสมสมัย บญุทศ “ไหม” 
DJ-Dum Jung 
วท.บ.เทคโนโลยกีารผลิตพืช 
(เกรดเฉลี่ยสะสม 3.12) 
ภูมิลําเนา 
 ตําบลกระจาย อําเภอปาติ้ว 
 จังหวัดยโสธร 35150 
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Post 1  
วันท่ี 14 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

(AAR-Morning) สิ่งที่ไดจากการดู VDO รพ.บานตาก และจาก
ผูเขารวมประชุม ในวันนี้ 
 
เน้ือหา 
 วันนี้ทางมหาวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู ป 50 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (โดยทาน ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอําไพ 
CKO ของ มมส. เปนประธาน) ผมจึงมาเลาถึงสิ่งที่ผมไดในเวลา 3 ชั่วโมง 
เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงงาน QA ของผม  
  1. สิ่งที่ไดจากการชมวีดีทัศน KM ของ รพ.บานตาก จาก เรื่องเลาถึง
ปจจัยแหงความสําเร็จของผูอํานวยการ (เพิ่งเคยดูจริงๆครับ)  

• การทําใหคนอื่นมี KM ตองดูแลวเหมือนมันสอดแทรกอยูในงานเขา 
• ใชการปฏิบัติเปนหลัก 
• ไมทําเปนคนกลุมเดียว ตองทํากันทั้งหมดไปพรอมกันทั้งองค 
• มีเปาชัดเจน 
• เปดโอกาสใหคนอื่นไดมีโอกาสเรียนรู 

สําหรับผมถาจากทั้ง 5 ขอ ใหเลือกสิ่งที่สาํคัญ 2 ลําดับ ผมจะเลือกขอ 3 
และ 4  นั้นหมายถึงสรางความสามัคคีกอนแลวมารวมต้ังเปารวมกัน 

สําหรับแนวคิดจะทําตอไปจะทํา CD ประชาสัมพันธของศูนยฯเหมือน รพ.
บานตาก แตคงไมใชการจัดฉาก และตองดําเนินการใหศูนยฯ ได best ออกมา
จริงซะกอนครับ เพื่อใชอวดหนวยงานอื่นที่มาเยี่ยม 
 

2. สิ่งที่ไดจากเรื่องเลา ของ อ.ประจักษ สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ 
ไดทราบกิจกรรมที่ดีๆ คือ  

• กิจกรรมการบันทึกงานประจําวันของบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ ซึ่ง
ทุกวันก็จะมีการรวบรวมโดยเลขานุการคณะฯ และจัดทําเปนคลังความรู 
เพื่อใชแกปญหากรณีที่คนหนึ่งไมอยูใหคนที่อยูสามารถทําแทนได 

• กิจกรรมการพูดคุยหลังอาหารเที่ยง (lunch talk) กิจกรรมนี้ผมยังไม
ทราบละเอียดชัดเจนครับ แตชื่อที่ใชนาติดตาม และจะติดตามกิจกรรม
นี้ตอไป 

 
 
 
 
 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
กลวย มมส. เมื่อ พฤ. 14 ธ.ค. 2549 @ 16:43 (116057)  

• สด / ใหม ทันสมัย ทนัเหตุการณ  
• สรุปประเด็นไดชัดเจนดีครับ  
• ขอบคุณครับ 

praiya เมื่อ พฤ. 14 ธ.ค. 2549 @ 21:32 (116240)  
พี่เชื่อวาสิ่งที่ศูนยของแจคทํานั้น..จะชวยจุดประกายใหหนวยงานอื่นๆเห็น
แนวทางและอยากทําอะไรๆเพื่อองคกรของเราคะ 
 

DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 14 ธ.ค. 2549 @ 21:41 (116250)  

• ดูเวลาที่แจคเขียน blog แลวนับวา สดใหม  เหมือนกลวยวาจริงๆจะ  
• ชวงเวลานั้นพี่ยัง lunch talk กันที่ไผสีทองอยูเลยจะ ^__^ 

สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 07:02 
(116407)  
AAR : การประชุม "KM มมส. ไมทําไมไดแลว" (14 ธ.ค.49)  
ขอบคุณครับ 
วิชิต 
 
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 07:28 (116416)  
คุณแจ็ค 
ผมไดความรูที่ชัดเจนจาก บันทึกที่สรุปมา  
ตรงนี้เองก็จะเอาไปรวมกับ บันทึกที่ผมเขียนขึ้นเมื่อวาน 
ตองขอบคุณมากครับ 
 

HONEY เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 10:14 (116540)  
ขอบคุณนะคะ 
ที่รายงานการประชุมไดรวดเร็ว 
ขออนุญาตทําลิ้งคมาที่บล็อกพี่แจคนะคะ 
 

……จบบันทึก..... 
 

 
 
 



Post 2 
วันท่ี 13 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 คุณกวาง ไมเอาแตไมบอกวาจะเอาอยางไร 
 
เน้ือหา 
 หลายครั้งในที่ประชุมที่ผมมีโอกาสไดเห็นคนที่มีลักษณะแบบ “คุณ
กวาง” เมื่อมีใครนําเสนออะไรเพื่อพิจารณาขึ้นมา คุณกวางก็จะเปนคนแรกๆที่
ชอบพูดขึ้นกับสิ่งที่นาํเสนอวา “มันไมใช” “มันนาจะเปนอยางนั้นอยางนี”้ 
“ลองกลับไปดูคนน้ันคนน้ีเคาทํากอน” เปนตน ซ่ึงทําใหผูที่นําเสนองาน
เกิดหมดกําลังใจ ทอแท และอาจคิดใจวา “อุตสาคิด ทํามาให” 
    

 
 
คุณกวาง หมายถึง บุคคลที่ชอบติ ไมเอา คัดคานกับความคิดผูอื่น โดยไม
แสดงขอคิดเห็นในเชิงบวก ชอบพูดแบบกวางๆ ไมฟนธงซักที 
  
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 11:04 (114903)  
คุณกวาง แบบคุณกัมปนาท เขียนในบันทกึมีเยอะครับ...กลุมนีน้อกจากไม
เอื้อ และยังทําใหเสียกําลังใจ 
ถือ เปนคนรุนเกา(ทางความคิด) 
 
สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 11:19 
(114917)  
"สายน้ําไมเคยหยุดไหลฉันใด ...สายน้ําแหงความคิดก็ยังไหลอยูไมหยุดนิ่ง
ฉันนั้นแล" 



ขอบคุณทุกกําลังใจครับ 
วิชิต 
 
นาง วิไล วัชรพิชัย เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 11:22 (114920)  
คุณ Jack  คะ 
        เพราะคุณกวางนี่แหละ  ทําใหงาน KM  ขององคกรไมราบรื่น   แตใน
ความเปนคุณกวางของเขาก็ทําใหทีมแกนนํานักจัดการความรูอยางเรามีแรง
ฮึดสูไดเหมือนกัน 
 
อรุฎา นาคฤทธิ ์เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 11:49 (114953)  
"คุณกวาง"  ...  มักมีอยูในทุกองคกร และก็มักจะเปนบุคคลที่ มี
ความสามารถซะดวย แตเปนความสามรถในการบั่นทอนกําลังใจของ
ผูรวมงานนะคะ!!! คิดซะวา..  ไมเปนไร ใคร-ใคร (ก็เจอ) และที่ ไหน-ไหน 
(ก็มี) 
 
ออ - สุชานาถ เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 11:52 (114958)  

• คุณกวาง....ก็ถือเปนหลุมดําKM คะ  
•  

Rin เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 15:45 (115158)  

• ในสังคมการทํางานก็มีคนหลายลักษณะ  
• แตลักษณะอยางคุณกวางมีหลายคน ก็คงจะไมดีนะคะ  
• เอ...ยังมีคุณอื่นๆอีกมั๊ยคะ  

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 17:21 (115252)  
ขอคิดเห็นสวนตัวนะครับ การที่คุณกวางทําแบบนั้น ในบางสถานการณอาจจะ
มีนัยสําคัญ คือ ตองการใหเราคิดตาม ใหเราทําการบานเพิ่ม ถาเฉลยหรือ
ฟนธงลงไปนั้น สิ่งที่พิจารณาอยูในก็จะไมไดสิ่งเกิดจากการมีสวนรวมครับ 
 
อํานวย สุดสวาสดิ์ เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 22:11 (115440)  

1. ขอบคุณครับ...  
2. ไดความรูเพิ่มอีกครับ กับคําวา "คุณกวาง"  
3. ยังมีคุณอื่นๆ ที่ลักษณะแบบนี้อีกบางมั๊ยครับ?  
4. จะแวะมาเยี่ยมใหมครับ 

นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ พ. 13 ธ.ค. 2549 @ 22:21 (115445)  
กอนอื่นผมขอขอบคุณที่เขามาแสดงความคิดเห็นนะครับผมขอตอบคําถามที่
คุณถามผมกับคําถามที่วาAdobe Premiere 6.0 export file มันใชเวลาเปน
วันๆ ผมไมเคยใช เวอรชั่น6.0 ผมเคยใชแตเวอรชั่น6.5 ซึ่งตอนนั้นถาผมจําไม



ผิดผมไดใชครั้งแรกตอนอยูผมเรียนอยูปริญญาตรีป1(ประมาณ 4 ป) แลวครับ
และผมคาดวาเวอรชั่น6.0 นาจะออกมานานแลวแตผมไมทราบวาออกมาตอน
ปไหนครับตองขออภัย  แตจากการคาดคะเนของผมแลวนั้น  สาเหตุที่เวอรชั่น
6.0 export file ชาก็เนื่องมาจากวาความเร็วของคอมพิวเตอรที่ใชในตอนนั้นส
เปกเครื่องไมสูงเหมือนกับปจจบุันครับ  ก็เลยทําใหexport file ชาครับ  ถาคุณ
ลองนําเวอรชั่น6.0 มาใชกับสเปกของคอมพิวเตอรในปจจุบันนั้น แลวลอง
export file ผมวาความเร็วจะเพิ่มขึ้นเปนเทาตัวเลยครับผม  ถาจะซื้อ
คอมพิวเตอรสําหรับจะใชตัดตอวีดีโอนะครับผมขอแนะนําใหใช CPU ของ 
Pentium ดีกวานะครับเนื่องจากโปรแกรมAdobe Premiere Pro 2.0 (เวอรชั่น
ลาสุด) จะSupport กับCPU ยี่หอนี้ครับ หรือไมก็CPU ตระกลู AMD แตตอง
เปน 64 บิท นะครับ  ถึงจะลงโปรแกรมAdobe Premiere Pro 2.0 ได  ผมขอ
ยกตัวอยางเครื่องที่บานผมนั้นใชCPU ของAMD แตเปนรุนเกาหนอย ผมใช
AMD 2500 XP+  ผมไมสามารถลงโปรแกรมAdobe Premiere Pro 2.0 ได
ครับ  ผมก็เลยตองตัดตอโดยใชเวอรชั่น 6.5 แทนครับ  ถาพูดถึงความ
สะดวกสบายแลวผมขอแนะนําใหใชเวอรชั่น Pro 2.0 จะสะดวกมากครับ  แต
ถาตองการเรียนรูพื้นฐานและระบบการทํางานก็ใหใชเวอรชั่น 6.5 ครับ 
(สําหรับมือใหมครับ)  เมื่อเรามีพื้นฐานที่ดีแลว  ก็ไมมีอะไรยากแลวครับ
ผม  วันนี้ผมขอตอบแคนี้นะครับ  ถามีอะไรสงสัยถามผมไดตลอดเลย
ครับ  พรอมที่จะตอบเสมอ 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พฤ. 14 ธ.ค. 2549 @ 08:51 (115718)  
ขอบคุณนองจิรอาจ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เยี่ยมครับ สําหรับอนาคตตา
กลองและมือตัดตอ มือหนึ่ง 
 
เจษฎา ศุนาลัย เมื่อ พฤ. 14 ธ.ค. 2549 @ 09:15 (115740)  
ขอบคุณสําหรับคํานิยาม "คุณกวาง" ครับ ถามีคุณกวางที่เปนผูเขารวมประชุม
ซักคนคงไมมีปญหา อาจจะไดคิดอีกดานบาง แตถาคุณกวางเปนประธานคง
ทํางานลําบากครับ 
 
 

……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 



Post 3 
วันท่ี 8 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 ฝกตนเองบันทึกสด เปนคุณลิขิต ตามคําสั่ง 
 
เน้ือหา 

 โครงการพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของคณาจารย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ โรงแรมตักสิลานคร 

คุณลิขิต       
นายกัมปนาท อาชา ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ         
ฝายจัดการความรู ของโครงการฯ        
ตามคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ  
วันศุกรที่ 8 ธันวาคม 2549 หอง  TCC    
เวลา 9.00-11.00 น. 
เรื่องเลา : เทคนิคการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย         
ชื่อวิทยากร : ศ.ดร.ประดิษฐ เทิดทูล         
ปจจัยแหงความสําเร็จ :                 

1. สด/ใหม  
2. ถูกตอง  
3. นาสนใจ  
4. ไมซ้ํากับผูอื่น         

เวลา 11.00 น. นําเสนอทานละไมเกิน 10 นาที  
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ผูเช่ียวชาญรวมวิพากษ 

•  ศ.ดร.ประดิษฐ เทิดทูล  
• รศ.ดร.ปรีชา ประเทพา  
•  รศ.ดร.สัมพันธ ฤทธิเดช  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่  1 
ช่ือหัวขอ  “การผลิตพืชซีลีเนียมสูง….” 
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ  

• ชื่อเร่ืองต้ังไดดี  
• อาจมีการบูรณาการรวมกับศาสตรทางวิศวกรรมศาสตร  
• ระเบียบวิธีวิจัยรัดกุม  



• มีการ review เอกสาร  
• งบประมาณตั้งไดละเอียด แตในสวนคาตอบแทนของบุคคลควรเพิ่ม
รายละเอียดใหชัดเจน  

• ควรมีการคิดตนทุนจากกลุมตัวอยางสัตวที่นํามาทดลอง  
• อาจจะหาทางขอเงินงบประมาณแผนดิน จาก สกว.  
• จํานวนกลุมตัวอยาง ควรมีการอางอิงใหสมเหตุสมผล  
• โปรแกรมที่นํามาวิเคราะห (SAS) มีอยางอื่นที่ดีกวานี้หรือไม  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่ 2  
ช่ือหัวขอ  “ผลิตภัณฑเสริมอาหารซินไบโอติค เพื่อ…….” 
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

•  ขอดีมีการทําวิจัยในแนวทางนี้มาแลว หลายเรื่อง จากทุนของ สกว., 
สกอ., มมส.  

