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“เอกสารเลมนี้พิมพดวยกระดาษถนอมทรัพย” 
 



 
ขอความเจาของบนัทึก 

 
ถึง ผูอาน 
  
 จากฉบับแรกที่จัดทําเพื่อมอบใหนองในวันแหงความสําเร็จ    
(รับปริญญา 19 ธค 49) และสําหรบัฉบับที่ 2 น้ีเปนการบันทึก
เกี่ยวกับกจิกรรมการทํางานในชวงตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2549     
ถึงวันที่ 24 มกราคม 2550 ซึ่งกิจกรรมในชวงนี้จะเนนการนํา
กระบวนการจัดการความรูมาขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพ ที่เปนงาน
ประจําของตนเอง รวมทั้งหมดจํานวน 24 บันทึก โดยจะเนนใน     
วงเล็กๆ แคบๆ กอนเปนสําคัญ และจะขยายผลมากขึน้ในฉบับหนา
ฉบับที่ 3 ตอไป   
 
 
    

                               (กัมปนาท อาชา) 
                               26 มค 50 
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Post 1  
วันท่ี 15 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

นําบันทึกใน blog มารวบรวมเปนของขวัญใหนองในวันรับปริญญา 
 
เน้ือหา 
 วันนี้นองของผมที่ทํางาน 2 คน ไมไดมาทํางาน คือ นองไหม และ
นองรินทร เนื่องจากตองไปซอมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรเปนวันแรก 
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชวงเชาผมก็ทํางานตามปกติ แตชวงบายเกิด
เบื่อๆ เลยนั่งคิดวาจะหาของขวัญอะไรให นอกจากการดแสดงความยินดีแลว 
จะใหของขวัญอะไรท่ีมันจะไมธรรมดาและประหยัดที่สุด ในชวงเศรษฐกิจ
กําลังฟนตัว ก็เลยปงไอเดียที่จะนําประสบการณการทํางานที่ไดบันทึกไวใน 
blog ตลอดระยะเวลาประมาณ 1 เดือนที่ผานมา ซึ่งคิดวาเมื่อนองไดอานและ
คิดตามก็จะไดขอคิดเพื่อเปนประโยชนในการพัฒนาการงานของนองทั้งสอง
บาง ก็เลยไดรวมรวมบันทึกของตัวเองที่มี จัดทําเปนเลม โดยหนาปกมี
ขอความอยางที่เห็น   
 

“Post of My Work for My 2-sister”
    

8 November to 14 December 2006
    

http://gotoknow.org/blog/kamphanat
               

made by myself every step
    

(ลองคลิ๊กเขาไปดูนะครับอานแลวตลกดี)
 
คําสารภาพ

• ใชเวลาหลวงเกือบทั้งบายวันนี้ เนื่องจากการออกแบบเลม, copy 
ขอความแตละบันทึกจาก G2K จนปวดมือ, รวมทั้งมาจัดรูปแบบ, เขา
เลมเอง  

• ใชวัสดุอุปกรณของสํานักงานทกุชิ้น 

 แตผมวาสิ่งที่ผมใหนองทั้งสองคน คือ ความรู ที่จะพอชดเชยเวลาที่ผมเสีย
ไปในชวงบายวันนี้ไดครับ  
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ขอคิดเห็นจากผูอาน

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 17:45  

• ไฟลรูปเลมอาจจะโหลดนานไปบางแตอยากใหไดอานจริงๆ ครับ คลิ๊ก
ขวาเพื่อเปดหนาใหมรอกอนก็ไดครับ  

• ทําดวยความตั้งใจมากครับ 

คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 17:52  

• กอนอื่น ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ทานดวยครับ  
• การใหความรูเปนสิ่งที่ประมาณคาไมไดครับ แตยังไงก็อยากลืมซ้ือของ
เล็กๆนอยใหนองๆบางนะครับ เพื่อจะไดถายรูปไว (เพราะความรูที่ไดให
ไป ถายรูปแลว คนทั่วไปมองไมลึกซ้ึงจริงๆ จะมองไมเห็นครับ แต 
MSU-KM Team มองเห็นความรูในตัวทุกคน)  

• ........(ชวงนี้ เวนวรรคใหยิ่มๆๆ และหัวเราะ).....  
• ไอเดีย เจงมากๆ.....มคุีณกลวย มมส. ดวย  
• ขอบคุณครับ 

จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 18:04 

เปนไอเดียที่นารัก คนรับคงปลื้มใจมากนะครับ ที่พี่ชายคนหนึ่ง ต้ังใจทําให ขอ
แสดงความยินดีกับนองทั้งสองทานดวยครับ 
 
คุณ รัตติยา เขียวแปน เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 18:48 
 
อิจฉา นอง 2 คนนี้มากเลยคะ  ที่มีพี่ที่เปนเพื่อนรวมงาน ที่หวงใยนองขนาดนี้ 
ถึงแมไมใช นอง 2 คนนี้ ดิฉันขออนุญาต เจาของของขวัญ  แอบเปดของขวัญ
ชิ้นนี้ดวยคนนะคะ 
 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 20:07 

• แอบไปเปดของขวัญ  มาแลวคะ ^__^  นารักจังเลยนะคะ  
• แจคจา...  043  นี่ไมตองเพิ่มเลข 8 คะ  เพิ่มเฉพาะเบอรมือถือ
คาบบบบบบ   

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 20:11 

ขอบคุณพี่หนิงมากครับ ผมก็สงสัยอยูเชนกันวาเบอรบานจะตองเติม เลข 8 
ตามหลังเลข 0 รึเปลา 
 
 

http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/profile/banana18
http://gotoknow.org/profile/mhsresearch
http://gotoknow.org/profile/rattiya
http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/profile/kampha


นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 20:15 

• โอโหเยี่ยมเลยครับคุณ Jack  
• นองนารักดี  
• ขอแสดงความยินดีดวยครับผม 

 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 15 ธ.ค. 2549 @ 20:22    

จะนําทุกขอคิดเห็น และความยินดี สงตอใหนองทั้ง 2 ครับ 
 
สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ ส. 16 ธ.ค. 2549 
 
ขอแสดงความยินดีกับนองไหมและนองรินทร ดวยเชนกันครับ 
หวังวา "ไมใชคนแรก และ ไมใชคนสุดทาย" ที่มาแสดงความยินดี 
วิชิต 
 
สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ ส. 16 ธ.ค. 2549 
 
ขอเพิ่มบันทึกนี้อีกนิดครับ : การศึกษาตลอดชีวิต 1 : ศึกษาในระบบยังไม
เพียงพอ ตองศึกษาตอนอกระบบอีกดวย  
การที่เราเรียนจบจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย แลวออกไปทํางาน
นั้น อยาคิดวาเพียงพอสําหรับการสรางความเจริญกาวหนาได ที่แทยังจะตอง
แสวงหาความรู คนควา วิชาการเพิ่มเติมตอไปอีก ดังพระบรมราโชวาทที่ตรัส
วา 
        "การศึกษาในมหาวิทยาลัย ที่มุงเนนใหบุคคลมีความรูความสามารถดาน
วิชาการสําหรับการประกอบการงานในชีวิตนั้นถือวาเปนการศึกษาในระบบ ผู
ศึกษาจะไดรับความรูถายทอดจากครูบาอาจารยและจากการศึกษาคนควาทาง
ตํารับตําราเปนหลัก ตอเมื่อไดออกไปทํางานไดประสบเหตุการณและปญหา
ตางๆ ใหตองขบคิดมากมายแลว จึงเกิดความรูความเขาใจที่ถองแทในสิ่งทั้ง
ปวง ที่เรียกวา ประสบการณชีวิตเพิ่มขึ้นประสบการณในชีวิตนี้เปนบอเกิดแหง
ความรอบรู และความฉลาดจัดเจนที่มีคา ซ่ึงถาไดรูจักนํามาใชดวยความรูเทา
ถึงเหตุผลและดวยความรอบคอบระมัดระวังแลว จะยังประโยชนใหแกตนและ
สังคมอยางวิเศษสุด 
       ดังนั้น การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาภายหลังสําเร็จจาก
มหาวิทยาลัย จึงมีความสําคัญยิ่งยวด ในการสรางเสริมผูผานการศึกษาใน
ระบบมาแลว ใหมีปญญาและความสามารถที่จะปรับตนใหเขากับสภาวะแทจริง
ของชีวิต พรอมทั้งดํารงตนใหอยูในสังคมอยางเปนสุขและเจริญมั่นคงได" 
------------------------------------------------------------------ 
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พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแกน วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๖
        ปญหาความทุกข หรืออุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน อาจ
ไมตรงกับที่เรียนมา การศึกษาเพิ่มเติม เรียนรูอยูเสมอไมหยุดนิ่ง จึงจะชวยให
สามารถขจัดปดเปาปญหา อุปสรรค ความทุกขตางๆ ออกไปไดพน 
 
อรุฎา นาคฤทธิ ์เมื่อ ส. 16 ธ.ค. 2549 @ 09:39 

• แวะมาทักทาย  
• ชื่นชม..  กับของขวัญที่ผูใหต้ังใจทํา และผูรับคงปลื้มมมมมมมนาดู ที่
ไดรับมัน : )  

• ไมสงวนลขิสิทธิ์ใชมั้ยคะ วาง-วาง จะแอบเอาไอเดียดี-ดี แบบนี้ไปใช
บาง 

HONEY เมื่อ ส. 16 ธ.ค. 2549 @ 10:07 จาก 202.28.35.1 

ขอเขามารวมแสดงความยินดีกับ "นองรินทร & นองไหม" ดวยคะ 
 
 
Panda เมื่อ ส. 16 ธ.ค. 2549 @ 23:03 จาก 202.28.35.1 

• มารวมแสดงความยินดีกับ "นองรินทร & นองไหม" ดวยครับ  
• (copy ชาวบานเอา...อิอิ) 

บอย สหเวช เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 05:59 

• ขอแสดงความยินดีกับนองไหมและนองรินทรดวยครับ สําหรับพี่ชายที่
แสนดี 

Rin เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 11:36 จาก 202.28.35.1 

• ขอบคุณพี่แจคมากคะ สําหรับของขวัญชิ้นพิเศษ (T_T)  
• ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รวมแสดงความยินดีกับนองคนนีค้ะ (^_^)  
• ขอแสดงความยินดีกับพี่วิชิตดวยเชนกันคะ (พี่มหาบัณฑิต)  
• ขอบคุณอีกครั้งคะ  
• ...........................(เวนที่ใหยิ้มเหมือนพี่กลวยบาง) 

.......(^_^).........  

Adinan เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 01:01 จาก 203.113.77.100 

เปนความคิดที่ดีครับผมชอบ เพราะมันมีคุณคามากในยุคเศรษฐกิจพอเพียง
ครับ 
 
ไหม เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 13:04 จาก 202.28.35.1 
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คงยังไมสายเกินไปนะคะที่จะเขามา เพื่อขอบคุณทุกทานที่รวมแสดงความ
ยินดีดวย และที่ลืมไมไดตองขอขอบคุณพี่แจคมากคะ ของขวัญที่ไดรับถึงแม
จะไมมีราคา แตยอมรับคะวามีคุณคามาก จะพยายามเรียนรูใหมากที่สุดคะ  
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 2 
วันท่ี 21 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 BAR โครงการศึกษาดูงานพืชสวนโลก กอนที่จะดูงานประกันคุณภาพ 
จริงๆ 
 
เน้ือหา 
 ชวงนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมโจ คงตองเหนื่อย
หนอยในฐานะการเปนสถานที่ศึกษาดูงานจากเพื่อนเราชาวอุดมศึกษา อาจจะ
เปนเพราะเหตุผลที่ดูแลวไมคอยมีความเกี่ยวของกันนัก คือ เปนเทศกาลงาน
พืชสวนโลก ที่ จ.เชียงใหม 
ชวงนี้ก็เชนกันหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยของผม ออกศึกษาดูงานกันมาก 
โดยเฉพาะเปาหมายที่จังหวัดเชียงใหม หรือใหใกลเคียงที่สุด คงเหลือเพียง
ศูนยพัฒนาและประกันคุณที่ยังไมไดไป แตเมื่อวานก็มีขาวดีที่ทานอธิการบดี
ไดอนุมัติโครงการ “ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยของรัฐ 
(มช.) และมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ม.แมฟาหลวง)” ระหวางวันที่ 6-10 
มค 50 (ชื่อโครงการดูแลวเปนการเปนงานมาก) 
ชวงเชากอนเที่ยงวันนี้ทุกคนก็กระตือรือรนมาเพื่อการเตรียมการไป (BAR) 
อยางพรอมเพียง ณ หองสถานที่ประชุมแหงใหมหลงโตะผมเอง ผมจึงมาเลา
การทบทวนกิจกรรมการเตรียมการศึกษาดูงาน 
 
     

 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 

 

 

 

 



• วาระพิจารณาแรกที่ทุกคนตองการ คือ จะไปชมงานพืช
สวนโลก วนัไหนดี, จองบัตรอยางไร ฯลฯ (ทั้งๆที่ในโครงการที่ขอ
อนุมัตไมมีอะไรที่เกี่ยวของกับงานนี้เลยซักนิดเดียว) สรุปแลว วันที่ 7 
มค 50 ไดไปกัน 

• ศึกษาดูงาน มช. วันที่ 8 มค 50 ชวงเชา และชวงบายไป
ชมสวนอะไรซักอยาง (ผมจําไปได) 

• ศึกษาดูงาน ม.แมฟาหลวง ชวงบาย วันที่ 9 มค 49 และ
ไปชมวัดอะไรผมก็จําไมได ที่ จ.เชียงราย ของศิลปนแหงชาติ และ
เดินทางกลับเชา วันที่ 10 มค 49 

สรุป แลวโครงการนี้ตองใชชื่อวา “การทัศนศึกษาธรรมชาติเพื่อบูรณา
การกับงานประกันคุณภาพ”  80 : 20 
  
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
บอย สหเวช เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 12:39 

• ดูงานที่มช. เกี่ยวกับเรื่องอะไร เลาสูกันฟงบางนะครับ เพราะผมเองก็
เพิ่งกลับมา 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 12:45 

ประเด็นหลักก็เรื่องการดําเนินงานหลังการประเมินคุณภาพรอบที่ 2 จาก สมศ. 
คงเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน ในฐานะหัวอกเดียวกันที่ไดรับกา
ประเมินและครับ คุณบอย 
นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 12:52 
 
ภาพแรกที่เห็นเบื้องหลังถึงโตะทํางานพี่แจ็ค... 
.... ทานขา วเที่ยงที่  โตะทํางานทุกมื้อหรือเปลาครับ... 
ใชคอมพิวเตอร 2 เครื่องกันเลย 
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 12:58 
 
ทานขาวเที่ยงตรงนี้เกือบทุกวัน (12-13 น) พรอมกันนั้นก็จะอานบันทึกเก็บตก
จากชวงเชา และก็ทํางานตอตามปกติครับ ตกเย็นประมาณ 17 น. ก็เก็บตก
บันทึกจากชวงบาย ครับ คุณบอน 
 
แผนดิน เมื่อ พฤ. 21 ธ.ค. 2549 @ 21:56 จาก 202.28.35.1 
อิจฉาคนไดไปโนนไปนี่จังเลย  ไอตัวเราไดแตจินตนาการวาไปโนนไปนี่...
บรรยายกาศที่ทํางานเวิรคนาดูเลย โดยเฉพาะมุมของการ "กินขาว" 
 
สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ ศ. 22 ธ.ค. 2549 
ถา โชคดี อาจไดไปพรอมกันครับ (อยูในแผนๆ) 

http://gotoknow.org/profile/kampha
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http://gotoknow.org/profile/pandin
http://gotoknow.org/profile/wichitchavaha


 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 22 ธ.ค. 2549 @ 04:02 
ไปดวยๆ  กิ๊ดเทิงหาเจียงหมายยนักจาว   
 
คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ ส. 23 ธ.ค. 2549 

• คนสวนใหญอยากไปกันครับ ผมก็เปนหนึ่งในนั้น  
• โครงการผสมผสานครับ ได 2 ตอ (ศึกษาดูงาน+ชมงานฯ)  
• ตามกําหนดการแลว มีที่จําไมได อยู 2 แหงครับ (1 วัด+1 สวน) กลับ
มาแลวอยาลืม เฉลย (พรอมภาพถาย+AAR) ดวยนะครับ  

• ที่เชียงใหมหนาวนะครับ (รูเหมือนเปนคนเชียงใหมเลย) อยาลืมหาอะไร
อุนๆแกหนาวนะครับ  

• ขอบคุณครับ 

เมตตา เมื่อ ส. 23 ธ.ค. 2549 @ 15:04 จาก 202.12.74.5 

วัดที่วา...คนหาดใหญขอเดานะคะวา...เปน "วัดลองขุน" หรือ "รองขุน" ไม
แนใจคะ ....รอฟงบรรยากาศคะ 

Rin เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 14:01 จาก 125.24.138.126 

• ครั้งแรกในชีวิตสูเชียงใหม  
• ถาไดภาพตอนประชุมนาจะดีนะคะ ภาพนี้นอกเวลางานคะ  
• จุดประสงคหลักก็คือศึกษาดูงาน สวนไปเที่ยวก็คือผลพลอยได (จริง
ไหมคะ )  