•  อาจจะนําแนวทางนี้ไปเปนโจทยตอกับอาหารบรรจุกระปอง  
•  คุณสมบัติทางเคมีตางๆ ควรเขียนบรรยายเรื่องราวแบบ Topic Base  
•  ระเบียบวิธีวิจัยละเอียด คอนขางดี  
• สามารถกําหนด ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ชัดเจนมาก  

       <<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่ 3 
ช่ือหัวขอ  “หนวยวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล”         
- รถตัดออยขนาดเล็ก- รถเกี่ยวขาวแบบรถไถนาเดินตาม- .............(บันทึก
ไมทันครับ) 
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• มีการมองปญหาจากสภาพของเกษตรกรเปนแนวทาง  
• ชื่อโครงการยังไมชัดเจน ยังไมนาสนใจ  
• อาจจะชวนอาจารยทางสายเกษตรมารวมโครงการดวย  เพื่อความ
สมบูรณของงานวิจัย  

• วัตถุประสงคบางขอกวางเกินไป  
• หลักการและเหตุผลดี  
• ระเบียบวิธีวิจัยควรชี้สิ่งที่จะวัดใหชัดเจน  
• ประโยชนที่คาดวาจะไดรับดีมาก เนนเศรษฐกิจพอเพียง  
• ใสชื่อผูที่อางอิงผิด 

<<<<<<<<  >>>>>>>  
เวลา 13.00 น. นําเสนอทานละไมเกิน 10 นาที (ตอ) 
ทานที่ 4 
ช่ือหัวขอ  “การเพิ่มผลผลิตสัตวและสัตวปา” (ไกพื้นเมือง)  



ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• เปนเรื่องที่เปนประโยชนตอประเทศชาติสวนรวม  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่ 5 
ช่ือหัวขอ “การเพาะการใชประโยชนจากความหลากหลายของเห็ด”  
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• มีการดําเนินการในสวนของเห็ดนี้มานาน  
• วัตถุดิบที่จะนํามาเพาะเห็ดนอกจากจะเปนขี้เรื้อยแลวจะมีอะไรไดอีก  
• มีเห็ดอะไรที่มีความนาสนใจนํามาเพาะเพิ่มเติมอีก    
• การกําหนดปญหาการจัดจําแนกควรชัดเจน  
• วัตถุประสงค ขอบเขตตองชัดเจน  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
 ทานที่ 6 
ช่ือหัวขอ  “การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการทําปลาราสมตํา 
เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพและอาหารปลอดภัย”  
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม โดยลงพื้นที่กอนจะต้ังปญหา  
• ทุนที่จะใชทําอาจจะบานปลาย  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่ 7 
ช่ือหัวขอ  “ไฮเปอรไอเดนทิต้ีในคลาสของพีชคณิตกราฟ x(yz)-
(xx)(z(yy)”  
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• งานวิจัยนีส้ัญญาวาตองตีพิมพในระดับนานาชาติ  
• เปนแบบ running and long term ดังนั้นควรมีการเตรียมวัสดุครุภัณฑ
ใหพรอม  

• ดังนั้นการตั้งงบประมาณตองชัดเจน  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
 ทานที่ 8  
ช่ือหัวขอ  “การศึกษารูปแบบและสภาพการเลี้ยงไกบานไทยในระบบ
อุตสาหกรรม”  
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ 

• สํารวจแบบมีสวนรวมกอนนํามากําหนดโจทยจากปญหาที่แทจริง  



<<<<<<<<  >>>>>>> 
ทานที่ 9 
ช่ือหัวขอ  “การวิจัยพันธุกรรมขาว”  
ขอวิพากษจากผูเช่ียวชาญ         

• มีครุภัณฑพื้นฐานอยูกอนแลว  

<<<<<<<<  >>>>>>> 
 
AAR สิ่งที่ได คือ  

1.  การจะพิมพบันทึกสด สําหรับการทําหนาที่คุณลิขิต ควรฟงจับใจความ
จนจบกอนแลวคอยมาสรุปประเด็นที่จะพิมพบันทึก  

2.  สวนที่บันทึกไมทันหรือถาอยูไมครบเวลา ควรกับไปขอดูวิดีโอที่ฝาย
โสตฯบันทึกไว ในภายหลัง  

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ศ. 08 ธ.ค. 2549 @ 15:55 (111393)  

• สวนที่บันทกึไมทันผมจะใชจุดละไว,,,,,,,,,  
• เนื่องจากนัง่อยูหลังหองสุด ไกลจากจอมาก มองไมเห็น ก็เลยบันทึก
ตามเสียงที่ไดยินเทานั้นนะครัย 

นาย ปภังกร วงศชิดวรรณ เมื่อ ศ. 08 ธ.ค. 2549 @ 16:03 (111403)  

• สวัสดีครับคุณกัมปนาท  
• เปนเทคนิคที่ดีมาก ๆ เลยครับ โดยเฉพาะเรื่องของการเตรียมตัวให
พรอมที่สุดกอนที่จะเขาเวทีครับ ซึ่งนั่นก็ทําใหเห็นไดวามีการทํา AAR 
จากประสบการณที่ดียิ่งครับ ถึงสามารถแกไขและประยุกตสิ่งตาง ๆ ได
เยี่ยมขนาดนี้ครับ  

• ขอชื่นชมและขออนุญาตนําไปประยุกตใชบางครับ 

คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ ศ. 08 ธ.ค. 2549 @ 19:15 (111457)  

• ขอชื่นชมครับ กับ การเปนคุณลิขิต และการแกปญหาเฉพาะหนาครับ  
• สวนของ AAR ขอ 1 เปน Deep Listening คือ การฟงอยางลึก ฟง
อยางต้ังใจ  ขอ 2 คือ การใช IT ชวยครับ  

• ขอบคุณเรื่องเลาครับ 

 



 

Panda เมื่อ ศ. 08 ธ.ค. 2549 @ 20:31 (111514)  

• ขอบคุณแจคมากที่ไป แมวาจะงานมาก  
• คงตองซักซอมกันตอไปวา จะบันทึกอยางไร ?  
• แตไมใชจดสิ่งที่วิทยากรพูดอยางแนนอนครับ (เทปบันทึกเสียง 
ทํางานไดดีกวามาก)  

• อยางที่กลวยพูด ตองใช Deep Listening  แลวบันทึกประเด็น
สําคัญ เนนแนวปฏิบัติ ตอทายดวย ปจจัยสูความสําเร็จ  

• ตัวอยางจาก UKM8 นาจะใชเปนแนวไดตามที่แจงไปแลวในตอนทํา 
BAR 

DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ อ. 10 ธ.ค. 2549 @ 11:06 (112700)  

• ขอบคุณคะ  แจค  
• เสียดายที่วันที่ 2 พี่ไมไดไปดวย  แตทีมของเราก็  ทํางานเขมแข็งมาก
เลยนา...  ( ปาวชมพวกเรากันเองนะคะ ) ^__^  

  
เมตตา เมื่อ อ. 10 ธ.ค. 2549 @ 11:10 (112703)  
ตามมาอานคะ...ขอเปนแรงใจ...เชียร... 
 
Rin เมื่อ อ. 12 ธ.ค. 2549 @ 10:15 (113985)  

• อยางนี้รินก็ยังบันทึกไมถูกนะสิ  
• จะพยายามฝกตอไปคะ  
• ขอบคุณสําหรับตัวอยางที่ดีคะ 

 
……จบบันทึก..... 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



Post 4 
วันท่ี 7 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เพื่อนชวยเพื่อนเขียนเอสเออาร (3) วันจริง และ AAR 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่ไดบันทึกการเตรียมการจัดกิจกรรมไป 2 บันทึกแลว คือ  

• เพื่อนชวยเพ่ือนเขียนเอสเออาร ในวันที่ 27 พย 49  
• เพื่อนชวยเพ่ือนเขียนเอสเออาร (2)  ในวันที่ 6 ธค 49 

และสําหรับวันนี้ 7 ธค 49 ก็เปนวันกิจกรรมจริงจึงนําภาพกิจกรรม และ AAR 
ของผมมาเลาสูกันฟงครับ 
ผูเขารวมมีอยู 3 ฝาย ผมขอตั้งช่ือตามหนาที่แลวกันครบ 

• ฝายที่ 1 เพื่อนผูขอเรียนรู  ประกอบดวย  11  หนวยงานฃ  
• ฝายที่ 2 เพื่อนผูถายทอด
ประสบการณ  จาก  3  หนวยงาน  คือ  สํานักกิจการหอพัก  บัณฑิต
วิทยาลัย  และศูนยบริการการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ  มาเปนผูเลา
ประสบการณ  

• ฝายที่ 3 เพื่อนผูประสาน  เปนบุคลากรจากศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพ นาํทีมดวย อาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ  

 
ภาพกิจกรรมของชวงเชาวันน้ี 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ภาพนี้ไมใชการสอบผูตองหานะครับ แตเพื่อนกําลังจะชวยเพื่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คนสวยประจําสถานีวิทยุ MSU Radio กําลังทํา AAR 
 

AAR ของผม/ศูนยฯ ในวันน้ี  สิ่งที่ไดจากกิจกรรมคือ  

1. เพื่อนผูขอเรียนรูทราบถึงปจจัยแหงความสําเร็จของการ
จัดทํา  SSR  และ  SAR  จากเรื่องเลา  คือ  ความตระหนักของ
ผูบริหาร    ความรวมมือจากฝายตาง ๆ ภายในหนวยงาน และ การ
ขอรับคําปรึกษาจากศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

2. เพื่อนผูขอเรียนรูสามารถเขียนผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
3. เกิดขายเครือตามประเภทภารกิจของหนวยงาน  คือ  หนวยงานเสริม
ศึกษา  หนวยงานศูนยนอกพื้นที่ 

4. มีสัญญาใจไฟปรารถนาที่เพื่อนผูขอเรียนรูไดใหไวกันศูนยพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ  เรื่องของกําหนดวันประเมินคุณภาพภายใน 



 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
ออ - สุชานาถ เมื่อ พฤ. 07 ธ.ค. 2549 @ 17:38 (110436)  

• ขอชื่นชมการกิจกรรมและAARนะคะ  
• ดีใจคะ ที่ทีมของศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพชวยกันขับเคลื่อนkm
ใหเกิดในมมส.คะ   

• เปนกําลังใจใหนะคะ  

Panda เมื่อ ศ. 08 ธ.ค. 2549 @ 12:33 (111229)  

• ดีใจครับ ที่ทีม MSUKM Show&Shine ในงานนี้ครับ 

คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ จ. 11 ธ.ค. 2549 @ 15:47 (113616)  

• เริ่มชัดเจนขึ้นครับ เริ่มจากกิจกรรมที่ CARD แลว ก็ตอดวย ศูนยพัฒนา
และประกันคุณภาพ  

• จะคอยติดตามความสําเร็จ ครับผม  
• ขอบคุณครับ 

 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 5 
วันท่ี 6 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

หาหัวปลาทูหัวแรกเจอแลวครับ 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่ปนี้ทางศูนยฯของผมจะเนนการนํา KM มาขับเคลื่อน QA เรา
ก็พยายามหัวปลานํารอง โดยกรอบใหอยูในสวนของมาตรฐานและตัวบงชี้
ของ สมศ. และสุดทายเราก็ไดหัวปลาทูหัวแรกแลวครับ คือ  
"การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจาก
ประสบการณจริงและการปฏิบัติจริง" 
ดวยเหตุที่วา 2 ใน 7 คน ในการประชุมครั้งนี้ที่มีความเห็นตรงกัน คือ ผม
และนองสมสมัย 
สวนรูปแบบกิจกรรมก็คงเดิมตามที่ผมเคยนําเสนอไปแลวครับ <LINK> 

 
กําหนดการจัดวันที่ 15 มกราคม 50 ครับ  

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
ออ - สุชานาถ เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 19:16 (109790)  

• รอฟงผลหลังวันที่ 15 นะคะ  

คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ พฤ. 07 ธ.ค. 2549 @ 09:09 (110131)  

• หัวปลาทู นาจะเปนปลาที่มีชีวิต และสบัดหางไดนะครับ  
• เปนกาวแรกของศูนยฯ และคงจะไดเห็นกาวตอๆไป  
• ขอบคุณเรื่องเลาดีดีครับ 

 



Rin เมื่อ จ. 11 ธ.ค. 2549 @ 13:38 (113560)  

• ดีคะ  
• (^_^) 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 6  
วันท่ี 6 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เพื่อนชวยเพ่ือนเขียนเอสเออาร (2) 
 
เน้ือหา 
 ตามที่ผมเคยเสนอใหศูนยฯเลือกใชเครื่องมือ "เพื่อนชวยเพื่อน peer 
assist" สําหรับมาชวยใหกับ 11 หนวยงานที่ตองเขียน SAR เพื่อรับการ
ประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งตองดําเนินการอยางเรงดวน (link บันทึกกอนหนา
นี)้ และไดเรียกหนวยงานกลาวมาหารือในวันพรุงนี้ 7 ธค 49 พรอมทั้งเชิญ
หนวยงานที่เคยเขียน SAR และผานการประเมินมาแลว เขามาชวยประกบ ผม
จึงไดออกแบบกิจกรรมหนึ่ง คือ การรูเขารูเรา โดยผมไดออกแบบฟอรมให
ทั้งสองฝายไดกรอก กอนที่จะแลกกัน   
ขอตกลงเบื้องตน  

1. เพื่อนผูขอเรียนรู หมายถึง หนวยงานทั้ง 11 หนวยงานที่ยังไมเคยรับ
การประเมินภายใน 

2. เพื่อนผูถายทอดประสบการณ หมายถึง หนวยงานที่เคยเขียน SAR 
และผานการประเมินมาแลว เพื่อมาชวยประกบ โดยการคัดเลือกแลว
จากศูนยฯ 

รูปแบบการประชุมในวันพรุงนี้ที่อยากใหเปน  

• เมื่อเพื่อนผูขอเรียนรูมาทําการลงทะเบียนหนาหองประชุมแลวทาง
ศูนยฯจะแจกหมายเลขที่นั่งที่จะกําหนดใหไดนั่งติดกับเพื่อนผู
ถายทอดประสบการณ และแจกแบบฟอรมใหกรอก ซึ่งประกอบดวย
รายละเอียดดังนี้ (เอกสาร WORD) 

 <<<<<<<<<<<<<  >>>>>>>>>>>   
  

ขอมูลเบื้องตน 
หนวยงาน…………………………………………………… 
สถานที่ต้ังหนวยงาน……………………………………….. 
ชื่อจริง……………………………………………………….. 
สกุล…………………………………………………………. 
ชื่อเลน………………………………………………………. 
   