  
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
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Post 3 
วันท่ี 24 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 สัมภาษณเงียบ ไมมีเสียง ไมไดเจอกัน จึงไดขอมูลที่ลึกซ้ึง 
 
เน้ือหา 

วันเสารที่ 23 ธค 49 ไดมีโอกาสตรวจประเมินศูนยกาฬสินธุ ของ 
มมส.  โดยกอนหนานั้นวันพฤหัส เจาหนาที่ศูนย ไดแจงผมกอนลวงหนาวาจะ
ไมมีนิสิตมาใหสัมภาษณในวันประเมิน ดังนั้นเพื่อใหไดขอมูลในสวนนี ้ผมจึง
ฝากขอคําถามและจัดทําเปนแบบสอบถามปลายเปดใหเจาหนาที่ศูนยไปเก็บ
ใหกอนลวงหนาในวันศุกร และนํามาใหคณะกรรมการประเมินในวันเสาร ซ่ึงก็
ถือไดวาเปนการแกปญหาเฉพาะไดดีพอสมควร 

 

 
 

เปนที่นาแปลกวาสิ่งที่นสิตไดเขียนมาใหกรรมการในวันนั้น หลายๆ อยาง ผม
วาถาใชการสัมภาษณแบบ F2F คงไมไดคําตอบในแบบที่เขียนมาใหแนนอน 
(เปนสิ่งที่พูดไมไดอยางเปดเผย) 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 

• คงไมแปลกหรอกครับ เพราะ ถาเปนการเขียนตอบแบบไมระบุชื่อ ก็มี
อิสระในการตอบครับ  

• บางทีการเผชิญหนา อาจมีขอจาํกัดหลายอยาง ทําใหไดขอมูลไมใช
ขอมูลแทจริง ครับ  

• แตไมวาจะเปนแบบเผชิญหนา หรือไมเผชิญหนาตางก็มีขอดี-ขอเสีย
แตกตางกันไป อาจจะตองปรับใชตามสถานการณอยางที่ทําในกิจกรรม
นี้ครับ  

• ขอบคุณครับ 

http://gotoknow.org/profile/banana18


กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 09:07 

ขอบคุณกลวยที่ใหขอคิดเห็น..สุขสันตปใหมลวงหนานะครับ 
 

……จบบันทึก..... 
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Post 4 
วันท่ี 24 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

กินขาวปา ซอมเถียงนาใหปู-ยา ชีวิตอีกดาน 
 

เน้ือหา 
 วันนี้วันอาทิตย วันวางของผม พอผมชวนผมไปซอมเถียงนาใหปู-ยา 
ซ่ึงสภาพมันทรุดโทรมมากแลวหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จครั้งลาสุดเมื่อเดือนกอน 
เราไปกัน 5 คน คือ พอผม อา ผม ลูกชายอา และแฟนผม  

 
 

 
 

 
 

AAR-ผมมองออกวาปูกับยาผมนั้นดูมีความสุขมาก ชีวิตคนแกหลังเกษียณอายุ
ราชการมาเกือบ 20 ปแลว ผมวาที่บานนอกนั้นมีความสุขมากไมวุนวาย ปญหา
ลุมเลาก็ไมคอยมี เรียบงาย พอเพียง 
 



 
 

พรุงนี้คนที่ทํางานคงตกใจเห็นผมตัวดํา เพราะปกติผมเปนคนที่ผิวขาว
พอสมควร มองไมออกวาตนตระกูลเปนชาวนา ชนบท   
 

 
 



 
 
 

ศัพททองถ่ิน 

• กินขาวปา เปนลักษณะการไปเที่ยวเชิงอนุรักษอยางหนึ่ง ที่พา
ครอบครัวหรือคนสนิทกันไปกินขาวเที่ยงกันตามหัวไรปลายนา 

• เถียงนา ก็เปนกระตอบตามหัวไรปลายนา  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 18:12 
และแลวหนุมแจคก็เผยตัวแฟนสาว  ^__* 
แจค คะ ซอมแซม สะกดดวย ไมเอก จะ  พี่ก็งงนะ  แจคซอมเถียงนา 
ทําไม  เถียงนาทําอะไรผิดหรอจึงโดนซอม 
 เขามาอานเลยเขาใจ ^__* 
 
Ka-Poom เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 18:22 
นารักมากคะ..คนที่กําลังตําสมตําคะ... 
ตามหลังพี่หนิงมาติดๆ คะ...แวะมาแซวคะ.. 
(^___^) 
กะปุม 
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 18:28 
เราเคยคุยกัน อีก 2 3 ป พอ แมผมคงจะเกษียณตัวจากขาราชการกอน และ
อาจกลับมาอยูถิ่นฐานบานเกิด ที่นี้ครับ และผมอาจจะมาอยูดวยคน (พอและ
แม เปนคนหมูบานเดียวกัน) อยูหางจากที่ทํางานประมาณ 20 กม. 
(มมส.) จังหวัดมหาสารคาม 
 
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 18:38 
ถามเพื่อความรูครับ คุณแจค  
คําวา "เทียงนา" กับ "เถียงนา" ใชคําเดียวกันมั้ยครับ  
ผมเคยเห็นคําวา เถียงนา บอยๆ มีเพื่อนรุนนองเปดรานอาหารกลางนา ใชชื่อ
รานวา "รานเถียงนา"  
บันทึกเคลากลิ่นอายทองนา บรรยากาศดีมากครับ... 
 ........ 
เขียดจะนา กับเถียงนานอย  
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 18:45 

• นาจะเปน "เถียงนา" เปนคําตอบสุดทายครับ  
• ขอบคุณมากครับพี่จตุพร 

แผนดิน เมื่อ อ. 24 ธ.ค. 2549 @ 19:34 จาก 202.28.35.1 

• อิจฉาวันวางที่มีความหมายของแจค  
• ความเรียบงาย  สมถะ แตมักยิ่งใหญเสมอ  
• ประเทศสยามแมพัฒนาไปไกลสักแคไหน แตก็ (คง) ไมลืมวาคนสวน
ใหญของเรา คือ "ชาวนา" 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
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 คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 08:51 

• บรรยากาศดีครับ ทําใหผมนึกถึงบานผมขึ้นมาทันที  
• ดูภาพแรก..ยังมองไมออกครับ....พอเจอภาพสุดทาย..เปนภาพเฉลยวา
ใครเปนใครครับ  

• ขอบคุณครับ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/banana18


Post 5 
วันท่ี 26 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

AAR-morning : ลปรร.ระบบประเมินอาจารย online ม.มหาสารคาม 
 

เน้ือหา 
 ดวยปญหาที่นิสิตเขาทําการประเมินการสอนของอาจารยผานระบบ 
online ของ มมส. ในแตละภาคเรียนมีจํานวนนอย ทําใหเกิดผลตอความ
นาเชื่อถือ ดังนั้นวันนี้จันทรที่ 25 ธค 49 ศูนยฯของผมจึงนัด แลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อหาแนวทางแกไข โดยเชิญรองคณบดีฝายวิชาการของแตละคณะมา 
ลปรร. รวมกัน  
 
มี อาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ เปนประธาน 
ซ่ึงไดชี้แจงดวย Power point <อานเอกสารคําบรรยาย> ประเมิน 15 นาที 
และกระบวนการตอจากนั้นประธานไดใชวิธีการของการจัดการความรู (KM) 
เขามาดําเนินการประชุมโดยใชเครื่องมือ Story Telling และ ลปรร. จาก
รองคณบดีฯที่เขาประชุมทีละทาน ประกอบดวยเรื่องเลาของ  
 
รศ.วิรัตน พงษศิริ รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาการสารสนเทศ……."
จากที่ผานมาแลวผูที่เขาประเมินมีอยู 2 กลุม คือ กลุมที่ชอบอาจารยมาก กับ 
กลุมที่ไมชอบอาจารยมากๆ สําหรับวิธีการที่จะทําใหจํานวนผูเขาประเมินเปน 
100% คือการล็อกระบบบริการการศึกษาถานิสิตไมทําการประเมินอาจารย
ผูสอนกอนจะดําเนินการใดๆในระบบตอไมได และทางสวนกลางควรจัดตาราง
การใชหองปฏิบัติการคอมฯใหนิสิตในแตละสาขาวิชาไดไปใชทําการประเมิน
อาจารย online และสําหรับขอคําถามควรทบทวนใหสั้น กระชับ งาย"  
 
ผศ.ธัญญา สังขพันธานนท รองคณบดีฝายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ……."เคยเห็นที่ มน. จะมีโปสเตอรติดเชิญชวนนิสิตเขาประเมิน
อาจารย online ติดไปทั่วมหาลัย ซึ่งไดผลพอสมควร, ขอคําถามที่ใชควรมี 
10 หรือ ไมเกิน 15 ขอจึงไมนาเบื่อ, อาจนําผลการประเมินการสอนนี้นํามาใช
พิจารณาประกอบความดีความชอบ เพื่อใหอาจารยผูสอนแตละทานไดกระตุน
ผูเรียนของตนเขาประเมิน online และสิ่งที่สําคัญที่สุดจะทําอยางไรใหการ
ประเมินผูสอน ถือวาเปนหนาที่ของนิสิตอยางหนึ่งที่ตองทํา"  
ผศ.จันทรฉาย กรรภิรมย รองคณบดีฝายวิชาการคณะวิทยาศาสตร……."
คณะวิทยาศาสตรในชวงที่ผานใชการประเมินทั้ง 2 อยางควบคูกันไป คือทั้ง 
online และแบบ paper"  
 
อ.เชิงชาญ จงสมชัย รองคณบดีฝายวิชาการวิทยาลัยการเมืองการ
ปกครอง……."การล็อกระบบบริการการศึกษา ตองระวังการรองเรียนจากนิสิต
ใหมาก เพราะเรามีชองทางการรองเรียนที่สําคัญคือ สายตรงอธิการบดี และ
สําหรับขอคําถามควรสั้น กระชับ ตรงประเด็นที่ตองการที่สุด"  

http://gotoknow.org/file/kampha/audit_online.ppt


 
อ.ดร.โกวัฒน เทศบุตร รองคณบดีฝายวิชาการคณะศึกษาศาสตร……."
สําหรับที่ผานมาศูนยที่เปดตามจังหวัดตางๆ โดยเฉพาะระดับปริญญาโท 
สถานที่ไมเหมาะสมหรับทําการประเมิน online อาจจะยืดหยุนหรือยกเวน
สําหรับกรณีผูเรียนอยูศูนยตางจังหวัด และสําหรับประเด็นที่จะทําการล็อก
ระบบ เชื่อวาจะเปนการสรางภาพลวงใหกับตนเองอีกอยางหรือไม เพราะนิสิต
จะเพียงแค คลิ๊กๆ พอใหผานไปเทานั้น"  
 
อ.อุมาภรณ มูลศิลป (ตัวแทน)รองคณบดีฝายวิชาการคณะการทองเที่ยว
และการโรงแรม……."ถานําผลการประเมินการสอนมาผูก TOR ไดจะทําให
อาจารยเกิดการกระตุน และจะสงเสริมใหผูเรียนของตนเขาประเมิน onlie และ
อีกอยางทางสวนกลางอาจจะจัด สัปดาหประเมินการสอน"  
 
อ.กําจร แซเจียง รองคณบดีฝายวิชาการคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง
และนฤมิตศิลป……."ขอเลาประสบการณจากที่ทํางานเดิม คือ ม.รังสิต 
ประเมินแบบ paper แบบใชดินสอฝน และตรวจดวยคอมพิวเตอร ซึ่งผลการ
ประเมินจะมีผลตอการขึ้นเงินเดือน และถาอาจารยผูใดมีผลประเมินตํ่ากวา 
3.00 จะถูกคณบดีและอธิการบดี เรียกพบ…อีกประเด็นการที่จะล็อกระบบ
ประเมินนั้นชวงระยะเวลาก็มีสวนสําคัญ จากประสบการณแลวการสอบแลวคอย
ประเมิน กับการประเมินแลวคอยสอบ ผลจะแตกตางกันมาก และอีกอยาง
สําหรับ ม.รังสิต สําหรับอาจารยที่สอนหลายวิชา ก็สามารถเลือกรายวิชาที่จะ
ใหผูเรียนประเมินได โดยผูเรียนไมจําเปนประเมินทุกรายวิชา"  
 
ผศ.ดร.อนุชิตา มุงงาม รองคณบดีฝายวิชาการคณะเทคโนโลยี……."ผูสอน
เปนคนสําคัญที่ตองแจง กระตุนใหผูเรียนของตนไปทําการประเมินผานระบบ 
online และอีกอยางเทาที่ประสบมาคือนิสิตผูเรียนไทยมีความเกรงใจผูสอน 
และโดยเฉพาะขอคําถามปลายเปดจะมีแตสิ่งที่ดีๆ ตางจากผูเรียนตางประเทศ
ที่จะเขียนทุกอยางที่ตองการใหปรับปรุง"  
 
รศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค รองคณบดีฝายวิชาการคณะสาธารณสุข
ศาสตร……."จากที่เคยทําของที่ทํางานเดิม คือ ม.มหิดล นอกจากผูเรียนจะมี
การประเมินผูสอนแลว ก็จะใหอาจารยประเมินอาจารยดวยกันเองดวย 
ผูบังคับบัญชาของอาจารยประเมินดวย ซึ่งเปนการตรวจสอบขอมูลอีกครั้ง 
สําหรับสเกล scale ของขอคิดเห็นก็จะมีไมถึง 5 ระดับ เพราะจะทําใหตอบ
ยาก"  
 
(ตัวแทน)รองคณบดีฝายวิชาการคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร……."
พอใกลถึงชวงทําการประเมินการสอนผานระบบ online ควรมี popup ในการ
ดึงดูด และเตือนผูเรียนอยางโดดเดน จะชวยไดบาง"  
 



(ตัวแทน)ตัวแทนจะกองทะเบียนฯ ผูดูแลระบบ online……."การจะล็อกระบบ
ถือวาทําไมยาก แตกลัวนิสิตจะแคคลิ๊กพอผานๆ เพื่อใหสามารถทํารายการ
ตอไปได"  
 
AAR-สิ่งที่ผมไดสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในชวงเชาวันนี้ 

1. ไดรูถึงการนําระบบการประเมินแบบ 360 องศามาใช อยางที่ ม.มหิดล 
จากเรื่องเลาของรศ.ดร.ณัฐจาพร พิชัยณรงค  

2. การจะบังคับใหผูเรียนทําการประเมินตองระมัดระวังพิจารณาอยาง
รอบคอบ ถึงผลได คือ จํานวนผูเขาประเมินเยอะ ผลเสีย คือ ผลการ
ประเมินที่ออกมาอาจเปนภาพลวงตา - ระดับของสเกล scale ของแบบ
ประเมินก็มีผลตอการตอบพอสมควร  

3. ชวงเวลาของการประเมิน คือ ประเมินกอนออกผลการเรียนแลว กับ การ
ประเมินหลังจากออกผลการเรียนแลว สงผลตอผลที่ออกมาอยางเห็น
ไดชัด  

4. ผมซึ่งเปนผูดูแลขอมูลการประเมินอาจารยผาน online ตองไปนั่ง
ทบทวนอยางหนักแลวจะทําการ อยางไรเพ่ือเพ่ิมจํานวนผูประเมินใน
ระบบ โดยไมใชวิธีการบังคับ  (ล็อกระบบบริการการศึกษา) เพื่อไมให
เกิดขอมูลที่เปนภาพลวงตา อยางที่ทานอ.ดร.โกวัฒน เทศบุตร ไดให
ขอคิดไว 

  
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
Panda เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 17:03 จาก 202.28.35.1 

• เก็บเรื่องเลาไดดีครับ  
• เมื่อเชาผมไปรวม พิธีเปดสถาบันขงจื้อ มมส. มาครับ  

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 17:18 

ก็เพราะผมตองประชุมในชวงเชา จึงไมไดไปรวมงานเปดตามที่ทานรองฯ
พิศมัย ไดกรุณาใหเกียรติไปรวมครับ ทานอาจารยอรรณพ ซึ่งคงมีโอกาสได
อานบรรยากาศพิธีเปดผานบันทึกของทานอาจารยตอไปนะครับ 
 
แผนดิน เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 19:52 จาก 202.28.35.1 

• เคยไดรับทราบขอมูลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสิตวาไม
มากนักเทาที่ควร ซึ่งครั้งนั้นรูสึกจะเปนชวงไปประเมินหนวยงานฯ ของ
แจ็คนั่นแหละ แตก็เห็นความมุงมั่นของหนวยงานในการติดตาม 
สังเคราะหแนวทางอันเปนประโยชนสุงสุดของทุกฝาย  

• ผมเห็นดวยในระบบประเมินทั้งออนไลนและPaper  
• แตกระบวนการทําความเขาใจใหนิสิตเห็นความสําคัญของการประเมินก็
สําคัญไมใชนอย โดยเฉพาะการประเมินแบบไมมีมายาคติตอผูสอน 

http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/blog/phyto/69291
http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/profile/pandin


นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 22:05 

ขอบคุณนะครับที่เขามาทักทาย  เด๋ียวผมสงเร่ืองmovie maker ใหคุณอานนะ
ครับ เด๋ียวขอพิมกอนครับ  
 
นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ จ. 25 ธ.ค. 2549 @ 23:07 
วันจันทรที่ 25  ธันวาคม  2549 
          วันนี้ทั้งชวงเชาและชวงบายไมมีงานถายวีดีโอและที่สําคัญเลยครับไม
มีเครื่องคอมพิวเตอรวางใหผมไดตัดตองานพบหมอศิริราชเลยครับ  เนื่องจาก
เครื่องคอมพิวเตอรนั้นพี่พี่ที่หนวยเคาไดใชแปลงไฟลโดยแปลงไฟลจากแผน
DVD เปน VCD ครับ  ก็อยางที่ผมไดเคยบอกไปแลววาถาแผนDVD นั้นมี
ความยาว 2 ชั่วโมง ก็เทากับวาก็ใชเวลาแปลงไฟล 2 ชั่วโมงครับ  ทําใหทั้ง
วันนี้ผมไมไดทําอะไรเลยครับ  แตมีการบานงานหนึ่งที่ผมไดรับมอบหมายจาก
คุณที่ใชนามแฝงวาคุณJack โดยคุณ Jack นั้นจะเปนคนที่ติดตามบันทึกของ
ผมโดยตลอดครับ  โดยคุณJack นั้นมีอาชีพเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครับ  โดยเมื่อหลายวันกอนคุณJack 
ไดใหผมอธิบายถึงโปรแกรม Windows Movie Maker  ซึ่งเปนโปรแกรมที่ผม
เคยใชงานแลวแตยังใชงานไมจริงจังก็เลยยังไมกลาตอบครับ  แตตอนนี้ผมได
ไปศึกษาโปรแกรม Windows Movie Maker มาโดยละเอียดเหมือนกัน
ครับ  และคิดวานาจะอธิบายคุณJack ใหเขาใจไดไมยากครับ  ผมขอเริ่มเลย
นะครับ ผมขออภัยกอนเลยนะครับวาผมขออธิบายตามความเขาใจและภาษา
ของผมนะครับ และถามีขอผิดพลาดอะไรเชิญแนะนําไดครับผม 
          โปรแกรม Windows Movie Maker  นั้นเปนโปรแกนมที่ติดมากับ
Window XP เลยครับเมื่อเราลงโปรแกรมWindow XP ก็จะมีโปรแกรมนี้ติดมา
ดวย โดยเขาไปที่ Start > Accessories > Windows Movie 
Maker  โปรแกรมจะอยูในนี้ครับ คอยๆ หาครับคอมพิวเตอรที่ลงโปรแกรม
Window XP มีทุกเคร่ืองครับ 
           โปรแกรม Windows Movie Maker  เปนโปรแกรมที่เหมาะแกการตัด
ตอที่ไมซับซอนเปนการตัดตอแบบคลิปชนคลิป(หรืออาจจะเรียกวาHome 
Video ก็ไดครับ) ไวสําหรับดูเลนๆ ในครอบครัว หรือไวนําเสนองานประเภท
สไลดโชวครับ  คําสั่งแตละคําสั่งในโปรแกรมนี้นั้นถาคนเคยตัดตอหรือผาน
โปรแกรมAdobe Premiere มากอนนั้นจะสามารถเขาใจไดทันทีเลยครับ  การ
ตัดตอแบบคลิปตอคลิปนั้นจะใชแคฟเฟคVideo Transitions สําเร็จรูปที่มีมา
กับโปรแกรม เปนตัวเชื่อมใหภาพระหวางคลิปแรกเปลี่ยนไปเปนคลิปที่2 มี
ความตอเนื่องกันครับ  
          ผมขออธิบายคําศัพทที่จําเปนกอนนะครับ 
          1.Capture Video คือการนําภาพจากกลองวีดีโอมาลงคอมพิวเตอร
ครับ 
          2.Import คือการนําไฟลที่เราตองการที่จะตัดตอทั้งไฟล
ภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่ง หรือวาไฟลเสียงตางๆ มาไวในProject หรือตัวงานที่
เราจะตัดตอครับ 
          3.Video Effects คือเอฟเฟคที่ทําใหภาพมีลูกเลนเชน  อาจจะทําให
ภาพนั้นเปนสีขาวดํา หรืออาจจะทําใหภาพนั้นกลายเปนภาพเกา เปนตน
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ครับ  Video Effects วิธีใชนั้นคือจะสามารถลากเอฟเฟคนั้นมาใสในภาพเลย
ครับ 
          4.Video Transitions คือเอฟเฟคที่ใชวางระหวางคลิปตอคลิปเพื่อให
ภาพนั้นดูตอเนื่อกันครับเชนเวลาเปลี่ยนคลิปนั้นภาพแรกจะแตกออกแลวก็
กลายเปนภาพที่2 เปนตนครับ 
          5.Finish Movie หรือ ถาเปนโปรแกรมAdobe Premiere จะใชคําวา 
Export Movie คือเมื่อเราตัดตองานจบหมดทุกอยางแลวเราตองการรวบเปน
ไฟลเดียว เราสามารถเลือกไดวาจะใหเปดกับอะไรเชนเปดในPocket PC แต
วาความละเอียดก็จะแค 208X160 pixels จะเปนไฟลนามสกุล Windows 
Media Video ( WMV) แตถาตองการใหภาพมีความชัดหนอยก็เลือก
High quality video (large) ความละเอียดนั้นจะเพิ่มเปน 640X480 ก็
เพียงพอครับ  ถาคนไมสังเกตุนั้นก็จะไมดูครับหลายคนมักจะกด Next อยาง
เดียวโดยไมอานรายละเอียดครับ 
          ศัพทที่สําคัญๆ ก็มีเทานี้ครับ  
          Timeline ในโปรแกรม Windows Movie Maker นั้นจะแบงเปน      
          1.Timeline Video (สําหรับวางไฟลภาพนิ่งหรือไฟลภาพเคลื่อนไหว 
เชน AVI , JPEG เปนตน)      
          2.Timeline Audio/Music (สําหรับวางเพลงหรือไฟลเสียงตางๆ เชน 
MP3 , WMA เปนตน)   
          3.Timeline Title Overlay  ไวสําหรับใหเราวางไตเติ้ลครับโดยไตเต้ิล
นั้นจะเปนไตเต้ิลสําเร็จรูปใหเราเลือกใชครับ  ผมขอบอกเลยวาสุดยอดครับ  นี่
เปนจุดเดนของโปรแกรม Windows Movie Maker เลยก็วาไดครับ  ใชงาน
งายมากแคเราพิมขอความที่เราตองการลงไปและเลือกรูปแบบการนําเสนอวา
ตองการไตเติ้ลแบบไหนเทานั้นเองครับ และที่สําคัญเลยครับโปรแกรม 
Windows Movie Maker นั้นสามารถใชFont หรือวาตัวอักษรรูปแบบตางๆ ได
ทุกรูปแบบเลยครับถือวาSupport ดีมากเลยครับ 
          นี่เปนความรูและประสบการณที่ผมไดศึกษามาเพื่อที่จะแบงปนความรู
ใหกับหลายๆ คนไดรับทราบครับเกี่ยวกับโปรแกรม Windows Movie 
Maker  และในวันพรุงนี้ผมจะนําขอดีและขอเสีย ของโปรแกรมนี้มาเลาใหฟง
ครับ ชวยติดตอมและชวยComment ผมหนอยนะครับโปรแกรม Windows 
Movie Maker มีอะไรที่พวกคุณหลายๆ รมทั้งผมดวยยังไมรูอีกมากครับ  ผม
จะนําสิ่งที่ผมและคุณไมรูมาทําใหรูครับ 
                                               จิรอาจ  สมิงชัย  
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 08:48 

เรียน พี่มนัส...แนวทางตอไปคงตองเปนการทํางานแบบภาคี ไมวาจะ
เปนกองกิจการนิสิตจะเปนหนวยงานที่มีสวนรวมตอไปในการชี้แจง กระตุน
นิสิต ในไมชานี้มีแนวคิดจะเชิญตัวแทนองคการนิสิต สโมสรนิสติ และหัวหนา
สาขาวิชา มาทําความเขาใจเกี่ยวกับผลที่จะเกิดจากประเมินอาจารยตอไป...
หรือแมกระทั่งสํานักคอมฯที่จะชวยอํานวยความสะดวกสถานที่ในการประเมิน
...และโดยเฉพาะฝายวิชาการซึ่งเปนหนวยงานหลักในการกําหนดแนวทาง
นโยบาย...หรือแมกระทั่งฝายพัฒนาบุคลากรที่จะผูกผลการประเมินอาจารย 

http://gotoknow.org/profile/kampha


เขากับ การพิจารณาความดีความชอบในแนวทางขางหนาตอไป...สุดทายที่
กลาวมาหมายถึงตอไปจะทํางานเพียงหนวยงานเดียวไมไดแลว ตองเปนแบบ
ภาคีความรวมมือกัน 

 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 08:51 

ถึง นองจิรอาจ...พี่ขอบคุณเปนอยางมากในการใหความรูอดิเรกเกี่ยวกับ
การตัดตอดวย โปรแกรม Windows Movie Maker...ในวันใกลปใหมก็ขอใหมี
ความสุขกับชีวิตการฝกงานและประสบความสําเร็จในการเรียนในเวลาตอๆไป
นะครับ  
 

……จบบันทึก..... 
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Post 6  
วันท่ี 26 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 คุยมือถือขณะขับรถ VS เลน msn ขณะพิมพงาน 
 
เน้ือหา 
 วันนี้แอบสงัเกตใครสักคนที่นั่งทํางานอยูโตะขางหนาโตะทํางานของผม 
ซ่ึงผมวานใหพิมพรายงานผลการประเมินของวันเสารที่ผานมา พิมพไปก็มี
อะไรสีสมๆ กระพริบถี่ๆ ตลอดเวลา และเมื่อกระพริบครั้งใดเธอก็จะละจากงาน
ที่พิมพมาตอบโตกับสัญญาณสีสมนั้นทุกครั้งไป ผมดูแลวเธอจะไมคอยมีสมาธิ
เทาไรกับการทํางาน เหมือนกับการคุยมือถือขณะขับรถยังงัยยังงั้น 

 

ถาการทํางานในระบบราชการเปนแบบผูรับเหมา ผมจะไมบนอะไร ที่จะทํา
อยางไรก็ไดขอใหงานเสร็จตามกําหนดก็พอแลว และไดงานตามคุณลักษณะ
ที่ตองการของลูกคา เพราะมีหลายคนที่ชอบอางเชนนี้ในระบบราชการ (เปน
บางลักษณะงานเทานั้นนะครับ) 



 

กอนที่ผมจะนํามาลงเปนกรณีตัวอยางนี้ ผมไดขออนุญาตเธอถายภาพ และขอ
นํามาบันทึกบนแลวนะครับ เธออนุญาตอยางเต็มใจ ดีกวาจะไดยินเสียงผมบน
ใหเธอ (ปกติเธอเปนคนทํางานขยันขันแข็ง เอาใจใส เปนมือขวาของผมเลยที่
เดียว) 

ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 10:04 
บนไดนารักดีครับ..
ผมเขียนหนังสือ และในชวงที่ผมเขียนสิ่งที่ผมไมทําคือ เปด MSN เพราะ
สมาธิผมหายไปหมด คิดปะติดปะตออะไรไมไดเลย ดังนั้นเวลาทํางานไมควร
ใช MSN เปนอยางยิ่ง 
สวนเรื่อง พูดมือถือ ในระหวางขับรถ ก็อันตราย แตผมยังมีขอเสียตรงนี้อยูครับ 
ชวงหลังผมใชสมอลทอลก ก็ปลอดภัยดี ยังไงก็ตามยังอันตรายอยู  
 
นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 10:29 
ถาเจอหัวหนาแบบนี้ คงตองระวังตัวมากขึ้น จะ msn คงตองเหลียวซายแล
หลังใหดี 
เพราะไมรูวา ตอไป ทําอะไรขัดใจ หัวหนาคนดีคนนี้ อาจจะหยิบมาลงบันทึก
ซะหมด 
จนรูกันไปทั่ว  
ดวยความที่เปนลูกนอง เมื่อหัวหนาขอมา ก็คงตอง "คะ" 
 
แตถาเปนเพื่อนกัน ระดับเดียวกัน เธอจะวาอยางไรหนอ แลวคุณแจ็คจะเขียน
บันทึกในเนื้อหาทํานองนี้หรือไม 
 
Rin เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 11:58 จาก 202.28.35.1 
MSN ในเวลางาน
ขอเสีย ในเวลางาน

• ถาเลนในเวลางานก็คงจะไมดีอยูแลวนะคะ  
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• เสียสมาธิในการทํางาน  
• เสียเวลาการทํางาน (ถาใชคุยเรื่องสวนตัว) 

ขอดี ในเวลางาน

• สงไฟลขอมูลทาง MSN ก็เร็วกวาวิธีอื่นนะคะ (คนโพสก็ชอบสงไฟลงาน
มาทางนี้บอยๆไมใชเหรอคะ)  

• ติดตองานโดยไมตองลุกออกจากโตะ (หลายๆคนก็คงจะเคยทํา จริง
ไหมคะ)  

***  หลายคนก็หลายความคิด แตยังไงการทํางานก็คือการทํางาน limit และ 
apply คงไมทําใหเสียการทํางานนะคะ**** 
 
แผนดิน เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 17:12 จาก 202.28.35.1 

• เยี่ยมมากครับกับสุมเสียงการบนที่ดูและฟงยังไงก็นารัก  
• เปนพี่....คงไทละมุนละไมเชนนี้แน (กระมัง)  

MSN ถาใชอยางฉลาดมันก็เกิดประโยชน เมื่อ พ. 27 ธ.ค. 2549 @ 17:26 

การใช MSN ในเวลางานจริงๆ ถาจะวาไปแลวมันก็มทีั้งประโยชน และก็ไมเกิด
ประโยชน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับผูใชมันนะ วาจะใช และประยุกตใชมันให
เกิดประโยชนไดมากนอยแคไหนกับมัน 
 
แตถาคุณใชมันโดยที่ไมคิดที่จะทําอะไรเลย และทําใหงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
ตองเกิดปญหา และทําใหคนรอบขางเกิดความรําคาญ ก็ควรปรับปรุงนะ 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พ. 27 ธ.ค. 2549 @ 17:36 
เห็นดวยกับคุณพนัสคะ เปนพี่หนิงบนก็ไมละมุนแบบนี้ // เห็นดวยคะ วา ถาใช
ใหเกิดประโยชนกับการงานก็นาจะได เชนสงไฟลงาน แตนั่นก็ใชเวลาแปบ
เดียวคะ แค click accept file ครั้งเดียว และปลอยใหมันไปตามขั้นตอนเอง // 
แตจริงๆแลวที่คุยๆกันติดพันนั้น เปนเรื่องสวนตัวมากกวานะคะ แหม..ก็ msn 
คือ โปรแกรม chat ที่เคาบอกวาเปนโปรแกรมสนทนาไงคะ ก็เลยสนทนากนั
จัง ติดพันไปในเวลางาน // เอกสารบางอยางลาชา หรือ ตกหลน เพราะพิมพ
ไปเลนchat หรือปาวคะ ( ขํา ขํา )  
 

……จบบันทึก..... 
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Post 7  
วันท่ี 26 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

ลําดับเนื้อหา KM จากภาพ-ทฤษฎี-ตัวอยางการปฎิบัติ-มีสวนรวม 
 

เน้ือหา 
 เมื่อวานตอนบายผูบังคับบัญชาผม คือ อาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ รอง
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ วานใหผมชวยออกแบบเนื้อหาและจัดทํา 
presentation ในหัวขอ "การจัดการความรู" เพื่อไปบรรยายใหเพื่อนอาจารย
ในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลย ีประมาณ 10 คน เพื่อจุด
ประกายการทํา KM ของภาควิชาฯ 
 
โดยผมไดลําดับหัวขอการนําเสนอเปน 4 ฉาก คือ

• ลําดับที่ 1 เรียนรูจากภาพเคลื่อนไหว 
• ลําดับที่ 2 เรียนรูจากทฤษฎี/ตัวหนังสือ 
• ลําดับที่ 3 เรียนรูจากตัวอยางการปฏิบัติจริง 
• ลําดับที่ 4 เรียนรูจากการมีสวนรวม 

มีหัวขอยอยของการนําเสนอคือ
1. ชมวีดีทัศนกรณี KM โรงพยาบาลบานตาก  
2. ความหมายของ KM  
3. เครื่องมือ KM ที่ใชกันอยางกวางขวาง  
4. แบบจําลองปลาทู  
5. กรณีตัวอยางการใชเครื่องมือ show & share  
6.  กรณีตัวอยางการใชเครื่องมือเพื่อนชวยเพ่ือน  
7.  ลปรร. ระหวางเพื่อน  
8. การทบทวนกิจกรรมวนันี้ AAR 

(คลิ๊กไฟล .pdf)
(คลิ๊กไฟล .ppt)
 
อางอิง

• TUNA Model ของสถาบันสงเสริมการจัดการความรูสูสังคม 
• วีดีทัศนกรณี KM โรงพยาบาลบานตาก 

ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นายบอน!-กาฬสินธุ เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 14:52 
เจงครับขอยืมไฟลไปใชมั่งนะครับ 
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Panda เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 15:24 จาก 202.28.35.1 

• ขอแสดงความยินดีกับ รองฯ วรรทณา ที่มีผูชวยที่มีความสามารถครับ  
• รวมดวยชวยกัน ขยายเครือขาย MSUKM เพื่อนําองคกรสู องคกรแหง
การเรียนรูที่ยั่งยืน (Living Organization หรือ Sustainable Learning 
Organization) 

สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 

...เมื่อเรียนรู แลวขอใหเรียนรูอยางยั่งยืน เมื่อยั่งยืนแลว องคการก็จะมี ชีวิต 
เรียกวา องคการมีชีวิต ตามลําดับ KM > LO > Life Organization
เปนกําลังใจใหครับ 
วิชิต 
 
คุณ รัตติยา เขียวแปน เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 18:18 
สนใจวีดีทัศน KM โรงพยาบาลบานตากคะ ไมทราบวาจะหาขอมูลไดจากไหน
คะ 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 20:45 
ขอบพระคุณคะ แจค พี่หนิงกําลังหาไวเอาไปฝากชาวกองกิจการนิสิตเชนกัน
คะ 
 
นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ อ. 26 ธ.ค. 2549 @ 23:25 
มาตอจากเมื่อวานหนอยดีกวาครับเกี่ยวกับโปรแกรม Windows Movie 
Maker  ที่ผมติดคางวาวันนี้ผมจะนําจุดดีและจุดดอย ของโปรแกรมนี้มาเลาให
ฟงครับ  มาเริ่มกันเลยครับสําหรับความคิดของผมนะครับโดยผมจะ
เปรียบเทียบกับโปรแกรมAdobe Premiere นะครับเพราะวาผมไดใชงาน
โปรแกรมนี้เปนหลักครับ  
          จุดดี 
          1.เปนโปรแกรมที่ใชงานงายผูที่มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมตัด
ตอตางๆ  สามารถที่จะเขาใจไดในทันที  เพราะวาเปนโปรแกรมที่ไมซับซอน
เหมือนกับโปรแกรมตัดตอตัวอื่นๆ ครับ 
          2.เปนโปรแกรมที่ไมตองRender(คือการทําใหเราสามารถมองเห็น
ภาพหรือคลิปวีดีโอเมื่อใสเอฟเฟคแลวไดทันทีไมวาจะเปนVideo 
Effects  หรือ Video Transitions)  บางโปรแกรมเชนโปรแกรมAdobe 
Premiere นั้นตองกด Alt คางไวดวยถึงจะมองเห็นวาเอฟเฟคที่เราไดใสนั้น
เปนอยางไร 
          3.เปนโปรแกรมที่Support ตัวอักษรทุกรูปแบบครับแมกระทั่งตัว
อักษรไทยแบบตางๆ ซึ่งบางโปรแกรมนั้นจะอานไมรูเรื่อง เชนโปรแกรมAdobe 
Premiere (จะอานไดแบบอักษรไทยไดเฉพาะDSE และJSเปนตน) 
          4.เปนโปรแกรมที่มีการทําไตเติ้ลสําเร็จรูปที่สวยงามดูเปนมือ
อาชีพ  และที่สําคัญนั้นใชงานงายมากไมซับซอนครับ   
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          5.เอฟเฟคบางเอฟเฟคนั้นไมวาจะเปนVideo Effects  หรือ Video 
Transitions นั้นจะไมมีในโปรแกรมAdobe Premiere แตจะมีในการดตัดตอ
ซึ่งราคาแพง  แตโปรแกรม Windows Movie Maker  ก็ไดนํามาใหเราใช เชน
เอฟเฟคทําใหภาพนั้นเกาเหมือนฟลมภาพยนตเกาๆ ครับ 
          นี่ก็คงเปนขอดีที่ผมคนพบครับครั้งนี้เรามาดูที่จุดดอยกันบางดีกวาที่
โปรแกรมWindows Movie Maker นั้นมีจดุดอยอะไรบางครับ 
          จุดดอย 
          1.ดวยความเปนโปรแกรมที่ใชงานงายทําใหงานที่ออกมานั้นไมมีความ
โดดเดนและนาสนใจครับ  เนื่องจากTimelineของโปรแกรมWindows Movie 
Maker นั้นมีใหมาแคอยางละ1 แถบก็คือไวสําหรับวางไฟลวีดีโอและไฟลภาพ
นั้นมีใหแคแถบเดียวไมเหมือนกับโปรแกรมAdobe Premiere ที่จะสามารถ
เพิ่มกี่แถบก็ไดครับ  ทําใหงานออกมามีความละเอียดและสามารถซอนภาพได
ครับซึ่งโปรแกรมWindows Movie Maker ไมสามารถที่จะซอนภาพไดครับ 
          2.เอฟเฟคสําเร็จรูปที่มีมากับตัวโปรแกรมWindows Movie Maker นั้น
ทั้งเปนVideo Effects  หรือ Video Transitions นั้นมมีาใหนอยกวาโปรแกรม
Adobe Premiere  หลายเทาตัวครับ  ทําใหบางเอฟเฟคที่ใชนั้นอาจจะซ้ําไป
ซ้ํามาทําใหนาเบื่อครับ 
          3.ไมสามารถกําหนดรูปแบบของตัวอักษรไดครับยกตัวอยางเชน
โปรแกรมAdobe Premiere นั้นสามารถใสขอบใหตัวอักษรใสเงาหรือ
แมกระทั่งประดิษฐโลโก ภายในโปรแกรมก็ยังไดครับซึ่งโปรแกรมWindows 
Movie Maker นั้นไดแคพิมแคตัวอักษรและเลือกชนิดของตัวอักษรทํา
ตัวหนา  ตัวเอียง  ตัวอักษรขีดเสนใตไดแคนั้นครับ 
          4.ไมสามารถExport ใหไฟลนั้นมีความชัดระดับDVD ไดครับ  และไม
มีโปรแกรมเสริมที่ชวยในการExport เหมือนกับโปรแกรมAdobe Premiere ที่
มีโปรแกรมCanopus เปนตน 
          สรุปแลววาโดยรวมโปรแกรมWindows Movie Maker นั้นเหมาะแก
งานตัดตอวีดีโอที่เปนงานในครอบครับหรืองานไวดูเลนๆ เชน งานป
ใหม  บันทึกเร่ืองราวประทับใจตางๆ ครับ  ไมเหมาะแกการนํามาใชทําสื่อการ
เรียนการสอนเนื่องจากขอจํากัดของแถบภาพไวสําหรับวางไฟลภาพและแถบ
เสียงไวสําหรับวางไฟลเสียงตางๆ นั้นมีมาใหแคอยางละแถบครับ  จะมีเดน
จริงๆ ก็ตรงไตเติ้ลอยางเดียวครับที่เดนจริงๆ เพราะฉะนั้นผมจึงไดนําโปรแกรม
ทั้ง2โปรแกรมนี้ซึ่งก็คือโปรแกรมWindows Movie Maker และ โปรแกรม
Adobe Premiere  มาประยุกตใชงานรวมกันโดยดึงจุดเดนของโปรแกรม
Windows Movie Maker ซึ่งก็คือไตเต้ิลมาใชครับ  แลวใชโปรแกรมAdobe 
Premiere  มาตกแตงในสิ่งที่โปรแกรมWindows Movie Maker ทําไมได ก็
เชนการซอนภาพเปนตนครับ  ผมจะนําไปใหเพื่อนดูในวันที่ 5 มกราคม  2549 
ครับ 
          สิ่งที่ผมไดบันทึกไวขางบนนั้นเปนประสบการณทั้งหมดที่ผมไดใช
เวลาศึกษา  ขาดตกบกพรองตรงไหนตองขออภัยดวยครับ  หรือวามีบางเรื่อง
ที่ผมไมไดกลาวในนี้ก็สอบถามผมทีหลังไดนะครับยินดีตอบทุกคําถาม
ครับ  สิ่งที่บันทึกขางบนและวันที่ผานๆ มานั้นไมไดมีการคัดลอกมาจาก
หนังสือแมแตประโยคเดียวครับ  แตเกิดจากความเขาใจของผมลวนๆ 



ครับ  ภาษาบางภาษาผมอาจจะใชไมถูกก็ตองการอภัยทุกทานอีก 1 ครั้ง
ครับ  ผมยินดีที่ไดเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรความรูใหผูอื่นครับ  บันทึกของ
ผมจะไมมีประโยชนอะไรเลยถาไมมีใครอานครับ 
                                                      จิรอาจ  สมงิชัย 
  
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 27 ธ.ค. 2549 @ 10:07 
ขอบคุณนองจิรอาจเปนอยางสูงที่ใหความรูเรื่องการตัดตอ ขอสงกําลังใจให
ไดไป hollywood นะครับ 
 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://gotoknow.org/profile/kampha


Post 8 
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เรื่องเลาที่ 1 : ดูงานกองเลขานุการผูประเมินฯ สถาบันพระบรมราชนก 
 
เน้ือหา 

 CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 
เจาของเรื่องเลา 

 
เรื่องเลาที่ 1 

ผูเลา : รัตนดา  อาจวิชัย 
นามแผง : อังเสาะ  
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  
เรื่อง : ดูงานกองเลขานุการผูประเมินฯ สถาบันพระบรมราชนก 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
เปนครั้งแรกของชีวิตการทํางานที่ไดมีโอกาสไปศึกษาดูงานระบบกอง
เลขานุการผูประเมินฯ สถาบันพระบรมราชนก จ.นนทบุรี ซ่ึงในครั้งนี้ไดเห็น
บรรยากาศการดําเนินงานจริง ในสถานการณการประเมินจรงิ สามารถนํามา
ปรับใชกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยไดจริง ๆ ซ่ึงแตกตางจากบางที่ที่
เคยไปศึกษาดูงานแลวไมไดขอมูลที่ตองการ   
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1.  การตอนรับ 
2. ความรู 
3. นํามาปฏิบัติจริงได 

คุณลิขิต 
นางสาวสมสมัย  บุญทศ    
คุณวิศาสตร 
นายกัมปนาท  อาชา 
นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 



ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:46 
มาชื่นชมคะ 
 
แผนดิน เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 18:53 จาก 202.28.35.85 

• แวะมาชื่นชมอีกคนครับ  
• การเดินทางชวยใหเราไดเรียนรูและพบเห็นในสิ่งที่เราไมเคยเห็น  
• และชวยใหเราพบในสิ่งที่เราเคยคิดวา "ไมมีในโลก"  
• การไดทองแวะในชุมชน KM ก็เปนการเดินทางเชนกัน  และก็ยังมี
ความสุขในการเดินทางเชนนี้ 

  

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/profile/pandin


Post 9  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เรื่องเลาที่ 2 : ชม ดู ถาม 
 
เน้ือหา 
   

CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 
เจาของเรื่องเลา (ผมเอง) 

   

 
เรื่องเลาที่ 2 
ผูเลา : กัมปนาท อาชา 
นามแผง : วิลลี ่
ตําแหนง : พนักงานการศึกษา  งานวิเคราะหขอมูลสารสนเทศฯ 
เรื่อง : ชม ดู ถาม 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
ประมาณ ป 2545 ไดไปขอศึกษาดูงานดาน QA ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง 
โดยหนวยงานรับศึกษาดูงานนั้น ไดสง VDO, Presentation มาใหศึกษา
กอนที่จะเดินทางไปดูจริง และใหสงขอคําถามที่จะถามไปกอนลวงหนา โดย
พอไปถึงผูบริหารของหนวยงานรับศึกษาดูงานไดมารับที่หนาประตูทางเขา
มหาวิทยาลัยดวยตนเอง และนําพาไปดูสถานที่จริงที่ไดแจงมากอนแลวลอง
หนา จากนั้นพาเขาหองประชุมและตอบคําถาม ที่ไดแจงมาแลวกอนลวงหนา 
และใหต้ังกระทูถามสดไดในสวนที่ยังไมครบถวน 
การดูงานในครั้งเปนไปตามกําหนดการ 100 % ทั้งความสมบูรณของเนื้อหา 
ระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1. เปนกันเอง 
2.  มิตรภาพ 
3. บรรยากาศ 
4. ไดเห็นจริง 



คุณลิขิต 
นางสาวรัตนดา  อาจวิชัย  
คุณวิศาสตร 

1. นายกัมปนาท  อาชา  
2. นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:47 
 
มาชื่นชมกระบวนการคะแจค 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu


Post 10  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เรื่องเลาที่ 3 : ดูงานบริษัทปูนซีเมนตไทย 
 

เน้ือหา 
 CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 

เจาของเรื่องเลา  

 
เรื่องเลาที่ 3  
ผูเลา : สายใจ  ชุปวา 
นามแผง : รลนา  
ตําแหนง : ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
เรื่อง : ดูงานบริษัทปูนซีเมนไทย 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
ในชวงที่มีการอบรมผูอํานวยการกอง มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีโครงการศึกษาดู
งานของบริษัทปูนซีเมนตไทย โดยเมื่อไปถึงก็เกิดความประทับใจแรกจาก
ตอนรับอยางเปนกันเองดวย Welcome Drink ที่หลากหลาย สําหรับสถานที่มี
ปายบอกทางตลอดแมจะเดินไปคนเดียวก็ไมหลงทาง และบรรยากาศหอง
ประชุมอบอวนไปดวยกลิ่นที่หอม 
ไดเรียนรูเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาทรัพยากรมนุษยของบริษัท ที่แบงออกเปน 3 
ขั้น ที่ตอเนื่องกัน ขึน้กับความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล เปน
หลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยนาจะนํามาปรับใช 
 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1. บรรยากาศ 
2. สวยงาม  สะอาด 
3. นาสนใจ 
4. รูปแบบการตอนรับ 

 



คุณลิขิต 
นายกัมปนาท  อาชา 
คุณวิศาสตร 

1. นายกัมปนาท  อาชา  
2. นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:45  
 
มาชื่นชมคะ ขอนําไปใชบางนะคะแจค 

 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu


Post 11 
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 เรื่องเลาที่ 4 : ความสายงามของการไฟฟาฝายผลิต เขื่อนอุบลรตัน 
 
เน้ือหา 

CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 

เจาของเรื่องเลา   

 
 
 เรื่องเลาที่ 4  
ผูเลา : ประภารัตน  เคาสิม 
นามแผง : บัว 
ตําแหนง : เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  ชํานาญการ 8 
เรื่อง : ความสายงามของการไฟฟาฝายผลิต  เขื่อนอุบลรัตน 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
ป  2548 ซ่ึงยังคงปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร  ไดมีโอกาส
ไปศึกษาดูงานการไฟฟาฝายผลิต  เขื่อนอุบลรัตน พรอมกับคณาจารยคณะฯ 
ซ่ึงในขั้นตอนแรกทางเจาภาพไดพาทัวรรอบบริเวณเขื่อนที่เกี่ยวของกับการ
ผลิต พาดูรอบบริเวณสนามหญาอันสวยงาม สะอาดสะอาน ตอจากนั้นพักผอน
ดวย Welcome Drink พรอมกับอานเอกสารแจกแนะนําไปพรอมกัน 
การดูงานในครั้งนี้ไดเห็นระบบการทําความสะอาด ความปลอดภัย 
สายการผลิตไฟฟาในแตละจุด ซ่ึงมีผูปฏิบัติงานของแตละจุดเปนผูให
คําอธิบายดวยตนเอง  และผูบริหารของการไฟฟาฝายผลิตฯ เปนผูนําไปดวย
ตนเอง ทําหนาที่อธิบายเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมครบถวนสมบูรณ 
 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1. สวยงาม 
2. ภาวะผูนํา 
3.  5 ส. 