ชองทางการสื่อสาร 
เบอรโทรหนวยงาน…………………………………………. 
เบอรโทรศัพทมือถือ…08…………………………..………. 
อีเมล…………………………………………………………. 



MSN…………………………………………………………. 
สัญญาใจไปปรารถนา 
กําหนดวันตรวจสอบ/ประเมิน.……………………..………. 
กําหนดเสร็จ SSR/SAR…………………………………….. 
ช่ือเพื่อนผูถายทอดประสบการณ 
……………………………………………………………………  

<<<<<<<<<<<<<  >>>>>>>>>>>   

• ประธานในที่ประชุมคือ อาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพ จะชี้แจงการดําเนินงานหลงัประชุมเสร็จในวันนี้ หลักๆ 
คือใหเพื่อนผูขอเรียนรูและเพื่อนผูถายทอดประสบการณ ได
ชวยกันเขียน SAR โดยมีบุคลากรจากศูนยฯทําหนาที่เปนคุณอํานวย 
(fa) ให 

• เพื่อนผูขอเรียนรูและเพื่อนผูถายทอดประสบการณ แลกขอมูลกัน
และกัน และทําสัญญาใจไฟปรารถนา ตอที่ประชุม 

.............................................. 
ผลการประชุมจะเปนไปอยางที่คิดหรือไมในวันพรุงนี้ ผมจะกลับมา
เลาใหฟงนะครับ   

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 18:50 (109777)  

• ดีครับ เติมเต็มสวนที่ขาด  
• จะติดตามตอไปครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Post 7  

วันท่ี 4 ธ.ค. 2549 
 
ช่ือบันทึก  

กระบวนการกลุม ที่ออกแบบจากประสบการณ UKM โดยแท 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่ศูนยฯของผมไดรับงบประมาณ ป 50 จากมหาวิทยาลัย
สําหรับกิจกรรมการจัดการความรูเพื่อขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ 
ดังนั้นรองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ คือ ทานอาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ 
ไดสั่งการใหผมไปลองออกแบบกิจกรรมโดยนําเอาประสบการณจาก UKM มา
ใช ซึ่งเมื่อวันศุกรที่ผานมาผมไดลองออกแบบ และไดแจกใหทุกคนในศูนยฯ
ไปศึกษากอน แลวไดนํามาวิพากษกันเมื่อเชาวันนี้ที่ผานมา (4 ธค 49) ซึ่งผม
ไดนําเสนอแนวคิดกับที่ประชุมศูนยฯ ดังนี้ครับ… 
 
หัวปลาคือ “การปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) ตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” 
 
แนวคิดหลัก 
จากประสบการณเขารวม  UKM  โดยมีกระบวนการจัดการ
ความรู  (KM)  โดยมีเครื่องมือหลัก  ดังน้ี 

1. Story  Telling  แบบ  F2F 
2.  Show  and  Share 
3. บัตรคํา 
4.  Word  Cafe 

กลุมบุคคลที่เขารวมกระบวนการกลุม 

1. คุณอํานวยประจํากลุม  คัดเลือกจากอนุกรรมการKM  มมส. 
2. ผูเลาเรื่องที่เปน  BP  ในแตละกลุม  4  คน  (คนละ  1  พันธกิจ) 
3. คุณกิจเปนอาจารย/บุคลากร  จากคณะวิชาละ  4  คน 
4. คุณลิขิตจากศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 

ขั้นตอนการดําเนินการ 
ขออธิบายโดยรูปปลาทูนา TUNA 3 ขั้นตอน    



 
 
ขั้นตอนที่  1  Knowledge  Vision  

1. กําหนดหัวปลา  คือ   "การปฏิบัติที่เปนเลิศ  (BP)  ตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม"   

2. คนหาผูทําคิดวาเปนเลิศในและละ  4  ภาระกิจหลัก  จากผลการ
ประเมินตนเอง  ไดดังนี้ ดานคุณภาพบัณฑิต  คือ  กลุมสถาปตยกรรม
ศาสตร ดานการวิจัยฯ  คือ  กลุมสถาปตยกรรมศาสตร ดานการ
บริการวิชาการ  คือ  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ   ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะฯ  คือ  ทุกกลุม  ยกเวนกลุมบัญชี    

3. รายละเอียดขอ 2 ดูเพิ่มเติมจากเอกสารแนบทาย (LINK) 
4. แจงหนวยงานที่คิดวาเปนเลิศตามขอ 2 ลวงหนาและขอความ
อนุเคราะหใหเขียนเรื่องเลา  Story  Telling  ที่คิดวาเปนเลิศ
ที่สุด  หรือภูมิใจที่สุด  เพื่อมานําเสนอในกลุมยอยแตละกลุม  และ
เลือกตัวแทนมานําเสนอ  1  คน        

ขั้นตอนที่  2 Knowledge  Sharing 

• 2.1 บรรยากาศจัดเปนโตะกลม  4  โตะภายในหองเดียวกัน 

กลุมที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต 
กลุมที่ 2 วิจัย 

กลุมที่ 3 บริการวิชาการ 
กลุมที่ 4 ทํานุบํารุงศิลปะฯ 
  แตละโตะประกอบดวย 

 
1.     ตัวแทนผูเลาเรื่อง  Best  Practice   

2.     ตัวแทนจากคณะละ  1  คน 
3.     คุณอํานวย (น่ังอยูวงนอก) 
4.     คุณลิขิต (น่ังอยูวงนอก)  



• 2.2 ผูเลาเรื่อง  Best  Practice  ในแตละโตะใชเวลา
ประมาณ  10  นาท ี

• 2.3 หลังจากที่เลา  Best  Practice  แลวใหตัวแทนจากแตละคณะที่
รวมกลุม  เขียนปจจัยแหงความสําเร็จของเรื่อง
เลา  (Key  Success  Story)  ลงบัตรคํา   

• 2.4 แตละคนในกลุมเวียนกัน  โดยใหเหตุผลที่เลือกปจจัยแหง
ความสําเร็จ  ไมเกินคนละ  3  นาที 

(กระบวนการตั้งแตขอ  2.2  ถึง  2.4  ใชเวลา  1  ช่ัวโมง) 
• ใชเทคนิค  Word  Café  โดยใหทุกคนไดเปลี่ยนกลุมและพยายามไม
ซ้ําสมาชิกในกลุมเดิม  ซึ่งผูเลา  Best  Practice,  คุณอํานวย,  และ
คุณลิขิตยังคงอยูโตะเดิม  

• คุณอํานวยประจํากลุมเลาสรุปวากลุมที่ผานมา  สรุป
เปน  Key  Success  Story  อะไรบาง  

• จากนั้นก็เริ่มกระบวนการกลุมเชนเดียวกันกับขอ  2.2  ถึง  2.4  
• ทุกกลุมทกุคน  กลับเขากลุมเหมือนในครั้งแรก  และ
สรุป  (10  นาที)  เลือกตัวแทนมา  นําเสนอ  กลุมละไมเกิน  5  นาที  

• รวมกิจกรรมการแบงกลุมยอยแลวใชเวลา
ประมาณ  2  ชั่วโมง  30  นาที 

•  
ขั้นตอนที่  3  Knowledge  Assets  
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  สรุปเปนขุมความรู  ซึ่งประกอบดวย 

• วิธีปฏิบัติที่เปนเลิศ  4  เรื่อง 
• ปจจัยแหงความสําเร็จ  จากทั้ง  4  เรื่อง 

จัดทําเปนลายลักษณอักษรสงใหผูเขารวมเสวนาทุกทาน  และบันทึก
ผาน  Blog  

<<<<<<<<<<<<<   >>>>>>>>>>>>> 
 

สําหรับผลการวิพากษ คือ ทุกคนเห็นดวยกับกระบวนการ แตสําหรับหัวปลาให
ทุกคนกลับไปทําการบาน และนํามาวิพากษกันตอในวันที่ 6 ธค 49 
กอนจะเลิกประชุมผมขอใหทุกคนไดทํา AAR ของการประชุมวันนี้ดวย และ
ขอใหทุกครั้งกอนจะเลิกประชุมใหทํา AAR ทุกครั้ง และทุกคนก็เห็นดวย   
อยางยิ่ง 
 
คาดวาเราจะจัดกันเปนชุดโครงการยอยหลายๆ ครั้ง โดยแตละครั้งจะใชหัว
ปลาตามมาตรฐานหรือตัวบงชี้ ของ สมศ. 
และจะเริ่มกันประมาณตนป 50 ครับ 
  
 
 



 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
จารุมณี เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 17:30 จาก 202.12.74.5   ลบ  
ขอไปใชในกิจกรรมของ ม.อ. บางนะครับ  
 

Panda เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 17:52 จาก 202.28.35.245   ลบ  

• เยี่ยมมากครับ แจค  
• เปนตัวอยางในการนําสิ่งที่ไดมาตอยอดใชประโยชนไดอยางดี  
• หนวย QA ของ มมส. คงไมนอยหนาของ มน. ของทาน ผอ. ตูน อยาง
แนนอน ในอนาคตอันใกลนี ้

  
ไมแสดงตน เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 19:30 จาก 202.28.35.245   ลบ  
ขั้นตอนที่  1  Knowledge  Vision  

1. กําหนดหัวปลา  คือ   "การปฏิบัติที่เปนเลิศ  (BP)  ตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม"   

ในความเห็นสวนตัว ผมอาจจะเขาใจผิดก็ไดหากเขาใจผิด ก็โปรดชวย
อธิบายดวยครับ 
ผมมีขอคิดนิดเดียวครับ คือ จากขอมูลขางตน หัวปลาจะกลายเปนเรื่อง
ที่เปน Best Practices ไดเลยหรือไม? กระบวนการนาจะเริ่มตนกัน
ตั้งแตขั้นตอนที่ 2 น่ันคือ KS เพื่อใชเครื่องมือดังกลาว แลกเปลี่ยน
เรียนรู กันมากกวานะครับ 
ถูกผิดชวยคิดดวยคนครับ 
วิชิต ชาวะหา 
@CARD 

 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 08:38 จาก 
202.28.35.245   ลบ  
วันนี้ (6ธค49) เราจะมีการประชุมทบทวนกําหนดหัวปลากันอีกครั้งครับ สวน
รูปแบบที่ประชุมเห็นชอบแลวครับ 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 08:41 จาก 
202.28.35.245   ลบ  
กิจกรรมนีค้งตองสรางทีม โดยตองขอความอนุเคราะหจากทานอาจารย
อรรณพ พี่วิชิตและอนุกรรมการของ มมส. ทําหนาที่เปนคุณอํานวยในแตละ
กลุมยอย ดวยนะครับ 
 



คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 18:16 จาก 
202.28.35.245   ลบ  

• ขอชื่นชมครับ  
• เนนปฏิบัติจริงๆ  
• จะติดตาม ขุมความรูที่ไดตอไปครับ  
• ขอบคุณครับ 

เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) เมื่อ พ. 06 ธ.ค. 2549 @ 21:29 จาก 
58.181.187.24   ลบ  

• เพิ่งไดมีโอกาสเขามาอานคะ  --- > ชาไปรึเปลาคะ  
• พอเขามาจึงไดทราบวาถูกทานอาจารยแพนดาพาดพิงคะ  ... ดวยความ
เคารพคะอาจารย  

• ดีจังคะ ... เราจะไดรวมเดินหนาไปดวยกันเพื่อสรางสังคมคุณภาพคะ  
• รอฟงผลดวยคนนะคะ 

กัมปนาท เมื่อ พฤ. 07 ธ.ค. 2549 @ 08:53 จาก 202.28.35.245   ลบ  
สรุปกิจกรรมสุดทายที่จะดําเนินการในวันที่ 15 มค 50 

• รูปแบบกิจกรรมคงตามบันทึกนี้ครับ  
• สวนหัวปลาแรกที่เราจะดําเนินการกัน คือ "การเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากประสบการณจริงและการ
ปฏิบัติจริง" 

หลังจากวันที่ 15 เราคงตองกับมา AAR กันดูกอนครับ วาจะหาหัวปลาที่ 2 
คือ อะไร 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 8 
วันท่ี 4 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เรียนรู CHAOS “ทฤษฎีความวุนวาย” จากภาพยนตรฝรั่ง 
 
เน้ือหา 
 วันเสารที่ผานมาไดเชาหนังฝรั่งชื่อ “CHAOS” ต้ังชื่อไทยวา “หักแผน
จารกรรมสะทานโลก” เปนการดําเนินเรื่องโดยนํา “ทฤษฎีความวุนวาย” มา
เปนจุดสนใจหลัก เนื้อเรื่องก็เปนอยางชื่อทฤษฎีครับ คือ ผลิกไปผลิกมา คอ
หนังทั่วไปคาดเดาไดอยาก ลองหามาดูนะครับ (ตามปก CD) 
 

 
 

 
          แตที่นาผิดหวังของหนังเรื่องนี้ครับ คือ คนชั่วชนะครับ ลอยนวลไป
กับเงินกวาพันลาน  

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
honey เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 09:41 (107961)  
เขามาทักทายคะ 
  
 
 



คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 13:13 (108122)  

• เคยสนใจอยากจะดูต้ังแตกลับจากที่ มน. ครับ  
• ลงภาพปก CD อยางนี้ จะไดคาโฆษณาไหมครับ  
• ขอบคุณครับ 

นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ จ. 04 ธ.ค. 2549 @ 15:44 (108233)  

• แวะมาทักทาย  
• ยังไมไดดูเรื่องนี้เลยครับ  
• ขอบคุณมากครับผม 

 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 9  
วันท่ี 1 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

สัญญาใจไฟปรารถนา (คุณอํานวยรุนที่ 2) 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่ทีม UKM มมส. ประกอบดวยพี่หนิง กลวย นองผึ้ง และผม 
(แจค) ที่ไดเขารวมอบรมหลักสูตรคุณอํานวยรุนที่ 2 ที่ มน. เมื่อ 2 พย 49 
โดยชวงของ “สัญญาใจไฟปรารถนา” ทีมวิทยากรใหการบานแตละ
มหาวิทยาลัยวา หลังจากนี้ 4 เดือนจะกลับมาทําอะไรตอ ?…….  
   