คุณลิขิต 
นางสายใจ  ชุปวา 
 
คุณวิศาสตร 

1. นายกัมปนาท  อาชา 
2. นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน  
 - 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 12  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เรื่องเลาที่ 5 : ดูงานเอแพคโพล และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
 

เน้ือหา 
 CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 

เจาของเรื่องเลา  

 
เรื่องเลาที่ 5 
ผูเลา : วัชรินทร  แพงศรี 
นามแผง : รินาโกะ 
ตําแหนง : นักวิชาการคอมพิวเตอร 
เรื่อง : ดูงานเอแพคโพล และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
ในขณะที่เรียนระดับปริญญาตรี สาขาสถิติ ที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  อาจารยไดพาไปศึกษาดูงานที่สํานักวิจัยเอแพคโพล และ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 
ณ สํานักเอแพคโพล ในครั้งแรกเขาไปนึกวาจะตองงวง แตดวยวิธีการที่ผู
ตอนรับไดใหขอคําถามแกนิสิต เพื่อใหตอบเพื่อรับรางวัล และไดเปนคนแรกที่
ตอบถูก และไดรับเสื้อวอรม ซ่ึงบรรยากาศตลอดการศึกษาดูงานนาสนใจ 
ติดตามเปนอยางมาก ดึงดูดความสนใจตลอดเวลา 
สวนการเดินดูฝายงานตางๆของสํานักเปนการเดินแคผานๆอยางรวดเร็วและ
ไมไดซักถามมากนัก เพราะจํานวนผูศึกษาดูงานมาก 
ณ สํานักงานสถิติแหงชาติ จากนิสิตจํานวน 30 คน ที่ขอเขาศึกษาดูงาน ได
แบงออกเปนกลุมๆ ในการศึกษาดูงานจากสภาพจริง ซ่ึงทําใหไดดูอยางทั่วถึง 
และสามารถไดลองใชเครื่องมือตางๆของเจาภาพได 
 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1. ดูสถานที่จริงไมหวง 



2. มีรางวัลจูงใจ 
3. บรรยายกระชับ 

คุณลิขิต 
นางสาวประภารัตน  เคาสิม 
 
คุณวิศาสตร 

1. นายกัมปนาท  อาชา  
2. นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:48 จาก 202.28.35.245 

 
KSF ขอ 1 ดูสถานที่จริงไมหวง // หรือ ไมหวง จะ  

link ผิดปาวคะแจค / พี่หนิงต้ังใจ click ของพี่อิ๋วอะคะ 

 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu


Post 13  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

เรื่องเลาที่ 6 : ดูงานเกษตรพอเพียง วังน้ําเขียว 
  
เน้ือหา 

 CDQA-KM 1 : หนวยศึกษาดูงานในฝน 

เจาของเรื่องเลา  

 
 
เรื่องเลาที่ 6 
ผูเลา : สมสมัย  บุญทศ 
นามแผง : นาตาลี 
ตําแหนง : เจาหนาที่บริการงานทั่วไป 
เรื่อง : ดูงานเกษตรพอเพียง วังน้ําเขียว 
เรื่องเลาพอสังเขป (เนนวิธีปฏิบัติ) 
ในขณะที่เรียนระดับปริญญาตรี สาขาเกษตร มมส. อาจารยไดพาไปดูงาน
เกี่ยวกับการเกษตรที่อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ไรลุงไกร เปนสวน
ที่สงผักปลอดสารพิษใหแกรานสุกี้ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ  
พอไปถึงไรลุงเจาของก็มาตอนรับดวยตนเอง และยืนพูดคุย ซักถามกันอยาง
เปนกันเองทามกลางไร สวนที่เปนธรรมชาติ กอนที่จะพานิสิตเดินลงไปแปลง
ปลูกผักจริง พรอมทั้งอธิบาย เดินไป ซ่ึงประทับใจมากเปนที่สุด  
 
ปจจัยสูความสําเร็จ (Key Success Factor) 

1.  สถานที่จริง 
2. วิทยากร 

คุณลิขิต 
นางสาววัชรินทร  แพงศรี 
 



คุณวิศาสตร 
1. นายกัมปนาท  อาชา  
2. นางสาววัชรินทร  แพงศรี 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:52 
มาชื่นชมคะ // แจค ไมลองใส Tag แผนที่การจัดการความรูของมมส ตาม
กระทูของอาจารย Panda และคุณวิชิต ดูหนอยหรอคะ 
 
Panda เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 17:00 จาก 202.28.35.85 

• สนใจเรื่องทองเที่ยววังน้ําเขียวเพิ่มเต่ิม เชิญที่น่ีไดครับ  
• ขอมูลสวน ลุงไกร อยูที่นี่ครับ  
• ไดชองประชาสัมพันธครับ ชวง 29-31 ธันวาคม นี้ไดขาววา จะมีงาน 
เบญจมาศบานในหมานหมอก ประจําปดวยครับ 

กัมปนาท เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 17:09 จาก 202.28.35.85 

• ตองขอขอบคุณทานอาจารยอรรณพนะครับที่แนะนํา "สวิสเซอรแลนด 
แดนอีสาน" และ "สวนลุงไกร"   

• ผมก็ไดแตฟงเร่ืองเลา แตก็ไมเคยไป 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://www.wangnamkheo.com/
http://www.wangnamkheo.com/vegetable.htm


Post 14  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  

SSM-หนวยศึกษาดูงานในฝน 
 

เน้ือหา 
   

SSM-Success  Story  Mapping 
หัวขอ "หนวยศึกษาดูงานในฝน" 

1.   บรรยากาศการตอนรับ สวยงาม เปนกันเอง (7 KSF) 
2.   เห็นสถานที่จริง นํามาปฏิบัติได (5 KSF) 

3.   วิทยากรใหความรู ดึงดูด สนุกสนาน (3 KSF) 
<<<<<<<<>>>>>>>> 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 -  
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Post 15  
วันท่ี 28 ธ.ค. 2549 

 
ช่ือบันทึก  
 SSM : เรื่องเลา "หนวยศึกษาดูงานในฝน" จากประสบการณตรง 
 
เน้ือหา 
 ปหนาวันที่ 15 มค 50 ที่จะถึงนี้ มรฏ.พิบูลสงคราม จะมาศึกษาดูงาน
การประกันคุณภาพของ มมส. และทางรองอธิการบดีฝายประกันฯ ก็สั่งการให
ผมจัดเวที เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูใหบุคลากรไดประชุมกัน วันนี้ 28 ธค 49 ชวง
เชาผมเลยนําประสบการณที่เคยเขารวม UKM-8 ลอกเลียนแบบมาใช ซ่ึงผม
ไดคิดออกแบบกิจกรรมไวแลวต้ังแตเมื่อวาน เพื่อคนหา success story 
mapping จากเรื่องเลาทั้ง 6 
เรื่องเลาที่ 1 : ดูงานกองเลขานุการผูประเมินฯ สถาบันพระบรมราชนก 
นามแฝง : อังเสาะ...รัตนดา อาจวิชัย (คลิ๊กเพื่ออาน)
เรื่องเลาที่ 2 : ชม ดู ถาม 
ผูเลา : วิลลี่…กัมปนาท อาชา (คลิ๊กเพื่ออาน)
เรื่องเลาที่ 3 : ดูงานบริษัทปูนซีเมนตไทย 
ผูเลา : รลนา…สายใจ ชุปวา (คลิ๊กเพื่ออาน)
เรื่องเลาที่ 4 : ความสายงามของการไฟฟาฝายผลิต  เขื่อนอุบลรัตน 
ผูเลา : บัว…ประภารัตน เคาสิม (คลิ๊กเพื่ออาน)
เรื่องเลาที่ 5 : ดูงานเอแพคโพล และสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ผูเลา : รินาโกะ…วัชรินทร แพงศรี (คลิ๊กเพื่ออาน)
เรื่องเลาที่ 6 : ดูงานเกษตรพอเพียง วังน้ําเขียว 
ผูเลา : นาตาลี…สมสมัย บุญทศ (คลิ๊กเพื่ออาน)
 
อาน SSM-Success  Story  Mapping  (คลิ๊กเพื่ออาน)
อานรายงานฉบับเต็ม (ไฟล.pdf) (ไฟล.word)
 

 

http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69884
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69885
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69886
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69888
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69890
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69891
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69892
http://gotoknow.org/file/kampha/report_1.pdf
http://gotoknow.org/file/kampha/report_1.doc


 
  

 

 



 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 15:45 
มาชื่นชมคะ แจค /ขอนําไปใชดวยนะคะ 
 
Panda เมื่อ พฤ. 28 ธ.ค. 2549 @ 17:09 จาก 202.28.35.85 

• มารวมชื่นชมครับ  
• เปนตัวอยาง การนําสิ่งที่เรียนรูมาตอยอดปฏิบัติ และ ขยายผลได
อยางดีครับ 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 29 ธ.ค. 2549 @ 10:26  

• เวทีเล็กๆนี้ จริงๆวัตถุประสงคหลักไมไดเพื่อที่จะหา SSM "หนวยงาน
ศึกษาดูงานในฝน" แตเพื่อจําลองสถานการณจริงใหทุกคนในศูนยฯ ได
เห็นภาพที่จะนําไปจัดกิจกรรมจริงในเดือนกุมภาพันธ 50 กับนิสติ ในหัว
ปลา "อาจารยในฝนที่นิสิตตองการ เพื่อสงเสริมกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ" โดยรูปแบบจะใชในลักษณะ
เหมือนกับวันนี้  

• สุดทายดวยความรวมมือ และตั้งใจของทุกคนในศูนยฯ ต้ังแตผูชวย
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ก็ลงมาเลนสถานการณจําลองนีด้วย 

บอย สหเวช เมื่อ ศ. 29 ธ.ค. 2549 @ 12:49 จาก 58.137.48.4 

• ชื่นชมกับคุณแจค ดวยครับ  
• มมส. คึกคักขึ้นนะครับ 

JJ เมื่อ ศ. 29 ธ.ค. 2549 @ 16:20 จาก 202.12.97.116 

  เยี่ยมเลยครับทาน Jack และ ทีมงาน มมส
 Happy Happy รวมวันดี พลีลิขิตพัฒนา  
 
ปภังกร วงศชิดวรรณ เมื่อ จ. 01 ม.ค. 2550 @ 14:36 

• สวัสดีปใหมครับคุณกัมปนาท  
• ขอใหมีความสุข สดชื่น สดใสตลอดปและตลอดไปครับ  

นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ จ. 01 ม.ค. 2550 @ 23:00 

สวัสดีปใหมครับ 
 
นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ พ. 03 ม.ค. 2550 @ 13:18 
 

http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/profile/superboy
http://gotoknow.org/profile/uackku
http://gotoknow.org/profile/papangkorn
http://gotoknow.org/profile/techno4517
http://gotoknow.org/profile/techno4517


ยายที่อยูใหมครับ 
http://learners.in.th/blog/jiraart
 
นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ พฤ. 04 ม.ค. 2550 @ 21:47 

• เยี่ยมเลยครับ  
• แวะมาขอบคุณและสวัสดีปใหมครับ 

อ.ลูกหวา เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 00:04 จาก 222.123.16.240 

สวัสดีคะ   คุณแจค 

• พอดีอยูในทีมอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่จะ
มาเยี่ยม มมส.   เลยถือโอกาสเขามาทักทายกอนคะ  ไดไปทักทายอ.
แปว ที่ม.ข. มาแลว   ยังเหลือแตที่มมส.  

• ยินดีที่ไดรูจักนะคะ    รูสึกต่ืนเตนที่เห็นการเตรียมพรอมขนาดนี้
คะ   กอนหนานี้ตองขึ้นไปแขงกีฬา 8 ราชภัฏที่เชียงใหมกอนแลวถึงจะ
เดินทางตอมาเยี่ยม มมส. และม.ข. เลยคะ  

• ถาไมมีการเปลี่ยนแปลง  หวังวาเราคงมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันนะคะ  เพราะสําหรับหวาแลวยังคอนขางดอยประสบการณมากคะ    

          ลูกหวา.... 
 
หยกมณี เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 08:56 จาก 202.12.74.7 
 
เขามาเยี่ยมชมครั้งแรก จัดทําไดสุดยอดคะ นี่กะวาจะไมมีหลุดซักประเด็นเลย
ใชไหมคะ...ถือเปนแบบอยางที่ดี...ที่ควรแกการลอกเลียนแบบ (ประยุกตใช)
ะ ค  

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://learners.in.th/blog/jiraart
http://gotoknow.org/profile/khajitfoythong
http://gotoknow.org/profile/kulkanit
http://gotoknow.org/profile/kanyaprin


Post 16  
วันท่ี 5 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 จะทําอะไรตอหลังผานประเมินภายนอก รอบ 2 
 
เน้ือหา 
 หลังจากวันพุธที่ 3 มค 50 วันแรกของวันทําการ ที่ มมส. เชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของประชุมพิจารณา ยืนยัน หรือ ไมยืนยัน กบั “(ราง) 
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รอบการ
ประเมินที่ 2” ที่คณะกรรมการประเมินภายนอก สงมา 
 

    

   
  
ซ่ึงผลก็เปนไปตามที่ผมคาดไว คือ ทั้งระดับสถาบัน และทุกกลุมสาขาทั้ง 8 
เห็นชอบยืนยันผล (ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ อยางไมมี
เงื่อนไข) 

   



  
แตสิ่งสําคัญที่สุดคงไมจบที่ไดรับการรับรองฯ ซ่ึงมีคําถามตอวา “จะทําอะไร
ตอหลังผานประเมินภายนอก รอบ 2”  โดยสวนตัวผมคงตอบแทน
มหาวิทยาลัยไมได แตถาถามความคิดผมตอนนี้ก็คิดอยางภาพขางลาง… 
 

   

 
ดวยการนําเอากระบวนการจัดการความรูมาขับเคลื่อนวงของการประกัน
คุณภาพ ตอไปอยางตอเนื่อง 
แตอยางไรก็ตามทุกอยางตองมาจากฐานของความรวมมือภายใน มมส. โดย
ทางศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ จะทําหนาที่ในฐานะ “เพื่อนผูประสาน” 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นาย ขจิต ฝอยทอง เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 14:06 

• นาสนใจดีครับ  
• อยากทราบเหมือนกันวาทางมหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไรตอไป 

สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 14:21 

ผมมีขอสังเกตอยู 2 ประเด็นดังนี้ครับ  

• ตราบใดที่เกรียวความรู (SECI) ทุกคนยังหมุนตอไป พรอมๆ กับ PDCA 
คําตอบก็คือ....เมื่อนัน้แหละครับ  

• หากจะใหดีก็ควรบูรณาการทั้งระบบดวย ABC Model 

 JJ เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 14:39 จาก 202.12.97.116 
  
เรียนทาน Jack ผูรวมพัฒนา
 ฐานะเพื่อนรวมอุดมศึกษา อุดมการณ
 ตองขอแสดงความนับถือ ความเปน "ปญญาชน ของคน มมส"
 ไมยอทอ ไมเสียกําลังใจ เพื่อไทย รวมพัฒนา 

http://gotoknow.org/profile/khajitfoythong
http://gotoknow.org/profile/wichitchavaha
http://gotoknow.org/profile/uackku


 "นี่สิครับ เพื่อนแทตองเตือนสติ บอกความจริง และ เพื่อนแท รวมพัฒนางาน
ประจํา อยางตอเนื่อง ไมอิดเอื้อน อิดออด ถือวาเปนยอดผูนํา"
 JJ ขอคารวะผูนําทุกระดับ เพื่อนรักชาว มมส ทุกทาน เราคงไดรวม รวมพลัง 
สรางสรรคสังคมไทย ครับ
 "ดวยจิต คารวะ และ ผูกพัน ความเปนเครือขายรวมเรียนรู รวมพัฒนา ครับ"
JJ2007
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 05 ม.ค. 2550 @ 15:12 
 
เรียนทานอาจารยจิตเจริญที่เคารพ ตองขอขอบคุณเปนอยางสูงที่รวมให
กําลังใจกบัเพื่อนชาวอุดมศึกษา สวนหนึ่งที่จะชวยพัฒนาไดเร็วขึ้น คือ แอบ
เรียนรูจากบานใกลเรือนเคียง โดยเฉพาะ มข. ครับ 
   

……จบบันทึก..... 
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Post 17  

วันท่ี 11 ม.ค. 2550 
 
ช่ือบันทึก  
 AAR : เมื่อใบเสร็จที่พักถูกประทับหมึกแดง 
 
เน้ือหา 
 หลังจากที่หนวยงานของผมไดจัดโครงการศึกษาดูงานดานการประกัน 
ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ระหวางวันที่ 6-10 
มค 50 มีสิ่งหนึ่งที่ทําฝายการเงินผูรับผิดชอบตองกลัดกลุม คิดไมตก เปน
อยางมาก คือ เมื่อใบเสร็จของ 2 คืนแรก ที่พักอยูจังหวัดเชียงใหม “ถูกประทับ
หมึกแดง” ที่ระบุดวยคําวา “เบิกไมไดตามระเบียบกระทรวงการคลัง” ซ่ึงไมมี
ใครคาดคิดและไมเคยเจอประสบการณในลักษณะนี้ 

   

 



ที่พักนี้เปนของสวนราชการ จัดเพื่อเปนสวัสดิการใหบุคลากร หรือญาติ ใน
สังกัด ซ่ึงผมวาปลอดภัย สะอาด และถูกมากๆ กวาครึ่งเมื่อเปรียบกับที่พักของ
เอกชน ที่มีใบเสร็จสามารถเบิกไดอยางไมมีปญหา 
นานอยใจวาเราพยามชวยรัฐประหยัดงบประมาณโดยพักในที่ถูกๆ ของสวน
ราชการดวยกันเอง แตระเบียบขอบังคับที่ไดเขียนไวไมไดเอื้อ ยืดหยุนใหเรา
เลย 
สุดทายผูรับผิดชอบดานการเงิน พอกลับมาถึงที่ทํางานวันนี้ก็ใชเครื่องมือของ 
KM ที่เรียกวา “เพื่อนชวยเพื่อน” มาแกปญหา หาทางออก จนได  

 
ภาพกิจกรรมทั้งหมด 

    
 ชมงานพืชสวนโลก วันที่ 7 มค 50   

    

   ดูงาน QA ม.เชียงใหม วันที่ 8 มค 50 
(ชวงเชา) 

    
 ดูงาน QA ม.แมฟาหลวง วันที่ 8 มค 
50 (ชวงบาย)   



    

   ชมพระตําหนักดอยตุง วันที่ 9 มค 50 
(ชวงเชา) 

    
 ซ้ือของ อ.แมสาย ทาขี้เหล็ก วันที่ 9 
มค 50 (ชวงบาย)   

    

   ความงามวัดรองขุน วันที่ 10 มค 50 
(กอนเดินทางกลับ) 

 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
JJ เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 17:52 จาก 202.12.97.116 
เรียนทาน Jack ผูรวมพัฒนา
 ในระบบเปนอยางซี่ละครับ
 ในกํากับ นาจะคลองตัวกวาเนาะ
 
แผนดิน เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 19:47 จาก 202.28.35.1 

http://gotoknow.org/profile/uackku
http://gotoknow.org/profile/pandin


• แยจัง...แตก็ขอเปนกําลังใจนะครับ  
• และขอบคุณในมิตรภาพที่ดีของวันนี้ในเวทีการประชุม KM ณ กอง
กิจการนิสติ มมส.  

• ซึ่งแจ็กทิ้งปมใหคิด เพื่อจะไดทําในสิ่งที่คิดอีกหลายประการ 

จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 19:55 

มาแกไขคําผิดครับ 
วัดลองขุน เปน วัดรองขุน ครับ 
แสดงวาผมกับคุณแจคเดินทางสลับกันไปมา ระหวาง มช. กับ เชียงรายครับ ดู
จากวันที่มาเหนือ 
ขอใหเก็บสิ่งดีๆกลับไปครับ แมวาเบิกคาที่พักไมไดก็ตาม :) 
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 19:59 
ขอบคุณครับพี่จตุพร 
 
Panda เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 20:55 จาก 202.28.35.1 

• ขอบคุณที่เอามาฝาก  
• คนเคยอยูเชียงใหมยังไมมีโอกาสไปเลย.....เศรา.....แตก็ดูทีวีไป 
สบายกวาตามประสา....สว. เนอเจา 

paew เมื่อ พฤ. 11 ม.ค. 2550 @ 21:37 จาก 202.12.97.116 

• มีอาจารย ที่ มข เหมือนกันคะ เดินทางไปราชการที่ พิษณุโลก พักที่
คลาย apartment คาเชาที่พักถูกกวาโรงแรมครึ่งหนึ่ง เพราะตองการ
ประหยัดใหหลวง  

• แต.....เบิกไมได....เศรา....  
• สรุปแลวไมแนใจวา แกไขอยางไรคะ 

บอย สหเวช เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 09:19 จาก 58.137.48.4 

• ขอบคุณ คุณ Jack ที่นํามาเลาสูกันฟง  
• ผมเพิ่งเห็นตราประทับแบบนี้เหมือนกัน 

DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 20:38 จาก 202.28.35.1 

โห...แบบนี้ทําไงเนี่ย... 
 
คุณ นวลนอย สังขม ีเมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 15:27 จาก 202.12.97.116 

เรียนคุณJack *ในระบบราชการไดเปลี่ยนแปลงใหเกิดความคลองตัว
เรื่องเบิกคาเชาที่พักใหเบิกไดในลักษณะเหมาจายโดยไมตองแนบใบเสร็จ 
ต้ังแตระดับ 8 ลงมาเบิกเหมาจายไดไมเกินวันละคนละ 1,000 บาท *ปญหา

http://gotoknow.org/profile/mhsresearch
http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/profile/parpak
http://gotoknow.org/profile/superboy
http://gotoknow.org/profile/dss_msu
http://gotoknow.org/profile/nualnoisungkamee


เรื่องใบเสร็จที่คุณJack ไดรับผลกระทบนั้นก็ไมตองนํามาใบเสร็จมาแนบเบิก 
ใหใชวิธีเหมาจายสําหรับสวนราชการ  
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 17:00 

ขอบคุณ คุณนวลนอย สังขม ีดวยนะครับที่ใหความรูเกี่ยวกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 
 

……จบบันทึก..... 
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Post 18  
วันท่ี 12 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 AAR : คําบรรยายประกอบสไลด ครั้งแรกของชีวิต 
 
เน้ือหา 
 เมื่อวานไดมีโอกาสไปเปนวิทยากรบรรยายรวมกับทานมืออาชีพ 2 ทาน 
คือ รศ.ดร.อรรณพ และคุณวิชิต ณ กองกิจการนิสิต โดยการชักชวนของพี่
พนัสและพี่หนิง เพื่อจุดประกายใหบุคลากรเกี่ยวกับการจัดการความรู (KM) 
ซ่ึงเปนครั้งแรกในชีวิตของผมที่อยูในฐานะผูนําเสนอ “วิทยากร” โดยมีขั้นตอน
เตรียมตัว คือ 

• กําหนดขอบเขตเนื้อหา ภายในเวลาประมาณ 30 นาที 
• จัดทําสไลด PowerPoint 
• ซอมการพูดประกอบสไลด อัดเสียงลงซาวดบราวน 2 รอบ 
• ถอดเทปจากบันทึกที่ดีที่สุด ของทั้ง 2 รอบ 
• จัดพิมพคําบรรยายของตัวเองลง Word 
• นําสงสไลด และคําบรรยายให ใหกองกิจฯลวงหนา 

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>    
คําบรรยายประกอบสไลดไสด.pdf (เปดอาน) 

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>  
ภาพประกอบกิจกรรม  

  

http://gotoknow.org/file/kampha/discription.pdf


  

  
คําบรรยายประกอบสไลดที่เตรียมลวงหนา

 
Slide 1
เรียนผูบริหารและบุคลากรกองกิจฯทุกทานนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่
ชักชวนผมมารวมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู หรือผมจะใชคํางายๆนะครับ 
คือ KM  ตองขอบอกตรงๆนะครับวาวันนี้ถือเปนเวทีแรกในการมาเปน “ผูนํา
เสนอ” หรือวิทยากร ถาเสียงสั่นพูดติดๆขัดๆไปบางก็ตองขออภัยลวงหนานะ
ครับ ขณะที่ผมกําลังเลาอยูทุกทานสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรูไดทุก
ชวงสไลดนะ ซ่ึงวันนี้อยากใหเปนบรรยากาศของ KM 
สไลดที่ผมเตรียมมานี้ สวนมากจะเปนภาพประกอบกิจกรรมหรือสัญลักษณที่
ผมคิดวามันจะสามารถสื่อสาร จะไมเนนการใชตัวหนังสือนะครับ 



สําหรับหัวขอที่จะมาเลาคือ “ประสบการณ (เล็กนอย) ในการนํา KM มาใชกับ
งานประจํา" งานประจําของผมก็คืองานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
หัวขอยอย  ที่มีอยู 4 หัวขอคือ 

1. มุมมองของตัวเองกับ KM 
2. นํา KM มาทําอะไรบางเมื่อเดือนที่แลว 
3. แลวจะทําอะไรบางในอีก 2, 3 เดือนขางหนา 
4. ประสบการณจาก KM ใหอะไรกับผม 

Slide 2
ขอเริ่มในสวนแรกเกี่ยวกับความคิดเห็นกับการจัดการความรู หรือ KM 
Slide 3
โดยปกติแลวเราจะคุนเคยกับกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ซึ่งเปน
กิจกรรม     ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูกับ “ตัวคน” แตในทางกลับกัน 
กิจกรรมการจัดการความรูเปนการ “คนหา” , “ดึง” ความรูที่มีอยูใน “ตัวคน” 
ออกมาแลวก็จัดรวบรวม     ดังนั้น คําวา “Train” กับ “KM” ก็จะมีวัตถุประสงค
ตางกัน แตเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องกัน คือ “Train” แลวมา “KM” 
Slide 4
มุมมองที ่2 คือ เปนลักษณะการดําเนินการนองๆ ของการวิจัย คือ จะมี
การ    ต้ังโจทย  หรือปญหา หรือสมมติฐาน แลวก็จะมีระเบียบวิธีการในการ
คนหาคําตอบ ซึ่งในสวนกระบวนการคนหาคําตอบของ KM จะเนนหลักที ่“ตัว
คน” เปนที่ต้ัง สําหรับผมในการทดลองหรือเลนในชวงแรกๆนี้ จะเปนเครื่องมือ
งาย เชน Story telling หรือการเลาเรื่อง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับ
เทคนิคงายๆ เชน บัตรคํา  การวาดภาพจากความคิด 
Slide 5
ดวยผมมีโอกาสไดไปรวมเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย 
หรือ UKM 3 ครั้ง ไดเห็นรูปแบบเทคนิค วิธีการ ของการจัดการความรู ที่
เจาภาพในแตละครั้งพยายามนําเสนอ จึงรูสึกวา KM นี้เปนทางลัดที่ดีทางหนึ่ง 
จึงนํามาลองผิดลองถูก คอยเปนคอยไปดวยการสนับสนุนและเห็นดวยอยางยิ่ง
จากผูบังคับบัญชา คือ   รองอธกิารบดีฝายประกันคุณภาพ อ.ดร.
วรรทณา  สินศิริ  และทุกคนในศูนย 
ซึ่งผมขอนําเสนอ “กิจกรรมที่นาํกระบวนการจัดการความรู KM” มาใชกับงาน
ประจําของเดือนธันวา ที่ผานมา 3 กิจกรรม คือ 
Slide 6
1. โสกันวนัพฤหัส – ครั้งที่ 1 ในโจทยที่วา “หนวยศึกษาดูงานในฝน” ที่มา
ของหัวขอนี้ก็เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะมาศึกษาดูงาน 
QA ของมหาวิทยาลัย วันที่  15  มกรา  50  เพื่อใหเกิดความประทับใจมาก
ที่สุด เรา    ทุกคนเลยลองมาเลาประสบการณที่ประทับใจที่สุดของการไปดู
งาน โดยมีการจําลองสถานการณของการจัดการความรู คือ 
Slide 7

• เราสมมติใหแตละคนไมรูจักกัน มาจากคนละที่คนละทาง 
• ใชนามแฝงสมมติ 



• และใหผูที่อยูทางซายมือของผูเลาเปนผูจดเรื่องพอสังเขป และปจจัย
แหงความสําเร็จ ตามแบบฟอรมที่ออกแบบ 

เด๋ียวลองอานเรื่องเลาของบางคนดูนะครับ... (เปด) 
Slide 8-12
ในขณะที่แตละคนเลาจบ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซักถาม ชื่นชม 
สลับกันไป เพื่อสรางบรรยากาศ หลังจากครบทุกคนแลวก็ใชเทคนิค บัตรคํา 
คือใหแตละคนเขียน “คํา” ที่เปนหัวใจหรือสิ่งที่ทําใหผูเลาประทับใจลงบตัร 
จะกี่คําก็ได 
และสุดทายก็จะมีบอรดเล็ก เพื่อมาติดบัตรคํา เพื่อหาคําที่ซ้ําๆกัน สําหรับ
คําตอบของกลุมที่เราได ในวันนีคื้อ 
Slide 13

1. บรรยากาศตอนรับ  
2. เปนกันเอง  
3. เห็นสถานที่จริง  
4. นํามาปฏิบัติได 

ผมขอย้ํานะครับ เปนคําตอบที่ไดจากบุคลากรศูนยฯนะครับ   ถากองกิจฯทําใน
โจทยเดียวกัน ก็อาจไมไดคําตอบเชนนี้ก็ไดนะครับ 
วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม โสกันวันพฤหัส-ครั้งที่ 1 นี้ ผมไมไดเนนที่การ
หาคําตอบจากโจทย แตอยากใหเพื่อนรวมงานในศูนยฯไดเห็นถึง
บรรยากาศ  กระบวนการ เทคนิค  ของการจัดการความรู  สําหรับในครั้งตอไป
ก็จะเปนโจทยใหมๆ และหาเทคนิค KM ใหมๆ มาลองเลนกันทกุสัปดาห ๆ 
ครั้งละ 1 ชั่วโมง ครับ 
หลังจากเสร็จกิจกรรมกันวันนั้น ผมก็รวบรวมเรื่องเลา คําตอบของโจทย 
จัดการความรูในรูปของ “รายงาน” แจกเปนที่ระลึกคนละเลม และบันทึกลง
บล็อก ทําไมตองบันทึกลงบล็อก สําหรับผมมี 2 เหตุผลดวยกันคือ 

1. เพื่อมีโอกาสขยายผลความรู จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู และ  
2. คือหากําลังใจใหตัวเอง จากคําชมของแฟนคลับ 

เด๋ียวลองเปดเขาไปในบล็อกวาใครเขามา  ลปรร. บางนะครับ 
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กิจกรรมที่ 2 ที่จะมาเลา คือ “เพื่อนชวยเพื่อนเขียน SAR” เพื่อนชวยเพื่อนถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งในหลายๆตัวของ KM ที่ผมเลือกมาออกแบบกิจกรรมในวัน
นั้น สาเหตุจากมี 11 หนวยงานที่ตกหลนจากการประเมินภายใน เนื่องจาก
ผูรับผิดชอบไมสามารถเขียน SAR ได โดยปกติ ถามีหนวยงานจํานวนมาก 
เชน 50-60 ทางศูนยฯก็จะจัดเปนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ แตในกรณีนี้ทั้ง
ดวยขอจํากัดของระยะเวลาก็เลยคิดวา ถาไดเรียนรูจากผูที่เคยทําและมี
ประสบการณมาแลว จะทําใหเกิดผลทางปฏิบัติ คือสามารถเขียน SAR ไดใน
ไมชา 
โจทยก็งายๆ คือ “เพื่อนทําอยางไร” จึงเขียน SAR ได โดยในวันนั้นจะมีตัว
ละครอยู 3 กลุม คือ 
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ตัวละครที่ 1 ใหชื่อวา “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” จากภาพก็จะ 2 สาว
สํานักกิจการหอพักที่ยืนอยู (ถาจําไมผิด 1 ในนั้นคือคุณหนูรัตน) 



   
Slide 16
ตัวละครที่ 2 คือ “เพื่อนผูขอเรียนรู” จากภาพก็เปน 2 สาวผูดําเนินรายการ
วิทยุ 2 คน 
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ตัวละครที่ 3 คือ “เพื่อนผูประสาน” ก็จะเปนคนจากศูนยฯ ทําหนาที่ออกแบบ
กิจกรรม สรางบรรยากาศ คัดเฟน “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” ที่ดีที่สุด
และสมน้ําสมเนื้อ  กบั  “เพื่อนผูขอเรียนรู” 
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คําตอบของโจทยก็คือ เพื่อนผูขอเรียนรูมีกุญแจ หรือทางลัดที่นําไปสู
ความสําเร็จที่ไดจาก “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” 
กิจกรรมไมจบในวันนัน้นะครับ เราไดจับคูเพื่อนใหกันและชวยกันไปจนกวาจะ
สามารถเขียน SAR ได 
และเชนเคยผมก็นําไปบันทึกลงบล็อก...เด๋ียวลองเปดดูนะครับวามีใครเขามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูบาง 
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กิจกรรมสดุทายกอนสิ้นป 49 ที่ผมจะมาเลาในโจทยที่วา “จะพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารยออนไลนอยางไรดี” ดวยการประเมินอาจารยออนไลนที่ทาง
ศูนยฯ ดูแลอยูในแตละภาคการศึกษามีนิสิตเขามาประเมินนอยมาก 
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จึงไดเชิญรองคณบดีฝายวิชาการแตละคณะ  บรรยากาศในวันนั้นก็ไมพน
เครื่องมือที่งายที่สุดของ KM คือ การเลาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู และระดม
สมอง ซึ่งรองคณบดีทุกทานไดเลาประสบการณ ปญหา อุปสรรค ตางๆกัน
อยางกวางขวาง เกือบ 3 ชั่วโมง 
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จนไดแนวทางพัฒนาระบบรวมกัน เด๋ียวลองเขาดูเรื่องเลาพอสังเขปของแตละ
ทานนะครับ 
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สําหรับ 2, 3 เดือนขางหนา ผมและศูนยฯจะทําอะไรตอไป โดยใชประโยชน
ของการจัดการความรูเปนตัวขับหลัก  ที่จะทําอยางแนนอนก็มีอยู 4 กิจกรรม
คือ 
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1. โสกันวันพฤหัสฯ ครั้งที่ 2, 3, 4 และตอไป โดยโจทยในแตละคร้ังจะ
กําหนดรวมกันจากคนของศูนยฯ 

2. อาจารยในฝนที่นิสิตตองการ กลุมเปาหมายก็จะเปนตัวแทนนิสิต 
สโมสรนิสติ องคการนิสิต  โจทยนี้ก็จะไปตอบตัวบงชี้ที่ 6.6 ของ สมศ. 