 
1 ใน 4 ขอที่ทางทีม มมส. ไดใหคําประกาศกองตอที่ประชุมในวันนั้น 

คือ ยกรางแผน KM ป 50  วันนี้จึงกลบัมารายงานความคืบหนากับหัวหนา
ทีมวิทยากร คือ ทานอาจารยจิตเจริญ (JJ) ครับ ซ่ึงหลังจากกลับมาเรา
ไดประชุมอนุกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อยกรางแลว และจะนําให
ผูบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนลําดับชั้นตอไป  
 
มีรายละเอียดคราวๆ ของราง ดังนี้ครับ…  
วิสัยทัศน :  
นําการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนา
ฐานความรูของมหาวิทยาลัยมหาสารคามไปสูองคการแหงการเรียนรูและ
องคการนวัตกรรม 
นโยบาย :  

พัฒนาคน งาน ฐานความรู และสถาบัน ใหมีประสิทธิภาพโดยใชการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูและนวัตกรรม
ที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
ยุทธศาสตร : 

1. สรางความรู ความเขาใจ จิตสํานึกของบคุลากรในการสราง
กระบวนการจัดการความรูและผูนํานักจัดการความรู (CKO) 



2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดสรางความรู 
นวัตกรรมเทคโนโลยีในการพัฒนางานของตนเองและองคการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. สงเสริมใหบุคคล/ระดับหนวยงาน/และสถาบันใหมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งภายในและภายนอก ในอันที่จะสงเสริมกับการสรางคลังความรู และ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู ระดับบุคลากร/
หนวยงาน/คณะ/สถาบันที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปและ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

5. สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากร/หนวยงาน/และสถาบันที่มีผลงาน
ดีเดน (BP) และนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานใหตอเนื่อง  

 
สําหรับการที่จะแปลงยุทธศาสตร ทั้ง 5 ขอ ดังกลาวไปสูการปฏิบัติเราก็
ไดคิดตุกตาไวแลวครับ โดยยึดแนวทางการมีสวนรวมของคณะ/
หนวยงานภายใน มมส. จะนํามารายงานความคือหนาใหทานอาจารย
จิตเจริญ(JJ)ตอไปครับ   
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
สํานักงานก.พ.เครือขาย ม.ขอนแกน เมื่อ ศ. 01 ธ.ค. 2549 @ 11:41 
(106524)  
ขอบคุณคะที่แวะไปเยี่ยม 
เรียนเชิญแวะไปแลกเปลี่ยนอีกนะคะ 

- นอง - 
 

สํานักงานก.พ.เครือขาย ม.ขอนแกน เมื่อ ศ. 01 ธ.ค. 2549 @ 11:43 
(106525)  
ออ..ลืมไปคะฝากความคิดถึง 
กับคนที่อยูน่ังหนาสุด 
ที่ใสเสื้อคลุมสีดําดวยนะคะ 
                          -นอง- 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ศ. 01 ธ.ค. 2549 @ 12:04 (106547)  

• ไดแนนอนครับ  
• พี่ผูหญิงเสื้อคลุมสีดํา ชื่อ พี่หนิง กองกิจการนิสิต 

http://gotoknow.org/blog/dss-msu-na 

 

 



Panda เมื่อ อ. 05 ธ.ค. 2549 @ 00:34 (108522)  

• สนใจสัญญาใจไฟปรารถนา ที่ประกาศกอง อีก 3  ขอน้ันเปนฉันใด ?  
• รูปนี้ดูหนาตาคุน ๆ ทุกคนนะครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 10  
วันท่ี 30 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

รายงานการดําเนินงานประกันคุณภาพ มมส. ปการศึกษา 48 
 
เน้ือหา 
 วันนี้คุณตูน เจนจิต ม.นเรศวร ไดบันทึก (link) รายงานการดําเนินงาน 
QA ของ มน. ปงบประมาณ 49 ไปแลว ในวันเดียวกันนี้เองดวยความบังเอิญใน
สวนของ ม.มหาสารคาม ผมก็เพิ่งทําเสร็จเชนกัน (ตางกันกับคุณตูนตรงที่ QA 
ของ มมส. รายงานโดยใชวงรอบปการศึกษาครับ มิย48-พค49) เพื่อจัดสงตน
สังกัด คือ สกอ. จึงขอรายงานการดําเนินงานโดยภาพรวม และแนบเอกสาร
ฉบับเต็ม (อานฉบับเต็ม) มาแลกกันอานดวยครับ  
 

สรุปการดําเนินงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 48  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
     ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพเปนหนวยงานที่จัดต้ังขึ้นตามมติสภา
มหาวิทยาลัย โดยยกฐานะมาจากกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่
รับผิดชอบและประสานงานกลางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยในปการศึกษา 2548 (ต้ังแต 1 มิถุนายน 2548 
ถึง 31 พฤษภาคม 2549) ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งทุก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยมีสวนในการกําหนดแผน และทําการเผยแพรใน
ชองทางตาง ๆ อาทิ โปสเตอรประชาสัมพันธ เว็บไซต จุลสารการประกัน
คุณภาพ และไดดําเนินงานตามระบบและกลไกที่ไดวางไว มีรายละเอียดใน
การดําเนินงาน ดังนี้  
      1. จัดอบรมสัมมนา จํานวน 3 โครงการ เปนการใหความรูเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาแกบุคลากรภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย และ
ดําเนินการจัดตามสวนภูมิภาค โดยเนนเนื้อหาเกี่ยวกับการดําเนินงานหลังรับ
การประเมินภายนอก และการเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก รอบ
ที่ 2  
      2. ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (วงรอบปการศึกษา 2547) 
เปนกลไกการติดตามผลการดําเนินงาน แตละวงรอบปการศึกษาของ
หนวยงานภายใน เพื่อใหมหาวิทยาลัยพรอมรับการประเมินภายนอก โดย
การตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน เปนคณะกรรมการจาก
ภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 3 คน ซึ่งแตกตางจากวงรอบการประเมินในปที่
ผานมา คือคณะกรรมการประเมินประกอบดวย คณะกรรมการจาก ภายนอก
มหาวิทยาลัย 2 คน และภายในมหาวิทยาลัย 1 คน จากการดําเนินงานมี
หนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ จํานวน 12 หนวยงาน มีหนวยงานที่ไดรับ
การประเมิน จํานวน 37 หนวยงาน 



      3. การเยี่ยมเยือนงานประกันคุณภาพการศึกษาหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 37 หนวยงาน เพื่อทราบความกาวหนาใน
การพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมิน ปญหาการดําเนินงาน และเตรียมพรอม
รับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
รอบที่ 2 จาก สมศ. โดยคณะกรรมการเยี่ยมเยือนจากศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพ และผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตางๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย  
      4. จัดทํามาตรฐานและตัวบงชี้ สําหรับการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 
          4.1 สําหรับหนวยงานจดัการเรียนการสอน กาํหนดเปน 9 มาตรฐาน 
43 ตัวบงชี้ โดยใชเอกสาร "รางมาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินภายนอก
เพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ลงวันที่ 9 สิงหาคม 
2548" เปนแนวทางหลักในการจัดทํา 

          4.2 สําหรับหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน กําหนดเปน 8 
มาตรฐาน โดยให หนวยงานเลือกรับการประเมินในมาตรฐานและตัวบงชี้ที่
เกี่ยวของ และกําหนดตัวบงชี้ในมาตรฐานดานภารกิจหลักของหนวยงานได
ตามที่ปฏิบัติจริง  
      5. เกณฑการประเมิน ไดนําวงจร PDCA : Plan–Do–Check–Act ปรับ
รวมกับมิติ 3A : Awareness-Attempt-Achievement (ใชเฉพาะ 
Achievement เทานั้น) และนํากระบวนการ Best Practices ซ่ึงเปนวิธี
ปฏิบัติที่ดีที่สุด/เปนเลิศ มาเปนแนวทางในการกําหนดเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเปนแบบขั้นบันได  
      6. จัดทําจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนเอกสารเพื่อเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยในปการศึกษา 2548 มี
การจัดทําจุลสารประกันคุณภาพการศึกษา และเผยแพร จํานวน 4 ฉบับ  

 (อานฉบับเต็ม full text)  

 
ออกแบบปกโดย นส.วัชรินทร แพงศรี นักวชิาการคอมพิวเตอร  
 



ขอคิดเห็นสวนตัวเพิ่มเติม 

• สําหรับปญหาที่เกิดขึ้นในปนี้คือ ความไมนิ่งของ สมศ. ในเรื่อง 
มาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑกาประเมิน ซึ่งถือเปนปญหาที่ควบคุม
ไมได  

• สิ่งที่ถือวาเปน Best Practice ของปนี้ ผมคิดวาเราไดจัด "โครงการ
ซอมประเมินภายนอก" กอนที่ สมศ. จะมาประเมินจริง 1 เดือน โดย
เชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่เปนกรรมการประเมินภายนอกของ สม
ศ. มาลองทําการประเมินเหมือนจริงทุกประการ เลนบทบาทสมจริง 
ระยะเวลาจริง ทุกอยางจําลองสถานการณที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่ง มมส./
กลุมสาขา ไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชนอยางมากในการปรับปรุง 
กอนที่จะรับการประเมินภายนอกจริง ในเดือนกันยา 49 ที่ผานมา  

• สําหรับแนวทางการดําเนินงานตอไป คงตองใชประสบการณจาก UKM 
เขามาเสริม โดยเฉพาะการจัดทําขุมความรู ซึ่งตองยอมรับวาที่ผานมา
เราแถบไมไดคํานึง "หางปลา" สวนมากจบกันไปแลวก็จบกัน ไมมี 
"สัญญาใจไฟปรารถนา" ที่ อาจารย JJ ไดใหคํานี้ไวครับ 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 ไมมี 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 11 
วันท่ี 29 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 ประสบการณจาก UKM ที่เคยนํามาใชจริงแลว 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่เคยเขารวม UKM สองสามครั้ง ก็ไดนําเอาประสบการณ
นํามาปรับใชกับงานประกันคุณภาพ ในรูปแบบ "โครงการเยี่ยมเยือน" ได
ดําเนินการไปแลวเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผานมา กอน สมศ. จะเขาประเมิน
ภายนอก เมื่อ 26-28 กันยา 49 ที่ผานมา พอจะสรุปในภาพรวมไดดังเอกสาร
แนบครับ 

• โครงการเยี่ยมเยือน QA (ไฟลแบบ .pdf) 
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/63964 

• โครงการเยี่ยมเยือน QA (ไฟลแบบ .ppt) 

สรุปจากประสบการณจริงและเกิดผลทางปฏิบัติบางแลวครับ 
 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 ไมมี 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 12  
วันท่ี 29 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

บันทึกการประชุมฉบับแรกของ "นักวิชาการคอมพิวเตอร" 
 
เน้ือหา 
 วันที่ 27 พย 49 มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรู มมส. ครั้งที่ 
5/2549 โดยผมไดชวนนองวัชรินทร ตําแหนงนักวิชาการคอม นองผูที่อยู
กลุมงานฯเดียวกัน เขารวมประชุมดวยหวังวาจะไดลองชิมบรรยากาศ KM 
แบบ มมส. กับเคาบาง... 

 

• ดวยความบังเอิญผูชวยเลขาการประชุม (นองผึ้ง) ติดราชการดวน จึงไม
มีใครบันทึกรายงานการประชุม....."อาจดวยเพราะนองวัชรินทรดู
แลวมีอายุนอยที่สุดในหองประชุม ประธาน(ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอําไพ) 
ซ่ึงเปน CKO จึงใหเธอเปนผูบันทึกการประชุมจําเปนไปพลางกอน"  

• ผมวากลายเปนทําเนียมปฏิบัติของ KM ไปแลว ที่วา "จะเลือกใครซัก
คนเปนของกลุม ตองพิจารณาเรื่องอายุกอน"  

กอนที่เธอจะทําการบันทึกการประชุมตามที่ไดรับมอบหมายอยางไมรูตัว ผม
ก็ไดแนะสั้นๆ วา "ดูวาระการประชุมเปนหลักสําคัญ วาระถามอะไรก็ให
บันทึกไปตามนั้น" ก็มีเทานั้น 
 
ลองคลิ๊กเพื่ออานรายงานการประชุมฉบับแรกของนักวิชาการ
คอมพิวเตอรดูนะครับ ฉบับที่ยังไมมีใครตรวจแกไขให (link)
 
แนวคิดที่วาใครบรรจุตําแหนงอะไรก็ใหทําเฉพาะที่กําหนดไวใน JD (link) 
อยากาวกายกัน คงตองปรับเปลี่ยนไปแลวในสถานการณการทํางานที่เปน
แบบบูรณาการ เชื่อมโยงกันของทุกๆ ตําแหนงงาน (ผมวาอยางนอยทุกคน
ในหนวยงานตองมีความถนัดอยางนอยเพิ่มอีกคนละ 2 อยาง จากตําแหนง
งานหลักของตนเอง) 

 
 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
Panda เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 18:09 (105267)  

• Link รายงาน ชื่อภาษาไทย Gotoknow ไมยอมอานหรือเปลา ? 

นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 23:05 (105378)  
link รายงานในบันทึก โหลดมาไมไดครับคุณแจ็ค ถาจะให ชัวร ต้ังชื่อไฟล
เปนภาษาอังกฤษ รับรองเปดดูไดอยางแนนอนครับ 
นายบอนตองเขาไปเปดที่ ไฟลอัลบั้มของคุณ แลวคลิกดูจากที่นั้น ถึงดูได 
เวลานี้ ถาใครทําอะไรเปนหลายๆอยาง ดูเปนบุคคลมีคุณคามากขึ้น 
คุณแจ็คไมลองจดบันทึกการประชุมคราวหนาบางละครับ 555 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 08:57 (105469)  

• ไดลองแกไขแลวครับ  
• ขอบคุณคําแนะนําดานเทคนิคการใชblog จากอาจารยอรรณพ และคุณ
บอยนะครับ 

Rin เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 09:18 (105488)  

• ขอบคุณคะ  
• จะต้ังใจทํางานตอไปคะ 

คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 10:02 (105502)  

• ยินดีตอนรับสมาชิกใหมครับ   
• รวดเร็วมากเลยครับสําหรับรายงานการประชุม  
• คําวา กพร. ที่ถูกตอง คือ ก.พ.ร.  ครับ (มี 3 จุด)  
• ขอบคุณครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 12:44 (105568)  
ขอบคุณกลวยมากครับเมื่อกี้ก็ยังเจอกันอยูเลย จะฝากบอกนองวัชรินทรใหนะ
ครับ คงมีกําลังใจขึ้นอีกเยอะ 
 
Rin เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 12:48 (105573)  

• ขอบคุณคะพี่กลวย  

อรุฎา นาคฤทธิ ์เมื่อ พ. 29 พ.ย. 2549 @ 20:58 (105794)  
เย!!! ในที่สุดเราก็เจอ.. ผูรวมชะตากรรมเดียวกันแลว 
http://gotoknow.org/blog/ranong-ph-kapoe/64205

 
……จบบันทึก..... 



Post 13  
วันท่ี 27 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย(UKM) ใหอะไร 
 
เน้ือหา 
 วันนี้มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
(MSU-KM Team) มปีระเด็นที่ประธานคือ ผศ.ดร.พิศมัย  ศรีอําไพ รอง
อธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ (คุณเอื้อของ มมส.) ถามทุกคนที่มี
ประสบการณเขารวม UKM วา “ไดอะไรบาง” ใหทุกคนลองกลับไปคิดดู   
กอนจะฟงคําตอบ ขอเลาประสบการณของ UKM ของผมครับ.... 
 

• ศึกษาดูงาน บ.โตโยตามอเตอร แหงประเทศไทย จ.สมุทรปราการ  
•  รวมเสวนาเครือขายฯ ครั้งที่ 7 เจาภาพโดย ม.สงขลานครินทร  
•  เสวนาเครือขายฯ ครั้งที่ 8 เจาภาพโดย ม.มหิดล  
•  เสวนาเครือขายฯ ครั้งที่ 9 เจาภาพโดย ม.นเรศวร 
•  

 แลวผมไดอะไรบางจากการสัมผัส กับ UKM  

• รูจัก G2K วาคือ เว็บไซต gotoknow.org ที่จําลองเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูแบบสุดขอบ เปนคลังความรูของคนไทยโดยเฉพาะ  

• มีเครือขายความรวมมือทางความคิดในระดับตัวบุคคล ผานชองทาง 
B2B โดยเฉพาะดานการประกันคุณภาพ เชน คุณตูน คุณบอย พี่เมตตา 
และอีกหลายๆ คน  

• เกิดนิสัยการทํา AAR เมื่อทํางานแตละอยางเสร็จ   
• คิดวาเพื่อนรวมงานในศูนยฯมีมุมมองที่ดีขึ้นเกี่ยวกับ KM หลังจากทุก
ครั้งที่กลับมาจะเลาใหทุกคนฟงอยางละเอียด  

• มีโอกาสไมกี่ครั้งของชีวิต ที่ไดใชไมค (Mic) พูดหนาชั้นกับคนที่ยังไม
รูจัก 

• ไดกินในสิ่งที่ไมเคยกิน เชน บักกุเต กวยเตี๋ยวสุโขทัย 
• ไดไปในที่ที่ไมเคยไป เชน ซอยนางงาม เกาะหนูเกาะแมว 
• ผมคิดวาไดอะไรอีกมากมายจาก UKM ที่ผานมาในระดับตัวผมเอง 
โดยเฉพาะวิธี กระบวนการ การเลือกเครื่องมือในการทํางาน ที่แฝงเปน
นิสัยในการทํางานประจําวัน ที่ตัวเองไมรูตัว 

• สรุปโดยรวมแลวผมไดการพัฒนาตนเอง งานของตัวเอง และที่ตองทํา
ตอไปใหเกิดการเชื่อมโยงคือ พัฒนาองคกร ครับ 

 จึงเปนคําตอบฝากให CKO มมส. ครับ  
 
 
 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
Panda เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 15:04 (104950)  

• เยี่ยมครับ  
• มีคนอยางคุณแจค ที่ มมส. เพิ่มขึ้น MSUKM คงจะเดินหนาตอไป
เร็วขึ้นอยางแนนอน  

• คุณเอื้อของเราคงสบายใจขึ้นเยอะทีเดียว  
• รวมดวยชวยกันครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 15:21 (104964)  
ขอบคุณอยางสูงสําหรับคําชม จากอาจารยอรรณพ 
 
JJ เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 15:35 (104979)  
  เรียนทานกัมปนาท 
 KM ที่แทพัฒนาที่ ตน และ ฅน ครับ 
 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 16:13 (105100)  
ขอบคุณสําหรับคําแนะนําครับทานอาจารยจิตเจริญ 
 
Miss somporn poungpratoom เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 16:56 (105179)  
เชียรครับเชียร 
ไวจะไดเขามา ลปรร. ดวยครับ 
 
เมตตา เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 17:00 (105187)  
มาอานคะ เกงมากเลยจะรออานเรื่อยๆ นะคะ คืนนี้พี่จะลองคิดดูวาไดอะไรจาก
การรวมเปนเครือขายเลียนแบบคุณแจค...ขอยืมโจทยไปใชนะคะ 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 14  
วันท่ี 27 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 ความรูฝงลึก(Tacit K) ที่กําลังจะหายไป 
 
เน้ือหา 
 ในสัปดาหนี้ศูนยฯจะมีบุคลากรผูมีประสบการณดานประกันคุณภาพทาน
หนึ่งที่ตองโยกยายไปหนวยงานอื่น เพื่อความกาวหนาในสายงาน คือ พี่เก 
เอ้ือมภรณ อันทะรัง ซ่ึงเปนพี่สาวของผม ผูชักชวน และมีสวนชวยใหผม
เขาทํางานในศูนยฯนี้ เมื่อ 4 ปกอน  

 
พี่เกคือผูที่เริ่มบุกเบิก เริ่มตนงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประมาณตั้งแตป 42 พรอมกับรองอธิการบดีฝาย
ประกันคุณภาพคนแรก คือ ทานอาจารยจินดา งามสุทธิ  
 
Tacit Knowledge ในดานประกันคุณภาพในตัวของพี่เกมีอยางเต็มเปยม 
สวนที่ผมไดเรียนรูมามีแคบางสวนเทานั้น เสียดายระยะเวลาที่ผานมาเรา
ไมไดใชเครื่องมือตางๆ ของการจัดการความรู เขามาสกัดความรูที่สั่งสมใน
ตัวบุคคล มันอาจจะสายไปแลวที่จะมาบนในวันนี ้ 
เสียดายความรูประสบการณที่จะตองโยกยายไปดวย นาอิจฉาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร ที่จะไดบุคลากรที่มีคุณภาพ 

• คนเรากวาจะรูคุณคาในบางสิ่งก็ตอเมื่อกําลังจะเสียมันไปแลว 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
audit3. เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 22:27 (104268)  

• ขอแสดงความยินดีกับพี่เก และแสดงความเสียใจกับฝายประกันฯใน
เวลาเดียวกัน ที่ตองเสีย"กําลัง"สําคัญ ไปคะ 

  



นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 23:42 (104348)  
แตบางที นี่อาจจะทําใหพี่แจ็คไดเพียรพยายามสกัดความรูตางๆออกมาบางก็
ไดนาครับ 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 08:36 (104483)  
ขอบคุณทั้งพี่แตว และคุณบอนครับ คงตองปรับกระบวนทาอยางที่คุณบอน
แนะนําครับ 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 15  
วันท่ี 27 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 สงคอลัมจลุสารการประกันคุณภาพ ใหบรรณาธิการ 
 
เน้ือหา 
 เมื่อวันศุกรที่ 24 พย 49 ศูนยฯไดมีประเด็นพิจารณา เรื่อง "การจัดทํา
จุลสารการประกันคุณภาพ ปที่ 5 ฉบับที่ 19 เดือน ตค.-ธค.50" โดยมีทาน
อาจารยสายใจ ชุปวา (ผช.อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ) เปนบรรณาธิการ
และเสนอรายละเอียดในการจัดทํา เนื่องจากเราไดวางเวนหางจากฉบับที่ 18 
ไปเกือบป เลยนํามาทบทวนใหม โดยสรุปแลวจะมีคอลัมในเลมคือ 
 

  

• ถาม-ตอบ QA / ถามไปตอบมา  
• ขอคิดคําคม QA / คมความคิด  
• กิจกรรม QA / นานากิจกรรม  
• แกะติด สมศ., กพร., สกอ.  (ที่ประชุมใหผมรับผิดชอบ และดําเนินการ
เสร็จแลวครับ ลองอานดู link)  

• เลาขาว QA  
• สาระนารู QA  
• รูศัพท QA  
• อยูดีมีสุข 

มีคอลัมหนึ่งที่ผมเสนอเพิ่มเติมใหเปนคอลัมประจําของเลม คือ ใหองคการ
นิสิตเขามามีสวนรวมในการเขียน โดยมอบใหกองกิจการนิสิตเปน
ผูรับผิดชอบ ติดตามในแตละฉบับ  
สงคอลัม ใหบรรณาธิการครับในหัวเรื่อง "สมศ. สนับสนุนทุนวิจัย
ปงบประมาณ 50"คลิ๊กเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 19:54 (104001)  

• ขอบคุณคุณกัมปนาทสําหรับบันทึกนี้คะ  
• จะกลับมาคลิกเขาไปอานอีกครั้งนะคะ  
• อานบันทึกนี้ทําให ปงไอเดีย คะ   
• คิดวาจะนํารายงานประจําปในสวนของ QA ที่ไดสงตนฉบับใหกับกอง
แผนงานเพื่อรวมเลมรายงานประจําปของมหาวิทยาลัยมาลงใน 
Gotoknow บางทาจะดีนะคะ  

• นอกจากจะไดเผยแพรในเลมแลวยังเผยแพรทางนี้ไดอีกทางหนึ่งดวย
คะ 

  
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ อ. 28 พ.ย. 2549 @ 08:33 (104481)  
จะรออานความกาวหนาQA ของ มน. ครับคุณตูน 
 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 16  
วันท่ี 27 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เพื่อนชวยเพ่ือนเขียนเอสเออาร 
 
เน้ือหา 
 เมื่อวันศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2549 ทางศูนยฯไดมีการประชุม
ประจําเดือน และมีวาระพิจารณาที่เกี่ยวกับหนวยงานใหม 11 หนวยงาน ที่
จะตองเขาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในป
การศึกษานี้ โดยจะตองเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการ
ประเมิน 

• ประเด็นการพิจารณา คือ จะทําอยางไรใหผูที่รับผิดชอบงานประกันฯ
ของหนวยงานใหมเหลานี้สามารถเขียน SAR ไดถูกตองตามรูปแบบ ใน
เวลาที่รวดเร็ว เนื่องจากไดผานวงรอบการประเมินมาเปนระยะเวลา
พอสมควรแลว  

• ผมไดเสนอแนวทางหนึ่งคือ ใชระบบ เพื่อนชวยเพื่อน (peer assist) 
โดยจะหาเพื่อนจากหนวยงานที่เคยรับการประเมินมาแลวเขามาชวย
ประกบ ใหคําแนะนํา  

 

• ศูนยฯจะเปนเพียงผูที่สรางบรรยากาศ สนับสนุน สงเสริมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเทานั้น  

• ศูนยฯจะพิจารณาหาเพื่อนใหจากหนวยงานที่มีลักษณะภารกิจที่
คลายกัน เชน ถาเปนหนวยงานวิจัย ก็จะหาเพื่อนที่มาจากหนวย
งานวิจัย ถาเปนหนวยงานกิจการเสริมศึกษา ก็จะหาเพื่อนที่มาจาก
หนวยงานเสริมศึกษา เปนตน 

มติที่เปนชุมทุกทานเห็นดวย และจะนัดประชุมในสัปดาหหนาครับ 
 



 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 09:16 (103605)  

• เปนแนวทางที่ดีมากครับ สอดคลองกับสถานการณ และเปนการใช
ทรัพยากรมนุษยที่คุมคา  

• อาจจะนําไปใชกับงานอื่นๆไดครับ  
• ขอบคุณครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 09:35 (103616)  