3. มาตรฐาน/ ตัวบงชี้ หนวยกิจการเสริมศึกษา ประเด็นนี้ทานรองฯยุวดี ก็
ขอใหทางศูนยฯเขาไปชวยออกแบบและทํากิจกรรมให 

4. “ความสะอาดภายในตึกบรมฯ” เนื่องจากในที่ประชุมรองอธิการบดี 
อยากใหทางศูนยฯ ไปประกันคุณภาพในจุดนี้ดวย กลุมเปาหมายคือ
แมบานประจําตึกบรมฯ 



ในแตละกิจกรรมผมพยายามลองผิดลองถูกใชเครื่องมือแปลกๆใหมๆ ของ KM 
ใหมากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบผลสุดทายและพัฒนาตอๆไป   
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สุดทาย 3, 4 เดือน ที่ผานมาจากการสัมผัสของ KM ก็ลองทบทวนถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกการทํางาน 
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1. ทํากิจกรรมใดตองใหทุกคนในศูนยฯ หรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมและ
แสดงความคิดเห็น เพื่อใหรูสึกวาเปนเจาของรวมกัน 

2. ทบทวนกิจกรรมทันทีหลังจากเสร็จ เพื่อหาขอบกพรอง ปญหา อุปสรรค 
บันทึกไวสําหรับเตือนใจในครั้งตอไป 

3. นอกจากทีจ่ะไปจัดการความรูคนอื่น แลวถามวาผมจัดการความรูตัวเอง
อยางไร ก็ใชชองทางการบันทึกลงบล็อก 

4. และในทุกๆเดือน ผมจะนําบันทึกในบล็อกมารวบรวมจัดทําคลายๆกับ
แฟมสะสมงานของตัวเอง อยางตัวอยางที่ผมถืออยูในมือนี้ครับ... 
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สุดทายตองขอขอบคุณทุกทาน ที่เปดโอกาสมือใหมอยางผมไดเลา
ประสบการณการเริ่มตน สําหรับคําแนะนําการทํา KM จากผมก็คงไมมีนะครับ 
เพราะผมก็เพิ่งเร่ิมตนลองผิดลองถูกเชนกัน 
บรรยากาศในวันนี้จะกลับไปทบทวนและขออนุญาตนําไปบันทึกลงบล็อกเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตอไปนะครับ   
 

<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
   
AAR : สิ่งที่เตรียมไวตองการจะสื่อสารใหบุคลากรกองกิจฯไดทราบ คิดวา
สามารถถายทอดไดประมาณรอยละ 30 ถามีโอกาสในครั้งตอไปคงตองทํา
การบานใหมากกวาครั้งนี้อีกหลายเทาตัว แตอยางไรก็ตามขอขอบคุณบุคลากร
กองกิจทุกทานที่พยายามตั้งใจฟง และใหกําลังใจผม
 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
JJ เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 11:58 จาก 203.146.63.187 
เรียนทาน Jack ผูรวมพัฒนา
 มาเปนกําลังใจ
 เมื่อมีครั้งแรก จะมีครั้งตอไป ตอไป
 เปนกําลังใจ ใฝพัฒนา ครับ
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/uackku


กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 12:01 จาก 202.28.35.1 
เรียนทานอาจารยจิตเจริญที่เคารพ 

• ตองขอขอบคุณเปนอยางสูงที่เปนกําลังใจครับ 

ออ - สุชานาถ เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 12:03 จาก 202.28.35.1 

• เยี่ยมมากคะ  
• กองกลางก็มีโครงการจะเชิญ 3 หนุม 3 มุม ไปถายทอดดวยนะคะ   

แผนดิน เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 12:39 จาก 202.28.35.1 

• ขอบคุณแจ็ค มากครับ  
• จริง ๆ ตองบอกวาขอบคุณที่กองกิจการนิสติ ไดรับเกียรติเปนเวทีแรก
ของแจ็คในการเปนวิทยากร  

• ทําไดดีเกินคาด ทั้งสื่อ ,  คําพูด และแมแตที่ไมไดพูด  (ดูออกและ
เขาใจจากแววตา)ฃ  

• ครั้งตอไป....มาอีกนะครับ 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 12:44 จาก 202.28.35.1 

ขอบคุณพี่พนัสครับ 
 
Panda เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 13:50 จาก 202.28.35.1 

• ถาไมครั้งแรกก็จะไมมีครั้งที่ 2...3...4...ตอไปครับ   ผมรูวาแจค
เตรียมตัวมาดีมากครับ  

• อยากจะบอกความจริงวา เปนครั้งแรกของผม เหมือนกันที่พูดเรื่อง 
KM เปนการ เลียนรู หรือ พยามเลียนแบบ หรือ อยูบันไดขั้น 2 
หรือ 3 เทาน้ันครับ  

• ครั้งแรกของผมคือ วันที่ 10 ที่ไปแจม ทานวิชิตที่ สถาบันวิจัยวลัยรุข
เวช  

• แตอาศัยเปน สว. ใหมที่น่ีแตเกามาจากที่อ่ืนครับ.....อิอิ 

บอย สหเวช เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 14:40 จาก 58.137.48.4 

• กาวแรกเปนสิ่งสําคัญสําหรับการเริ่มตนทุกอยาง เมื่อเร่ิมกาวแลวยอมมี
กาวตอไป....  

• ขอรวมชื่นชมดวยกับความสําเร็จของคุณ Jack สําหรับครั้งแรกของชีวิต
ดวยครับ 
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ปอเป เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 15:42 จาก 202.28.35.1 

กําลังเร่ิมตนเหมือนกัน  ลองเขามาศึกษาดู อานเนื้อหาแลวทําใหรูสึกถึงความ
ต้ังใจของคุณจริง ๆ จึงเขามารวมชื่นชมคะ 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 20:33 จาก 202.28.35.1 

• ขอบพระคุณคะนองแจค  อาจารยPanda และคุณวิชิต  อิอิ ^__* ทีม
สามหนุมสามมุม จริงๆดวยสิคะเนี่ย..  มุมประกัน  มุมคณะวิทย  และมุม
CARD   แต..  

• ไมวาจะอยูมุมไหนใจของเราคือ MSU-KM เหมือนกันนะคะ 

อ.ลูกหวา เมื่อ ศ. 12 ม.ค. 2550 @ 22:32 จาก 58.147.120.75 

มาใหกําลังใจเชนกันคะคุณแจค แลววันจันทรที่ 15 ม.ค.เราเจอกันนะคะ 
 
สายน้ําแหงความคิด กับ วิชิต ชาวะหา เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 12:08 จาก 
202.28.35.1 

ในมุมมองของผมนับวานี่เปนกระบวนการที่เรียกวา Personel 
Mastory ซึ่งเปนหนึ่งในเรื่องการพัฒนาตนเอง ตามหลักการของ The Fifth 
Discripline ของ Peter M. Senge 
  

……จบบันทึก..... 
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Post 19  
วันท่ี 15 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 มิตรภาพชาว QA มรฎ.พิบูลสงคราม และม.มหาสารคาม 
 
เน้ือหา 
 วันนี้ 15 มค 50 ชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดมีโอกาสตอนรับแขก
จากทางไกล คือ ชาว QA จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก 
ทั้งผูบริหาร อาจารย ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของหนวยงาน (2 คันรถ
ตู) โดยทานอธิการบดี คือ ศาสตราจารย นายแพทยอดุลย วิริยเวชกุล ราช
บัณฑิต ไดใหเกียรติมาตอนรับพูดคุย ตอบคําถามอยางเปดใจ และเปนกันเอง 
รวมทั้งรองอธิการบดีฯอีกหลายทานรวมตอนรับอยางอบอุน 
สําหรับในการเตรียมงานในครั้งนี้ทางศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ ซ่ึงเปน
เจาภาพหลกั ไดเตรียมการโดยยึดแนวทางตาม SSM (success story 
mapping) ที่ไดจากความคิด เรื่องเลาในกิจกรรม “หนวยศึกษาดูงานในฝน” 
(เปดอานบันทึกเกา) คือ 1) บรรยากาศการตอนรับ 2) เปนกันเอง 3) เห็น
สถานที่จริง และ 4) นํามาปฏิบัติไดจริง 
ซ่ึงจากการประเมินของตัวเองในขั้นตน ก็ถือไดวาสําเร็จไปแลวกวา 75% คือ 
บรรยากาศการตอนรับดี เปนกันเอง และเห็นสถานที่จริง สวนการ
นําไปใชประโยชนคงจะประเมินลําบากครับ 
 

ภาพกิจกรรม 

  

  

http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69900


  

  
ขอขอบคุณ
1. เจาหนาที่งานประชาสัมพันธ (เจาภาพรวม) ที่ชวยตัดสต๊ิกเกอรตอนรับ 
บันทึกภาพ และวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
2. นิสิตคณะการทองเที่ยวและการโรงแรม ที่ชวยเปนไกดนําทีมศึกษาดูงาน
ชมภูมิทัศน และสถานที่ตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตามกําหนดการ 
3. สํานักวิทยบริการ และศูนยนวัตกรรมไหม ที่เปนหนวยงานตัวอยางดูงาน ใน
ฐานะของการบริการวิชาการ และการวิจัยถือไดวาเปนการทํางานแบบหลาย
ภาคี อยางมีสวนรวม 
 
(เปดอาน) สไลดนําเสนอ QAMSU ของ อาจารย ดร.วรรทณา สนิศิริ รอง
อธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
วันนี้ไดเจอตัวจริงอาจารยผูใชนามแฝง “ลูกหวา” ที่เคยทักทายกันใน blog 
สองสามครั้ง เสียดายไดทักทายพูดคุยกัน ไมถึง 1 นาที เพราะตางคนตอง
ปฏิบัติตามภาระหนาที่ (เนื่องจากเวลาครึ่งวันบาย ซ่ึงยังถือวานอยมากสําหรับ
ที่จะเก็บเกี่ยวความรู ประสบการณของกันและกัน) 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
JJ เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 17:26 จาก 202.12.97.116 
เรียนทาน Jack ผูรวมพัฒนา
 พรุงนี้ ชาวมอดินแดง จะเปนเจาภาพ บางครับ 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/file/kampha/present15-1-07.ppt
http://gotoknow.org/profile/kulkanit
http://gotoknow.org/profile/uackku


Panda เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 21:42 จาก 202.28.35.1 

• ขอแสดงความยินดีกับ รองวรรทณา ที่มีผูสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพมาก
ครับ 

paew เมื่อ จ. 15 ม.ค. 2550 @ 22:19 จาก 202.12.97.116 

พรุงนี้ อ.ลกูหวา มาที่ มข คะ คงไดพบกัน 
 
แผนดิน เมื่อ อ. 16 ม.ค. 2550 @ 17:22 จาก 202.28.35.1 

• เยี่ยมมากครับ...นําเสนอไดเร็วฉับไว ไดสาระ  
• ครั้งหนึ่ง...รูสึกก็เคยมาดูงานที่กองกิจการนสิิตแลวกระมัง 

 nonam เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 10:03 จาก 202.28.35.1 

• เห็นดวยกับทานอาจารย panda เพราะผูบริหารจะบริหารงานไดดวยดี
จะตองมีทีมสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพดวย (การบริหารงานแบบทีมงาน)  

• เปดอาน Slide ของ อาจารยวรรทณา มีที่ผิดดวย พ.ร.ฎ. นะมิใช พ.ร.ก. 
(พระราชกฤษฎีกา)   

• เกณฑการประเมินของ สมศ. คือระบบ 3A 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 12:08 จาก 202.28.35.1 

ขอบคุณครับคุณ nonam 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 12:13 จาก 202.28.35.1 
เอา  แจคสงสัยเหมือนพี่เลย ^__* แตพี่สงสัยวา  คุณ nonam เกงจังรูเรื่อง
เกณฑประเมินของ สมศ ดวย..  อิอิ 
 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 12:21 จาก 202.28.35.1 
ไมเปนไรครับใครเผยตัวจริง หรือ ไมเผยตัวจริง ก็พรอมที่จะเลิกเปลี่ยนเรียนรู
ครับ ในเชิง Positive นะครับ 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 12:22 จาก 202.28.35.1 
ขออนุญาต ลปรร  คติสอนใจในการทํางาน  ดวยนะคะ 
 
อ.ลูกหวา เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 20:18 จาก 58.147.127.198 
        คุณแจคคะ... 

• ขอบคุณสําหรับการตอนรับคะ    เสียดายที่เราไดคุยกันเพียง
เล็กนอย    แตการแลกเปลี่ยนเรียนรูของพวกเรายังมีตอไปนะคะ  พอดี
พี่เพิ่งจะกลับมาถึง  ยังรูสึกเหนื่อยคะ  ไวเด๋ียวจะเขามาเขียนบล็อกคะ  

• ออ....มีนองๆเจาหนาที่บอกวาคุณแจคดูขาวหลอมากคะ..... 

http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/profile/parpak
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http://gotoknow.org/profile/kampha
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กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 20:21 จาก 202.28.35.1 

ขอบคุณครับอาจารยลูกหวา 
"ขาวหลอ" คงไมเปนอุปสรรคของการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนนอนครับ 
 
อ.ลูกหวา เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 01:03 จาก 124.157.129.100 
แนนอนคะ...เพราะพี่เปนคนไมแพความหลอ คงมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
กันคะ 
 

……จบบันทึก..... 
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Post 20  
วันท่ี 16 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 AAR : ศึกษาดูงานประกันคุณภาพ 
 
เน้ือหา 
 เราทุกคนในศูนยฯไดตกลงกันไวแลวเมื่อ 2 3 เดือนที่ผานมา คือเมื่อ
เสร็จกิจกรรมใดแลวเราจะรวมทํา “การทบทวนหลังกิจกรรมทุกครั้ง ทุกคน” 
เพื่อใหเปนนวัตกรรมการทํางาน ซ่ึงจะอยูในรูปแบบใดก็ได จะพูด จะเขียน ก็
สุดแลวแต และเผยแพรเพื่อการแลกเปลี่ยนตอไป 
หลังจากที่กลับจากศึกษาดูงาน ระหวางวันที่ 6-10 มค 50 ทุกคนก็สง
แบบฟอรม AAR (แจกกอนจะไป) กลับมาใหผมเพื่อรวบรวม ดังนี้  
 

 
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 
อาจารย ดร.วรรทณา สินศิริ 

สิ่งที่คาดหวัง 

• เพื่อทราบถึงการประกันคุณภาพ การดําเนินงาน  และโครงสรางการ
จัดการของการประกันคุณภาพภายในของ มช. และม.แมฟาหลวง 

• สรางความสัมพันธระหวางบุคลากรของศูนย 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง 
• เกิดแนวคิดในการดําเนินกิจกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบุคลากรสายสนับสนุน 

สี่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• ระบบคุณภาพ, การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยในสวนที่ตองการ
ขอมูล  ไมไดรับเนื่องจากบางกิจกรรม มมส. ดําเนินการไดดีกวา อยู
แลว  

• เวลาในการศึกษาดูงานจริงไมเหมาะสม 
 
 
 



ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป
• ใหคณะกรรมการของคณะที่สนใจรวมการศึกษาดูงานดวยเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น  

• แผนการเตรียมการตองมีความละเอียด  และไมมองขามสิ่งเล็กๆ นอย ๆ 
 

 
ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

นางสายใจ ชุปวา 
สิ่งที่คาดหวัง

• การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซ่ึงเปนมหาวิทยาลัยที่ใหญ  จะ
เปนแบบอยางตอการดําเนินงานของ  ม.มหาสารคามไดอยางดี 

• การศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  เพื่อศึกษาความตางในการ
บริหารงานดานการประกันคุณภาพ 

• สรุปวา  การดําเนินงานการประกันคุณภาพ  จากจุดเริ่มตนและจุด
สุดทายคือการประเมินผลการประกันคุณภาพ  มีความคลายคลึงกัน 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง
• ความแตกตางของการบริหารงานระหวาง  มหาวิทยาลัยของรัฐกับ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  

• การบริหารงานดานประกันคุณภาพระหวาง  2  สถาบันดูคลายจะมีการ
ดําเนินงานที่ใกลเคียงกัน  แตจริงๆ แลวมีความแตกตางกันในการ
บริหารจัดการ  และผลลัพธคือการประเมินคุณภาพจะเหมือนกัน 

สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• เวลาคอนขางจํากัด  
• อยากแลกเปลี่ยนเรียนรูมากกวานี้ 

ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป
• เนื่องจากวัน/เวลา  การศึกษาดูงานเปนวันเดียวกันแตคนละสถาบัน  ซ่ึง
หางไกลกันคนละจังหวัด  ทําใหมีเวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
การศึกษาสภาพทั่ว ๆไปของหนวยงานทั้ง  2 สถาบันนอยเกินไป (แต
ยอมรับไดเนื่องจากเรากําหนดไมไดเพราะเราไมสามารถเลื่อนเวลา
การศึกษาดูงานครั้งนี้แลวจึงตองจํายอม)  

• ครั้งตอๆไปควรมีตัวเลือกเรื่องวันและเวลา  และติดตอหนวยงานที่ศึกษา
ดูงานใหดี  และมีเวลาเตรียมการระหวางสถาบันที่จะศึกษาดูงานให
ดีกวาที่ผานมา 



 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ชํานาญการ 8 

นางสาวประภารัตน เคาสิม 
สิ่งที่คาดหวัง

• ไดรับประสบการณในการทํางานที่เปนเอกภาพในการทํางานของ
บุคลากรหนวยงานประกันคุณภาพจาก  มช./แมฟาหลวง 

• การจัดระบบงานประกันคุณภาพ 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง
• ผลของการทําเปนทีมสามารถสรางความสําเร็จของระบบประกัน
คุณภาพ 