• ขอบคุณกลวยมากครับ  
• จริงๆแลวคุณกลวยกับผมนั่งทํางานอยูหองติดกันครับ แตไมคอยได f2f 
ครับ นาแปลก 

audit3. เมื่อ จ. 27 พ.ย. 2549 @ 23:33 (104340)  
แนวคิดนี้นาสนใจมากคะ...ขอนําไปปรับใชกับเรื่องการควบคุมภายในบางนะคะ 
 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 17  
วันท่ี 23 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เกณฑซอนเกณฑ/ ความเที่ยงตรง 
 
เน้ือหา 
 หลายตัวชี้วัด ตามคูมือการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ 49 ของ ก.พ.ร. 
ที่กําหนดเกณฑการประเมินทั้งที่เปนแบบเชิงปริมาณ แบบกระบวนการ และ
แบบขั้นตอนความสําเร็จ (เต็ม 5 คะแนน)  
 
บายวันนี้มีโอกาสไดไปตรวจผลการปฏิบัติราชการ ป 49 ของกองการ
เจาหนาที่ มมส. และไดตรวจใหคะแนนในตัวชี้วัดที่ 15 "ระดับความสําเร็จ
ของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานอาจารย" ดูตามชื่อตัวชี้วัด
แลวคงเปนเกณฑแบบระดับความสําเร็จ 5 ระดับ ธรรมดาๆ แตพออาน
คําอธิบายตามคูมือนั้นไมใชแบบที่จะประเมินไดงายๆ สําหรับมือใหมอยาง
ผม  
 
ตัวชี้วัดนี้มีเกณฑเปนแบบที่เกณฑซอนเกณฑทั้งที่เปนเชิงคุณภาพ/ปริมาณ
ปนกันอยู ตองเทียบผลคะแนนอยูหลายขั้นหลายตอน กวาจะไดคะแนนใน
ตัวชี้วัดนี้ออกมา  

• สําคัญสุดในสวนที่เปนเชิงคุณภาพนั้นมันไมเปนปรนัย ใชทั้งดุลพินิจ 
ความรูสวนตัวไดอยางขอบเขตที่กวางขวางในการตัดสินใจ  

• สวนที่เปนเชิงปริมาณผมวาใครๆที่ไปประเมินก็คงใหคะแนนเหมือนกัน  

 
ผมเลยมองวาการประเมินผลในลักษณะของขอมูลในเชิงคุณภาพ  เกณฑที่
มีความสลับซับซอน วุนวาย และคนที่มาประเมิน นั้นเปนสวนที่สงผลตอ
ความเที่ยงตรง และใหเกิดปญหาในการเทียบเคียงในภายหลัง  

 
 
 
 
 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
Rin เมื่อ พฤ. 23 พ.ย. 2549 @ 21:13 (101862)  
ในการจะวิเคราะหขอมูลในเชิงคุณภาพ บางครั้งตองปรับใหเปนเชิงปริมาณ
กอนเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห แตก็ตองเปนเกณฑที่นาเชื่อถือและ
ยอมรับไดคะ 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ศ. 24 พ.ย. 2549 @ 08:33 (102000)  
ขอบคุณบัณฑิต วท.บ.สถิติ หมาดๆ ที่ใหคําแนะนําครับ 
 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 18  
วันท่ี 22 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เครือขายสายตรงวิทยุสถาบัน แบบ T2T 
 
เน้ือหา 
 หลายเดือนแลวที่ผมทานขาวเที่ยงในหองทํางาน เนื่องจากอากาศขาง
นอกก็รอน รถหนาตึกที่ทํางานก็เยอะ และนั่งฟงสถานีวิทยุ MSU Radio 
102.25 Mz ชวง 12.00-13.00 น. เกือบทุกวัน ก็จะเปน รายการ "เครือขาย
สายตรงวิทยุสถาบัน" เปนขาวสารความเคลื่อนไหวจาก จุฬาฯ มอ. มมส. มข. 
โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชองทางของ Telephone to 
Telephone  
 
นอกจากเราจะมี UKM แลวเรายังมี RUKM ดวยครับ ซึ่งแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน
ทุกวัน จันทร-ศุกร 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 15:50 (101219)  

• ดีจังเลยครับ  
• ที่มทส จะรับไดไหมครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 16:16 (101232)  
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมครับ 
 
Rin เมื่อ พฤ. 23 พ.ย. 2549 @ 21:06 (101861)  
ตอไปนี้คงตองหัดฟงสาระในวิทยุบางแลวละคะ นอกจากฟงเพลง 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 



Post 19  
วันท่ี 22 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 แนะนําขอมูลจากgotoknow ใหเพื่อนเกา (1) 
 
เน้ือหา 
 ขออนุญาต blogger ในการรวบรวม post จากประสบการณ ความรู 
แนวคิด ทฤษฎี ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มาใช
ในการจัดการความรู (KM) เพื่อเปนแนวทางใหเพื่อนเกาเขียนเคาโครง
วิทยานิพนธ  

1. ชื่อเร่ือง  "เนื้อใน - ไอที เพื่อการพัฒนาสังคมอุดมปญญา "          โดย 
Prof. Vicharn Panich (link)  

2. ชื่อเร่ือง "PlanetKM.orgแหลงความรูดานการจัดการ
ความรู"     โดย ดร. จันทวรรณ นอยวัน (link)  

3. ชื่อเร่ือง  "พบแลว! วิธี ลปรร. แบบ nF2F สําหรับชาวบาน"           โดย 
Prof. Vicharn Panich (link)  

4. ชื่อเร่ือง  "ความรวมมือ NECTEC - สคส."                                โดย 
Prof. Vicharn Panich (link)  

5. ชื่อเร่ือง  "ปจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบ KM #1 :: ฅ"       โดย 
@ wichit chawaha (link)  

6. ชื่อเร่ือง "การจัดการศึกษาสําหรับผูพิการในระดับอุดมศึกษา"        โดย 
CKO Science, CMU. (link) 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 15:49 (101217)  

• แวะมาทักทาย  
• เคยพบบอยๆแตไมไดแสดงความคิดเห็นไว  
• ขอบคุณครับ 

Ajarn Supalak Khemthong เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 16:06 (101227)  
This blog is very useful krab...I would add your blog to my planet... 
Hope you don't mind na krab.  
Have a nice day..greeting from perth.  
 
 
 



Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 16:19 (101234)  

• ของคุณ คุณขจิต ที่แวะมาเยี่ยม และ  
• ขอบคุณอาจารยSupalak Khemthong สําหรับคําอวยพร ยินดีรวม
แพนเน็ตครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 20  
วันท่ี 20 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 ชุมชน "นวัตกรรมแหงการเรียนรู" 
 
เน้ือหา 
 วันนี้ใหเวลากับตัวเองเกือบทั้งเชา ทอง gotoknow ไปเรื่อยโดยไมเนน
ปายคําหลักที่ตัวเองใหความสําคัญ เชน qa ประกันคุณภาพ ประเมินคุณภาพ 
เปนตน  
 
และไดไปเจอกลุมคนกลุมหนึ่ง ที่ใชปายคําหลัก "นวัตกรรมแหงการเรียนรู" 
พอดูประวัติของผูที่ post เปนนักศึกษาจากคณะครุศาสตร ทั้งจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อุบลราชธานี  
ถือเปนการสรางcops ที่นาสนใจเชนกันนะครับ 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ จ. 20 พ.ย. 2549 @ 12:09 (99726)  
เมื่อไหรนาถึงจะเจอนิสิตนักศึกษาจาก มมส. อยางที  คุณเจอบาง 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ จ. 20 พ.ย. 2549 @ 12:47 (99754)  

• ปรารถณาอยากจะเจอแบบนี้ที่มมส. มากครับ  
• คงตองใหอาจารยที่สอนเกี่ยวกับ IT เขามาชวยเปนแรงผลักดันอีกแรง
หนึ่ง  

• จะนําตัวอยางวันนี้ เขาที่ประชุมอนุกรรมการการจัดการความรู มมส. 
วันที่ 27 พย 49 ดวยครับ  

• ขอบคุณ คุณบอนอีกครั้งครับ 

ออ - สุชานาถ เมื่อ จ. 20 พ.ย. 2549 @ 15:25 (99883)  

• ที่ ม.เรา กําลังเร่ิมคะ  และคงมีการขยายผลในเร็ว ๆ นี้นะคะ  

Rin เมื่อ อ. 21 พ.ย. 2549 @ 09:09 (100346)  
บางทีการเรียนรูหรือการพัฒนาตนเองก็มีวิธีการที่หลากหลายนะคะ ถา
สรางสรรคก็ลวนแลวแตเปนประโยชนทั้งนั้น เมื่อวานไดอานวารสาร มมส. 
ฉบับลาสุด(ต.ค.49) เปนที่นาภาคภูมิใจอยางมากกับนิสิต มมส.  

• นิสิตสาขาเทคโนฯ อาหาร คณะเทคโนฯ ไดรับรางวัลชมเชยจากการ
ประกวดโครงการนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจําป 2549 
ผลงานคือ รถตัดออยแบบรถไถนาเดินตาม  



• นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับรางวัลชนะเลิศ คอนกรีตพลังชาง ครั้งที่ 
7 จากจํานวน 81 ทีม (ที่ มจธ.)  

• นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตรไดมีผลงานวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีภูมิ
ปญญาชาวบานสูชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสูเชิงพาณิชยได  

นอกจากนีก้็ยังมีผลงานอื่นๆที่ไมไดกลาวถึงทั้งที่ผานมาและกําลังเร่ิมพัฒนา
อีกมากมายเลยคะ ถาอยากเจอก็ติดตามดูนะคะ.... 
 
บอย สหเวช เมื่อ อ. 21 พ.ย. 2549 @ 12:26 (100478)  

• คุณ Jack เปลี่ยนรูปใหมดูหลอคมดีครับ   
• ยินดีกับความรู ความสามารถของนิสิตดวยครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 22 พ.ย. 2549 @ 08:38 (100988)  
ขอบคุณ ที่ติชมรูปใหมนะครับ คุณบอย 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 21  
วันท่ี 16 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 “โลรางวัลจูงใจจากประธานสภามหาวิทยาลัย มมส.” 
 
เน้ือหา 
 วันนี้พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เวลา 10.00 น. กองแผนงาน 
ไดเชิญประชุมกรรมการเพื่อเตรียมความพรอมการตรวจผลการประเมินคํา
รับรองปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2549 ของคณะ/หนวยงานที่ใหไว
กับอธิการบดี ซึ่งมีวาระแจงเพ่ือทราบจากประธานที่ประชุม คือ รองอธิการบดี
ฝายนโยบาย แผนและวิจัย (ผศ.ดร.ศุภชัย สมัปปโต) ที่อยากมาเลาสูกันฟง
ครับ  
ประธานกลาวโดยสรุป  

• “ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของปงบ 49 นี้ นอกจากเงินรางวัล
ที่จะสัดสรรจาก สํานักงาน ก.พ.ร. แลว ผมคิดวาอาจจะมีการใหโล
รางวัลเพิ่มขึ้นอีก สําหรับหนวยงานที่มีผลการประเมินในระดับตนๆ 
โดยอาจเชิญทานประธานสภามหาวิทยาลัย (อาจารยมีชัย ฤชุ
พันธุ) มาเปนผูมอบ อาจเปนในชวงวันรับปริญญา เดือนธันวาคมนี้ 
หรือวันปใหม ……..”  

โดยสวนตัวผมชอบแนวคิดนี้มากครับ เพราะนอกจากเงินรางวัลแลว ผมวาถา
หนวยงานใดก็ตามในมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลจากมอืประธานสภาฯ และ
เดินทางมามอบถึงที่ นั่นผมถือวาเปนเกียรติ เปนความภาคภูมิใจ ของ
หนวยงาน สมควรขยายรูป อัดกรอบ ติดไวหนาประตู office ไดเลย  
 
นอกจากนีก้รรมการหลายคนยังเสนอแนวทาง เชน อาจนําผลประเมินของ
หนวยงานนี้ มาใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบของตัว
บุคลากรในหนวยงานดวย เนื่องจากการที่หนวยงานนั้นมีผลการประเมินสูง 
นั้นหมายถึงการที่บุคลากรของหนวยงานนั้นๆ มีประสิทธิภาพดวย  
เลยเก็บมาเลาใหฟงครับ หรือถาหนวยงานใดมีระบบการจูงใจที่ดีดี  นาสนใจ 
ก็มา ลปรร. กันไดนะครับ  

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
เจนจิต รังคะอุไร (ตูน) เมื่อ พฤ. 16 พ.ย. 2549 @ 22:31 (97629)  

• คุณกัมปนาทคะ  ที่ มน. ในปผานๆ มาก็มีการมอบโลทํานองนีใ้หกับ
คณะวิชา หนวยงานสายสนับสนุน และผูบริหาร / บุคลากร ที่มีความ
โดดเดนทางดาน QA โดยทุกปจะมีมอบกันในกรรมการบริหารคะ  



• สวน KM ก็มีแนวคิดและคาดวาจะมีการดําเนินการในปนี้เปนปแรกคะ  
• เพราะทั้งสองงาน QAU จะเปนผูดูแลรับผิดชอบ  และเคยเขียนบันทึก
ทํานองนี้ลงใน blog มาบางแลวคะ  

• แตในเรื่องกพร. ที่ มน. จะเปนกองแผนงานดูแลคะ  มีแตการจัดสรรเงิน
รางวัลโดยสวนหนึ่งจะจัดสรรตามความโดดเดนของหนวยงาน  แตไมมี
การมอบโลเหมือนทาง มมส. คะ  เปนแนวคิดที่ดีนะคะ   ขออนุญาต
นําไปเลาใหกับผูบริหารฟงเผื่อไดปรับใชใหเขากับบริบทของ มน. 
ตอไปนะคะ 
  

DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 16 พ.ย. 2549 @ 23:28 (97648)  
ขอบคุณคะ ^__* ไดรับขาวดีดีอีกแลว  
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ศ. 17 พ.ย. 2549 @ 13:26 (97943)  
ขอบคุณ คุณตูนที่แลกเปลี่ยนเรียนรูครับ 
 

JJ เมื่อ ศ. 17 พ.ย. 2549 @ 23:05 (98288)  

  เปนการ "เสริมขวัญและสรางกําลังใจ" ที่ดีครับ 
 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ส. 18 พ.ย. 2549 @ 09:56 (98487)  
ขอบคุณอาจารยจิตเจริญ ครับ 
 
Rin เมื่อ อ. 19 พ.ย. 2549 @ 13:25 (99180)  
อยางนี้ตองเตรียมจัดหาตูเก็บโลรางวัลเพิ่มอีกนะคะ ...(^_^)... 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 22  
วันท่ี 15 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 การพัฒนาการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 
เน้ือหา 
 ไดอานรายงานการวิจัยของ สุดเขต แจงกระจาง และผศ.ดร.ภาณุวัฒน 
สุริยฉัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เรื่อง "แนวทางการ
พัฒนาการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา" ซึ่งผมคิดวามี
ประโยชนตอการนํามาใชพัฒนาในสถาบันอุดมศึกษาไดจริง พอจะสรุปคราวๆ
และมาเลาใหฟง นะครับ 
 
1. สถานการณประเมินการสอนในปจจุบัน 

• นิสิตนักศึกษาไมใหความสนใจและตั้งใจในการทําแบบประเมินการสอน 
ซึ่งจะสงผลตอความนาเชื่อถือของขอมูล  

• นิสิตนักศึกษาไมมีความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินการสอนวามี
จุดเริ่มตนและสิ้นสุดตรงไหนและมีผลยอนกลับไปสูอาจารยอยางไร  

• ผลที่จะเกิดขึ้นตอไปกับอาจารยที่มีผลไมผานเกณฑขั้นตํ่าที่
สถานศึกษากําหนด ไมมีความชัดเจน ซึ่งสงผลกับความตั้งใจของนิสิต
นักศึกษาที่ทําแบบประเมิน  

• แบบสอบถามจากสวนกลางไมสามารถจะออกแบบไดครอบคลุมกับการ
จัดการเรียนกานสอนในแตละคณะแตะละภาควิชา ซึ่งมีลักษณะการ
สอนและธรรมชาติของวิชาแตกตางกันได 

2. แนวทางการพัฒนาการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
มองเปน 3 ดาน ดังน้ี 

• ระบบประเมินกานสอน 

1. จัดต้ังหนวยงานหนึ่งขึ้นภายในสถาบันที่ทําหนาที่ในการประเมิน
ทางการศึกษาขึ้นมาโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน มหาวิทยาลัย
วอชิงตัน มีหนวยงาน OEA (Office of Education 
Assessment) ซึ่งทําหนาที่ประเมินการสอนอาจารย และรับงาน
ประเมินอื่นทางการศึกษา มีทีมงานประมาณ 20 คน  

2. การสงผลการประเมินควรใหครอบคลุมผูที่เกี่ยวของคือ ตัว
อาจารยผู, คณะ/ภาควิชา, ผูบริหาร และนิสิตนักศึกษา 

 

 



• รูปแบบคําถามของแบบประเมิน 

1. แยกแบบสอบถามออกเปน วิชาทฤษฎี (หองเรียนเล็ก/หองเรียน
ใหญ) และ วิชาปฏิบัติ  

2. ใชหลักการในการใหคานํ้าหนักคะแนนของขอคําถาม ตาม
ความสําคัญ 

• การใชเครือขาย Internet ในการประเมินการสอน 

สําหรับในสวนนี้ทาง มมส. ก็ไดทดลองนําระบบนี้มาใชแลวแต
ก็ยังติดปญหาเนื่องจากยังไมไดใหความสําคัญในสวนแรกที่
กลาวมาคือระบบฯ จากการสรุปมีนิสิตเขามาใชไมถึงรอยละ 20 
(กลุมงานฯของผมเปนผูสรุปในแตละภาคการเรียน) ปจจุบันยัง
หาแนวทางแกไขไมได เคยแมกระทั่งสงอีเมลไปชักชวนนิสิต
เปนรายบุคคล แจกแผนประชาสัมพันธ 

สรุปจากรายงานการวิจัยอางอิงเว็บไซต
http://www.kmutt.ac.th/sd/html/pdf/teacher.pdf

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
อรจิตร เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 14:30 (96846)  
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีเรื่องการประเมินการเรียนการสอนที่ใหผล
นําไปสูการประเมินประสิทธิภาพที่ชัดเจนเลยคะ โดยการใช Intranet มี
ระบบประเมิน โดยมีฐานขอมูลนกัศึกษาเชื่อมโยงกับระบบการประกาศผล
เกรด นักศึกษา เมื่อใดที่นักศึกษาไมประเมินอาจารย ระบบจะไมแสดงผล
เกรดให 
 และชวงที่มีการเรียนการสอน นกัศึกษาสามารถประเมินอาจารยไดใน
ระหวางการเรียนการสอนดวย 
ทําใหอาจารยสามารถเขาไปดูผลการประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนการ
สอนได 
บางทีก็ตองใชวิธีแบบนี้คะ แตการประเมินที่นักศึกษาประเมิน ก็ตองทําให
นักศึกษาเห็นวา การประเมินของเคาไมสูญเปลา ถาอาจารย ฟงคําแนะนํา 
มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนคะ 
 

Rin เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 14:46 (96853)  
เปนงานวิจัยที่ดีคะ ...และหวังเปนอยางยิ่งวาระบบนี้(ใน มมส.เรา) จะไดรับ
การพัฒนาโดยเร็ว เนื่องจากเปนระบบที่ดี นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนสามารถ
ประเมินการสอนของอาจารยไดอยางทั่วถึง สะดวกและรวดเร็ว เพราะนิสิต
ทุกคนก็มีระบบเปนของตัวเองอยูแลว....เพียงแตวา เราตองทําใหนิสิตเขาใจ
และมองเห็นความสําคัญไดอยางชัดเจน...ตองประชาสัมพันธมากๆและหา
แนวทางแกไขคะ 



Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 15:03 (96867)  
เรียน คุณอรจิตร

• ขอบคุณสําหรับคําแนะนํา  
• เงื่อนไขที่วา เมื่อใดที่นักศึกษาไมประเมินอาจารย ระบบจะไม
แสดงผลเกรดให เคยคิดวาจะนํามาใชเชนกัน แตกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยคิดวาเปนมาตรฐานที่อาจจะสงผลกระทบมากตอ
มหาวิทยาลัย เนื่องจากนิสิต มมส. มีจํานวนมาก  

• ในฐานะที่ มวล. เปนมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐมีแนวทางการบริหารที่เอื้อ
ตอการประเมินประสิทธิภาพ 

อรจิตร เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 15:29 (96885)  
คะ  ความจริงเพ่ิงเขามาสรางบล็อคใน gotoknow เปนครั้งแรกเลยนะคะ 
สาเหตุเพราะ เรียนวิชาการจัดการความรู (ป.โท ที่สงขลานครินทร) เลยตอง
มาสรางบล็อคที่นี่ ปกติจะเขียนบล็อคใน MSN  
พอเขามา อยูนานเลยคะ จะ 3 ชม. แลว เพราะรูสึกวา ชุมชนนี้มีอะไรดีๆ 
เยอะแยะเลย (ทํา MinorThesis KM ดวยซิ นาจะเขามาตั้งนานแลว ^-^ ) 
คงมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตอไปคะ 
 

Panda เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 17:23 (96981)  

• การบังคับใหประเมินก็จะดีในแงจํานวนครับ แตคุณภาพนั้นตองพิจารณา
ใหดี  

• ระบบประเมิน online ตองมีระบบที่รองรับจํานวนิสิตไดดี  ขณะนี้
เทาที่ผมสังเกตุ แมแตการลงทะเบียนเรียนวิชา ก็รูสึกยังมีปญหาอยู
พอสมควร  

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พฤ. 16 พ.ย. 2549 @ 08:26 (97214)  
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น อาจจะนําเขาทบทวน
ในระดับบริหารก็ไดครับ เพื่อหามาตรการและแนวทางที่ดีกวาเดิมครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 



Post 23  
วันท่ี 15 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 แบบสํารวจในฝน เอแบคโพลล (ABAC Poll) 
 
เน้ือหา 
 เมื่อวันกอนมีนองผูชายแตงตัวนักศึกษา รูปพรรณสูง/ผิวคล้ํา เดินเขา
มาหาผมในที่ทํางาน และรายงานกับผมวา  

• "สวัสดีครับพี่ ผมมาจากสํานักวิจัยเอแบคโพลล(ABAC Poll) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ใหเปนหนวยงาน
กลางในการสํารวจของมูลความพึงพอใจในการรับบริการจาก
หนวยงาน ที่จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ป 49" 

พูดไดอยางคลองแคลว คงไดรับการฝกหัดมาอยางดี และจากนั้นก็ยืน
กระดาษขนาดA4 ใหผมแผนหนึ่ง และก็พูดตอวา 

• "พี่ชวยกรุณาใหขอมูลความพึงพอใจตอการรับบริการของ มมส. 
ดวยนะครับ เดี๋ยวสักครูผมจะกลับมารับคืน" 

จากนั้นนองผูชายคนนั้นก็เดินจากหายไป 
ชวงนั้นผมก็กําลังยุง แตพอมองดูกระดาษแผนนั้นซึ่งเปนแบบสํารวจความ
พึงพอใจผูรับบริการที่ปกติผมไมเคยเห็น ที่จะไมลังเลตอบให คือ 

1. ขอคําถามนอย มีเพียง 9 ขอ  
2. แตละขอสั้น กระชับ  
3. ในสวนขอมูลของผูตอบใชแบบระบุเครื่องหมาย (ไมตองเขียน)  
4. ผูตอบสามารถระบุนํ้าหนักความสําคัญในแตละขอได (ใหรวมกับ
แลวเต็ม 100) 

นี้สิครับเปนแบบสํารวจที่นาใหขอมูลในทนัที 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
บอย สหเวช เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 10:07 (96704)  

• วันนี้หลายคนคงเบื่อกับการตอบแบบประเมิน  
• แตถาทําใหผูตอบ ๆ แบบงาย ก็จะทําใหผูตอบยินดีตอบความเต็มใจ
ครับ  

• เอ... แตแบบประเมินเปนอยางไรนะ 



Panda เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 10:17 (96713)  

• เห็นตามที่คุณบอย...วาเลยครับ   
• นาจะเอามาปรับใชกับ แบบประเมิน ของ มมส. ทีต่องทํา ประกอบ 
กพร. ก็จะดีนะครับ  

• ระยะหลัง ๆ ผมก็เริ่มเบื่อกับ แบบประเมิน หลังจากการเขารวมสัมมนา 
เสวนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ .......พอ ๆ กบั แบบสํารวจ 

Rin เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 11:47 (96755)  
เห็นดวยเหมือนกันคะ แตการคิดแบบสํารวจที่สั้นๆแลวครอบคลุมเรื่องที่จะ
ทํานี่ก็ยากเหมือนกันนะคะ แสดงวาวางแผนดี เพราะตองสื่อใหคนที่จะตอบรู
วาเราตองการอะไร (แตคําถามนาจะชัดเจนอยูแลว) อีกทั้งขอมลูที่เราไดก็
ตองมีความนาเชื่อถือพอสมควร... 
 
วิชิต เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 16:42 (96939)  
แบบสํารวจที่วานี้ เกี่ยวกับการใชงานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครับ 
ขออภัยที่ไมไดสําเนาตัวอยางมาใหดู แตเทาที่ผมจําไดผานๆ ไดแก การใช
งานระบบ Proxy ของเครือขาย และที่บอกคะแนน 100 เต็มนั้น เปนการ 
vate น้ําหนักประมาณ 2 ดาน เรื่องการใชเครือขายอินเทอรเน็ต มมส. ครับ 
นาจะหลงเหลือเอกสารแบบสํารวจนี้ครับ หาไดไมยากครับที่สํานัก
คอมพิวเตอร มมส.  
วิชิต 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 16:53 (96951)  
ขอบคุณพี่วิชิตที่ใหขอมูลเพิ่มเติม คงไดตอบเชนกันนะครับ 
 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 24  
วันท่ี 14 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 นวัตกรรมการประชุมกลุมงาน(2คน)
 
เน้ือหา 
 ปกติกลุมงานของผมที่รับผิดชอบคือ "งานวิเคราะหขอมูลสารสนเทศ
และวิจัยดานการประกันคุณภาพ" มีสมาชิก 2 คน คือผม (พนักงาน
การศึกษา) และนองผูหญิงอีกคนหนึ่ง (นักวิชาการคอมพิวเตอร) ซึ่งดูแลวไม
นาเชื่อวาจะเปนกลุมงานได วันนี้ทางศูนยพัฒนาฯไดมอบหมายงานใหกลุม
งานของผมไปจัดทํา(ราง)แผนปฏิบัติการสองสามเรื่อง จึงไดเรียกนองมา
ประชุมกัน (โดยปกติเราจะปรึกษาหารือกันโดยอยางไมเปนทางการ ไมมี
บันทึกการประชุม) แตปงบประมาณ50 นี ้เราตองมีนวัตกรรมที่ทําใหที่สมกับ
เปนกลุมงานถึงจะมีเพียง 2 คน ก็ตาม  

• ผมก็ไดต้ังตนเองเปนประธานในที่ประชุม มีหนาที่เสนอแนะ ดําเนินการ
ประชุมตามวาระ แสดงความคิดเห็น และตรวจรายงานการประชุม  

• นองอีกคน ต้ังใหเปนรองประธาน กรรมการ เลขานุการ และผูบันทึกการ
ประชุม (ลิงคไปบลอก) 

เราตกลงกันวาประชุมเสร็จแลวใหผลออกมาเปน "รายงานการประชุม" ที่ลง
นามโดยผูเขารวมประชุมทุกคน (2คน) และเสนอตอศูนยฯอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และใหบันทึกลงBlog ทันทีหลังจากประชุมเสร็จ ซึ่งอาจจะไม
แสดงบันทึกตอผูอื่นก็ได 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
กะโปง เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 10:57 (96219)  
ดีจัง...แตดูเหมือนคุณยายจะไดเงินเดือนเยอะเนอะ  ก็ควบหลายตําแหนงนี่นา 
 
ริน เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 11:07 (96227)  
ถาไดก็ดีสินะ แตจริงๆมันก็เปนงานของเราอยูแลว แคเราจะออกแบบยังไง
เทานั้นแหละ เรื่องนี้ก็ตองดําเนินการตามแนวทางของทานประธาน(ที่เริ่ม
ปฏิวัติ) เพื่อใหเกิดระบบงานที่ดีตอไป  (^_^) ***จุดใหญๆเริ่มจากจุด
เล็กๆเสมอ***   
 

audit3. เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 12:33 (96256)  

• เขามาเปนกําลังใจใหทานประธานและทานรองประธานคะ  
• สูตอไปอยาพึ่งทอนะคะ 



  
วิชิต เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 16:16 (96376)  
ชื่มชมกับความพยายามครับ ไมมีอะไรนอกจากคําพูดนี้ครับ 
"ความสําเร็จจากจุดเล็กๆ อาจยิ่งใหญกวาการสรางสิ่งที่ยิ่งใหญ แตไมสําเร็จ
ก็เปนไป" 
วิชิต 
 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 16:40 (96398)  
ขอบคุณพี่วิชิต และพี่แตวมากนะครับ 
 

Panda เมื่อ อ. 14 พ.ย. 2549 @ 23:50 (96578)  

• มารวมแสดงความยินดีกับทานประธาน และ รองประธาน ดวยครับ  
• blog ใหมไมนิ่ง..วิ่งแน...พี่แตว พี่วิชิต...คงไมยอมแพแน ๆ ใชไหม ? 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พ. 15 พ.ย. 2549 @ 08:21 (96655)  
ขอบคุณอาจารยอรรณพ ที่ใหกําลังใจครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Post 25  

วันท่ี 13 พ.ย. 2549 
 
ช่ือบันทึก  
 เรื่องเลา  
 
เน้ือหา 

  
 

     เจาของเรื่องเลา 
 

เรื่องเลาประจํากลุมที่ 8 เรื่องเลาที่ 7  
 
ผูเลา : กัมปนาท อาชา  
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
เรื่อง : หลักสูตรพัฒนาคน  
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
         การบริหารงานของ ดร.ภาวิช ดาน QA โดยจัด “หลักสูตรการพัฒนา
คน” แยกเปนแตละระดับ โดยแยกระดับหลักสูตรเปน  
         - ระดับลาง กลุมเปาหมาย คือ แมบาน  
         - ระดับกลาง 2 ครั้ง/ป กลุมเปาหมาย คือ เจาหนาที่ QA  
         - ระดับสูง 1 ครั้ง/ป กลุมเปาหมาย คือ ผูประเมิน QA  
         (หากบุคลากรไมเขารวมหลักสูตรการพัฒนา จะไมตอสัญญาจาง) 
นับเปนกุศโลบายของผูบริหารที่จัดการอบรม เพื่อใหบุคลากรเขาใจ
กระบวนการ QA  
 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 
         1. กลยุทธผูบริหาร    
         2. ความตอเนื่อง    
 
 
 



คุณลิขิต 
         1. นางสาวสินนีาฏ พุมสอาด  
         2. นางสาวจิตตียพร ตันติกูล  
 
นิสิตถายภาพ 
         1. นายรงครบ นอยสกุล 
         2. นายจิรพันธ จับจาย 
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน 
 
คุณวิศาสตร 
         นางสาวรัตนทวี ออนดีกุล 
         วิบูลย วัฒนาธร 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ จ. 13 พ.ย. 2549 @ 12:40 (95707)  
เปนเรื่องเลาพอสังเขปนี่นาถามีเวลาเลาขยายความแบงปนกันบางนะครับ 
 
audit3. เมื่อ จ. 13 พ.ย. 2549 @ 13:57 (95766)  
ขอฟงแบบเต็มๆดวยคนคะ 
 
Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ จ. 13 พ.ย. 2549 @ 14:39 (95814)  
เลาอีกครั้งเนื้อหาอาจจะไมเหมือนที่เลาในวันงานukm-8 ครับ 
 
บอย สหเวช เมื่อ จ. 13 พ.ย. 2549 @ 16:53 (95888)  
ถึง mr. kamphanat archa 

• แวะมาเยี่ยมเยียนครับ ไดเจอกันหลายครั้งแลว สําหรับ UKM  
• เรื่องเลา การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะระดับลางนาสนใจครับ กลุม
แมบาน  

• ถาชวยแบงปนความรูผานทาง blog ใหจะเปนประโยชนมาก
ครับ                                         

ใบบุญ เมื่อ จ. 13 พ.ย. 2549 @ 19:19 (95952)  
ยินดีตอนรับคะ รออานเรื่องเลา เลาหลายครั้ง ถึงเนื้อหาไมเหมือนเดิม แตก็
สนุกไดทุกครั้งที่เลาคะ เพราะสวนใหญจะปนเรื่องเลาที่ผูเลาภูมิใจคะ รออาน
นะคะ 
 

……จบบันทึก..... 
 



Post 26  
วันท่ี 13 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 รอผล 
 
เน้ือหา 
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดทํา SAR รับการประเมินภายนอกรอบที่ 2 
เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2549 ที่ผานมา จนถึงวันนีก้็ผานไปแลวเดือนกวายัง
ไมไดรับผลการประเมินที่เปนทางการจาก สมศ. เนื่องจากความกังวลของ
หลายคณะวิชาที่ผลในรอบนี ้เปนการรับรองและไมรับรองในระดับกลุมสาขา/
สถาบัน ซึ่งผลออกมาอยางไหรจะนํามาเผยแพรตอสาธารณะชนตอไปครับ 
ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 ไมมี 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 27  
วันท่ี 8 พ.ย. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 AAR เสวนา UKM ครั้งที่ 8 
 
เน้ือหา 
 ไดมีโอกาสเขารวมเสวนาเครือขายการจัดการความรูระหวาง
มหาวิทยาลัย (UKM) ครั้งที่ 8 ระหวางวันที่ 2-4 พฤศจิกา 49 ณ ม.นเรศวร 
ซึ่งถือเปนการเขารวมครั้งที่ 3 ของผม (มอ., ม.มหิดล, มน.) พอกลับมากท็ํา 
AAR และจะเขียนลง Blog ก็ลืมช่ือผูใช,รหัสผาน เพราะไมได post มา
หลายเดือนแลวดวยเหตุผลสวนตัวหลายประการ เลยตองใชตัวชวยในเมนู 
"ลืมชื่อผูใช หรือ รหัสผาน" ก็ขอเลาบรรยากาศและสิ่งที่ได  

• วันพฤหัสที่ 2 พ.ย. 49 เปนการฝกอบรมคุณอํานวยในหัวขอ "ทศ
พักตรนักจัดการความรูสูเครือขายคุณอํานวยระดับชาติ" ณ หอง Main 
Conference ตึก CITCOM มน. -บรรยายกาศ เปนการนําทีมวิทยากร
จาก มข. โดยทานอาจารยหมอจิตเจริญ (JJ) เปนการนําแสดงกิจกรรม
ที่เสนอถึงรูปแบบ/ขั้นตอน/เทคนิค/เครื่องมือตางๆ ที่ชวยสราง
บรรยากาศตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งตองขอขอบคุณเจาภาพและทีม
วิทยากรที่ต้ังใจและเตรียมการมาเปนอยางดี เหมาะสําหรับคุณอํานวย
หนาใหม -สิ่งที่ได 1. ไดเห็นขั้นตอน/กระบวนการที่เหมาะสมในการ
สรางบรรยากาศ โดยเริ่มจาก 1)ทําความรูจักกันระหวางสมาชิกเครือ (รู
เขารูเรา) 2)สรางความสนใจรวมกันจากการดูวีดีทัศน 3)แลกเปลี่ยน
เรียนรูเรื่องเดียวกันดวยกระบวนการกลุมยอยและผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน
กลุม 2. เครื่องมือ/เทคนิค ที่เคยอานเพียงในตํารา 1)worid cafe 2)
การแปลความคิดออกมาเปนภาพวาด 3)การจุดเทียนเพื่อสรางสมาธิ 4)
สัญญาใจไฟปรารถณา 3. ไดเปนคุณอํานวย (จําเปน) ของกลุม
เนื่องจากอายุนอยสุด และเปนตัวแทนนําเสนอผลของกลุม ซึ่งเปนครั้ง
แรกในการเขารวมเสวนาทั้ง 3 ครั้ง ต่ืนเตนมากครับ เนื่องจากดวย
บุคลิกและธรรมชาติของงานที่ทาํไมมีโอกาสเชนนี้ แตถามีโอกาสก็
อยากจะทําอีกครับ  

• วันที่ 3-4 พ.ย. 49 เสวนาสมาชิกเครือขายในหัวขอ "การพัฒนาทุน
มนุษยสูองคกรเรียนรู" ณ โรงแรมไพลิน จงัหวัดสุโขทัย -บรรยายกาศ 
เปนการดําเนินรายงานที่ไมยึดติดกับกําหนดการที่แจงไวแตแรกเทาใด
นัก โดยเปนการแบงกลุมเลาถึงBest Practice ของแตละคนเกี่ยวกับ
การพัฒนาคนในหนวยงาน (กลุมละ8-10คน คละสถาบัน) และตามดวย
ปาฐกถาของอาจารยหมอวิจารณ เรื่อง "องคกร Chaordic" และตาม
ดวยอาจารยหมออภิชาติ เรื่อง "HRD" สุดทายแตละกลุมเลือกมาเลา
หนึ่งเร่ืองรวมทั้งปจจยัความสําเร็จของกลุม สําหรับวันที่ 4 วันสุดทาย 
แบงกลุมเปน 2 กลุม เพื่อหาแกนความรูของการสัมมนาในครั้งนี้ -สิ่งที่
ได 1. การทําการบานการเตรียมตัวกอนเขาเสวนา เปนหัวใจสําคัญ



ที่สุด เพราะไดฟงการบรรยาย เรื่อง "องคกร Chaordic" แลวตอง
ยอมรับวาตนเองศึกษามานอยมาก ไมสามารถเปลี่ยนจากสิ่งทีฟ่งเปน
ภาพในหัวได 2. เรื่องเลามากมายที่เปนเทคนิคในการพัฒนางานของ
ตนเอง 3. Card Technique 4. AAR แบบกลุมจาก อ.ประจักษ มข.  

สุดทายผมขอขอบคุณเจาภาพ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนอยางสูง
มากครับ  

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
kpn เมื่อ พ. 08 พ.ย. 2549 @ 14:08 (93212)  
ผมเพิ่งpost เปนเรื่องแรกในversion ใหม ทําไมพอตีพิมพออกมา มันติดกัน
เปนพรืออยางนี้ครับ เครื่องมือที่เคยใชก็ไมมีเหมือนเดิม ผูรูชวยแนะนําดวยนะ
ครับ (มือใหมจริงๆ) กัมปนาท 
 
บอย สหเวช เมื่อ พ. 08 พ.ย. 2549 @ 18:23 (93349)  

• เก็บรายละเอียดไดเยี่ยมครับ 

Panda เมื่อ พ. 08 พ.ย. 2549 @ 20:46 (93413)  

• ถาพิมพใน word กอนใหใช Font Tahoma ขนาด 12  
• เวลา copy มา paste ตองมาจัดยอหนาใหมครับ  
• ผมนิยมใชขึ้นยอหนาใหมแบบ จุด แทน  
• อานคูมือการใชใน Tutorial ของ ทานอาจารย ดร. จันทวรรณ ครับ 

Panda เมื่อ พ. 08 พ.ย. 2549 @ 20:50 (93415)  

• ควรเพิ่ม Tag : UKM8  UKM-8 ดวยครับ  
• คิดวาถาม ชื่อผูใช และ รหัสผาน จาก ดร. จันทวรรณ ไดครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ พฤ. 09 พ.ย. 2549 @ 09:05 (93568)  
ขอบคุณอาจารยอรรณพ มากครับ 
 
นาย ปภังกร วงศชิดวรรณ เมื่อ ศ. 10 พ.ย. 2549 @ 12:38 (94233)  

• สวัสดีครับคุณกัมปนาท  
• ยินดีเปนอยางยิ่งเลยครับ ที่ทานอาจารยกลับมาใชบล็อกใน G2K แหงนี้
อีกครั้งหนึ่งครับ  

• ผมขออนุญาตนําบล็อกของทานอาจารยเขาไวในแพลนเนทของผมนะ
ครับ เพื่อที่จะไดเขามารวมเรียนรูและแลกเปลี่ยนกันบอย ๆ ครับ  

• และยินดีอยางมากขึ้น เมื่อไดทราบวาอาจารยอยูที่ มมส. เพราะตอนนี้
ผมไดขาววาทาง มมส. มีปริญญาเอกสายบริหารที่ดีมาก ๆ (ชื่อเสียงดัง



มากครับ) ตอนนี้ผมกําลังหารายละเอียดอยูครับ เพราะอยากจะไปเปน
ศิษย มมส. และถือปริญญาของ มมส. มหาวิทยาลัยรุนใหมที่มีคุณภาพ
ยิ่งครับ  

• ขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงที่เขามาเปนสมาชิก G2K แหงนี้ 
เพื่อที่เราและเพื่อน ๆ อีกหลายทานจะไดเรียนรูสิ่งที่ดี ๆ จากทาน
อาจารยครับ 

Mr. Kamphanat Archa (Jack) เมื่อ ศ. 10 พ.ย. 2549 @ 13:44 (94268)  
ยินดีเขารวมplanet ของคุณปภังกร วงศชิดวรรณ ครับ 
 
 

……จบบันทึก..... 
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มหาสารคาม ป 2538  

• ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร-
ฟสิกส คณะศึกษาศาตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ป 2542  

• ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
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