สิ่งที่ไดนอยกวาความคามหวัง  - 
ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป

• ควรใหมีการศึกษาดูงานครั้งตอไป  ณ  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
พนักงานการศึกษา 
นายกัมปนาท อาชา 

สิ่งที่คาดหวัง

• ไดเขาชมพืชสวนโลก 
• ไดเจอพ่ีสาวและหลาน 
• ศึกษาบริบทการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ 

 



สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง
• ไดเรียนรูวามีสถานที่พักบางที่ที่ใบเสร็จ  ไมสามารถเปนหลักฐานในการ
เบิกเงินคืนได  

• เห็นวัฒนธรรมชีวิตความเปนอยูของชาวพมา  ณ  ทาขี้เหล็ก   
• พอประเมินระบบ/กลไก  QA  ของ มมส.  ไดวา  “ไมเปนรองใคร” 

สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• ไมไดเห็นระบบ  QA  จากการศึกษาดูงานของทั้ง  2  แหง คือ  มช.,
มฟล  ที่เปนรูปธรรมนัก  เปนการฟงบรรยายมากกวา  

• สรุป  “สาระเชิงวิชาการไดนอย” แต  “สาระบันเทิงความสุขไดมาก” 
ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป

• ควรรวมคําถามของทุกคนในศูนย  พรอมจัดกลุมคําถามและแบงใหทุก
คนไดถามเจาของสถานที่  อยางมีสวนรวมทุกคน  

• ควรมีกลองลงคะแนนเตรียมไปดวย  เมื่อมีคําถามบางอยางที่ตองมีการ
ตัดสินใจ  เชน  “แวะตรงนั้นดีไหม ?”  “ทานขาวดีรึเปลา”  ฯลฯ  

• เปนการไปราชการที่เห็น  พขร.  ทํางานหนักที่สุด  ในสวนนี้คงตอง
นํามาพิจารณาอีกครั้ง  

• ถามีกิจกรรมในลักษณะที่ทุกคนไดไปพรอมกัน  อยางนี้เปนระยะ ๆ  จะ
ทําใหเกิดความเปน  Unity  ของศูนยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ 

 

 
นางสาวรัตนดา อาจวิชัย 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สิ่งที่คาดหวัง 

• ความรูเกี่ยวกับการดําเนินการประกันคุณภาพในเชิงพัฒนา  (พรอม
รายละเอียด) 

• ทองเที่ยวเปดโลกทัศน 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง 

• ความใกลชิดระหวางผูบริหารกับเพื่อนรวมงาน 
• การทองเที่ยวเพื่อเปดโลกทัศนในสถานที่ตาง 
• ระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (นอกราชการ) 
• เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 

 



สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• รายละเอียดของการดําเนินงานประกันคุณภาพในเชิงพัฒนา  เพราะใน
บางอยางมหาวิทยาลัยที่ศึกษาดูงานยังพัฒนาชากวามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

• สิ่งที่เปนรูปธรรมที่เกิดจากการบูรณาการระบบคุณภาพทั้งหลายเขา
ดวยกัน 

ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป 
• ควรพิจารณาขอมูลหรือสภาพ  สถานที่จะศึกษาดูงานอยางละเอียด  
• ชวงเวลา/วันในการศึกษาดูงานเหมาะสม  สะดวกทั้ง  2  ฝาย  
• ควรศึกษาดูงานในการปฏิบัติจริงดวย  มิใชเฉพาะทฤษฎี 

 

 
นางสาววัชรินทร แพงศรี 
นักวิชาการคอมพิวเตอร 

สิ่งที่คาดหวัง

•  ศึกษาระบบการประกันคุณภาพของ  มช.และมฟล. 
• เปรียบเทียบระบบการประกันคุณภาพของ  มมส.และม.ที่ไปศึกษาดูงาน 
• รวบรวมการประเมินการสอนอาจารย 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง
• แนวทางการพัฒนาตนเอง 

สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• ความรูใหม ๆ และเกร็ดความรูเพิ่มเติม  
• สิ่งที่นานํามาปรับใชกับงานประกันคุณภาพ  
• การประเมินการสอนอาจารย  
• ไมไดดูสถานที่จริง  เชน  หองหนวยงานตาง ๆ กิจกรรม 5 ส. 

ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป
• ระยะเวลาไมควรบีบเกินไป  ทําใหไมไดดูบรรยากาศอื่น ๆ (ที่ มช.)  
• การไปศึกษาดูงาน  ควรศึกษาลวงหนาทั้งการเดินทาง  และสถานที่ตาง 
ๆ 



 
นางสาวสมสมัย บุญทศ 
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

สิ่งที่คาดหวัง

• ไดรับประสบการณในการทํางานนอกสถานที่ 
• ไดศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ 
• นําความรูที่ไดจากการดูงานมาใชในการพัฒนาตนเอง 

สิ่งที่ไดเกินความคาดหวัง
• ประสบการณในการพักรวมหองกับรองอธิการบดี  
• ไดเที่ยวประเทศพมา 

สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง
• ความเขาใจในดานประกันคุณภาพที่จะสามารถนํามาพัฒนาตนเองได 

ขอแนะนําในการศึกษาดูงานครั้งตอไป

• ศึกษาเสนทางในการเดินทาง,รานอาหาร,ที่พัก 
• ควรมีการติดตอประสานงานกับสถานที่  ที่จะดูงานใหมีความชัดเจนกอน
ขออนุมัติโครงการ 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
nonam เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 09:39 จาก 202.28.35.1 

แสดงวาการทํางานของศูนยประกันคุณภาพขาดการวางแผนที่ดี  การ
ทํางานอะไรก็ตามที่จะใหเกิดผลดีจะตองมีการวางแผนที่ดีกอนลวงหนาเสมอ   

 
กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 12:05 จาก 202.28.35.1 

• ขอบคุณมากครับคุณ nonam การวางแผนนั้นเชื่อวาดีครับ แตการลงสู
การปฏิบัตินั้นอาจจะไมเปนไปตามแผนบาง ดวยสาเหตุจากทั้งผูปฏิบัต
เอง และปจจัยจากภายนอกที่ไมสามารถควบคุมไดครับ  

• คงจะตองทําใหดีกวานี้ครับในโอกาสตอไป 

 

http://gotoknow.org/profile/kampha


คุณกลวย (กองแผนงาน มมส.) เมื่อ อ. 23 ม.ค. 2550 @ 18:58 จาก 
202.29.22.17 

• มีของฝาก นอกจาก AAR ไหมครับ  
• คิดวาคงไดอะไรมาเยอะนะครับ  
• ขอบคุณครับ 

 
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/banana18


Post 21  
วันท่ี 17 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 เสียดายที่เลือก (....) ไมได จริงๆ ครับ 
 
เน้ือหา 
 วันนี้มีการประชุมอนุกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ซึ่งมีแตเรื่องที่ผมผิดหวังกับตัวเองที่ไมสามารถเลือกไดในสิ่งที่อยากจะรวม จะ
ชวย จะทํา ดังนี้ 

• การจัดโครงการ KM Work : KM นําไปสู LO ที่ยั่งยืนทําอยางไร 
(วิทยากรแตละทานที่มา ใครมาไมไดไปรวมตองเสียใจไปอีกนาน โดย
กิจกรรมีตองยกเครดิตใหทานอาจารยอรรรณพ ครับ) จะจัดในวันพุธที่ 
24 มค 50 ซึ่งผมไมสามารถเขารวมในกิจกรรมนั้นได ดวยเหตุผลที่ตอง
รอ Standby ใหขอมูล หลักฐาน เพิ่มเติมเกี่ยวกับ QA กับคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 50 จาก สมศ. (เสียดายจริงๆ...) 

• UKM9 ที่จะจัดในวันที่ 7-10 กุมภา 50 ซึ่งถือไดวาเปนกิจกรรมที่ทําให
ผมไดพัฒนาตนเองมาโดยตลอด แตก็อีกหละครับที่ในวันเดียวกันนั้น
ทางศูนยฯของผมจะมีการประชุมบอรดสูงสุด ประจําปการศึกษา ที่
กรุงเทพฯ เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกเปนสวนมาก ซึ่งจําเปนตองไป
ใหขอมูลในสวนที่เกี่ยวของ (เสียดายจริงๆ...) 

อยางไรก็ตามผมเชื่อวายังมีชองทางกับการมีสวนรวมกับกิจกรรมเหลานี้อีก
มากมาย ถึงจะไมไดไปดวยตนเอง และจะรออาน AAR ของทุกทานครับ 
 

 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
เมตตา เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 19:08 จาก 203.172.89.182 

ไมเปนไรหรอกคุณแจ็ค..อยูตรงไหน ทําตรงนั้นใหดี..ถือวาเปนการ
สามารถเลือกทําได....ที่วิเศษสุดแลว 
พี่คิดเชนนั้นคะ 

 
Panda เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 21:21 จาก 202.28.35.1 

• คาดวาคุณแจ็คตองการเขียนวา  
• (วิทยากรที่มา  ใครไมไดมารวมตองเสียใจไปอีกนาน..........ครับ)  
• ใชไหม ?  
• เห็นดวยกับคุณ  

 

http://gotoknow.org/blog/phyto/72712
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto
http://gotoknow.org/profile/mettac
http://gotoknow.org/profile/thaiphyto


 เมตตา

• พาสุขใจครับ ทําหนาที่เราใหดีที่สุดแลวสุขใจ  
• ในความเปนจริง.......บางครั้งเราก็ไมมีสิทธิเลือกครับ 

paew เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 22:00 จาก 202.12.97.116 

งั้นก็ไมไดพบคุณแจคซิคะเนี๊ยะ....เสียดายจริงๆ 
 
อภิสิทธิ์ เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 22:21 จาก 125.25.2.18 

ไมเปนไรหรอกครับโอกาสของคุณกําลังจะมาหาคุณอีกเยอะครับ 
 

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ พ. 17 ม.ค. 2550 @ 22:25 
ขอบคุณครับคุณอภิสิทธิ์ที่ชวยปลอบใจ ใหกําลังใจ 

 
……จบบันทึก..... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/mettac
http://gotoknow.org/profile/parpak
http://gotoknow.org/profile/kampha


Post 22  
วันท่ี 19 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 การบานชิ้นโต ทานกูรูชวยแนะดวยครับ 
 
เน้ือหา 
 ตามที่ไดใหคํารับรองสวนตัวเมื่อเดือนที่แลวกับทานอาจารย ดร.
วรรทณา สินศิริ รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ ผูบังคับบัญชาของผมเอง 
วาจะสรางงานออกมาชิ้นหนึ่ง คือ “คูมือการประกันคุณภาพภายใน สําหรับ
หนวยงานกิจกรรมเสริมศึกษา” ซึ่งยังไมเคยทํากันมา โดยใชกระบวนการการ
จัดการความรู (KM) เขามาเปนเครื่องมือหลัก (บนฐานของการมีสวนรวมทาง
ความคิด)… 
 
หนวยงานกิจกรรมเสริมศึกษา มีภารกิจเปนการเฉพาะในลักษณะของการผลิต
สินคา บริการ เพื่อสรางรายได ซึ่งแตกตางจากหนวยงานสนับสนุนในกลุมอื่นๆ 
มีอยูประมาณ 10 หนวยงาน เชน ศูนยหนังสือ น้ําด่ืมยูนิเพียว รานยา หนวย
โภชนบริการ เปนตน 
 
คูมือการประกันคุณภาพภายใน สําหรับหนวยงานกิจกรรมเสริมศึกษา หลักๆที่
ตองการที่สุดคือได “มาตรฐาน ตัวบงชี้” ที่สามารถวัดคุณภาพตามภารกิจอยาง
แทจริง 
 
และเมื่อวานกอน ทานก็เกรินวา “..เราควรจะเริ่มไดแลวนะในเดือนกุมภา..” 
พรอมทั้งใหผมไปลองออกแบบกิจกรรมเปนโครงการยอยๆ ซัก 2 3 ครั้ง เปน
กิจกรรมตอเนื่อง, คัดเลือกทีมงานจากหลายภาคี, และมอบหนังสือชื่อ “17 
เครื่องมือนักคิด Problem Solving Devices” เขียนโดย วันรัตน จันทกิจ...นั่ง
อานอยูทั้งวันก็ยังเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมยังไมได อาจเพราะประสบการณ
จากการเห็นจริง เขารวมยังนอย 
17 เครื่องมือนักคิด 

1. การระดมสมอง (brainstorming) (หมายตาไวในครั้งที่ 1) 
2. แผนผังการไหลในกระบวนการ (flow process chart) 
3. แผนภูมิแกนท (gantt chart) 
4. แผนผังสามารถและผล (cause and effect diagram) 
5. แผนตรวจสอบ (check sheet) 
6. แผนผังพาเรโต (parato diagram) 
7. แผนภูมิกราฟ (graph) 
8. แผนผังการกระจาย (scatter diagram) 
9. แผนผังฮิสโตแกรม (histogram) 
10. แผนภูมิควบคุม (control chart) 
11. แผนผังกลุมเครือญาติ (affinity diagram) 



12. แผนผังความสัมพันธ (relation diagram) 
13. แผนผังตนไม (tree diagram) 
14. แผนผังลูกศร (arrow diagram) 
15. แผนผังเมทริกซ (matrix diagram) 
16. แผนผังการวิเคราะหขอมูล (matrix data analysis) 
17. แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ (process decision program char 

; PDPC) 

ตอนนี้ที่หมายตาไวแลวคือ “การระดมสมอง” เพื่อใชหาแนวคิดหลักรวมในการ
จัดครั้งแรก (เสนทางที่จะเดินตอไป) สวนในครั้งตอไปคงเนนลงสูรายละเอียด 
แตยังคิดไมออกครับ 
วันนี้คงตองศึกษากิจกรรมอื่นขององคกรตางๆ ใหมากจากเว็บฯ ที่เคยทําใน
ลักษณะนี้มาประกอบความคิดอีกครั้ง กอนจะทําเปนรางกิจกรรม นํามาปรึกษา
กูรู ผูรูอีกครั้งครับ 
 
ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
นาย จิรอาจ สมิงชัย เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 10:36 จาก 202.28.180.130 

เขามาเยี่ยมครับ  หลังจากยายที่อยูใหมตามที่อาจารยผมบอกใหยาย
รูสึกเหมือนงานจะเยอะขึ้นมากครับ  ไมรูวาผมคิดไปเองรึเปลาก็ไมรูนะ  เด๋ียว
สิ้นเดือนนี้ผมก็คงฝกงานจบแลวครับ  พี่มีอะไรใหชวยก็บอกไดนะครับยินดี 
 
ออ - สุชานาถ เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 10:51 จาก 202.28.35.1 

• พี่ไดรับมอบหมายจากทานรองบริหารเขาไปชวยทํา SSR (ไมใช SAR) 
ของหนวยโภชนบริการ  เปนรื่องที่ลําบากจริง ๆ คะ เนื่องจากไมมี
มาตรฐานและตัวบงชี้ที่กําหนดใหเฉพาะหนวยงานเสริมศึกษา เราจึง
ตองไปใชมาตรฐานและตัวบงชี้ที่เหมือนกับSARของหนวยงานสนับสนุน
มหาวิทยาลัย มาตรฐาน 1  2  6  และ 8  มาตรฐาน 1 และ 2 เรา
รายงานได มาตรฐาน 6 และ 8 ตัวบงชี้หลายตัวที่เราไมขอรับการ
ตรวจสอบ เพราะมันไมตรงกับภารกิจเลย อยากบอกวา เปนเรื่องที่
ลําบากมาก ๆ ในการทํา SSRของหนวยงานเสริมศึกษา   

• เปนเรื่องที่ดี หากจะมีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ที่ตรงกับภารกิจ
ของหนวยงานเสริมศึกษา เพราะจะทําใหการทํา SSR ออกมา
สมบูรณ  หนวยงานก็จะหาเอกสารไดงายเพราะเปนเรื่องที่ทําอยู และคง
ไมหนักใจ  

• ขอบคุณคะ  

กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 12:06 จาก 202.28.35.1 

ขอบคุณพี่ออ หลังจากที่บันทึกเสร็จเมื่อเชาก็มานั่งเขียนดูครับ 
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/73420
 

http://gotoknow.org/profile/techno4517
http://gotoknow.org/profile/suchanart
http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/73420


กัมปนาท อาชา (แจค) เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 12:07 จาก 202.28.35.1 
เรียนพี่ออ 

คงตองขอความรวมมือจากพี่ในกิจกรรมที่เกิดดวยครับ 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 20:11 จาก 202.28.35.1 
 
โห...เครื่องมือนักคิดเยอะแยะเลยนะคะแจค  พี่หนิงตองขอยืมไปใชบางนะคะ 
ขอบคุณคะ 
  
 

……จบบันทึก..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gotoknow.org/profile/kampha
http://gotoknow.org/profile/dss_msu


Post 23  
วันท่ี 19 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก  
 เปลี่ยนจากนั่งคิด มาขีดเขียนบาง ทานกูรูชวยแนะดวย 
 
เน้ือหา 

จากที่ไดบันทึกเมื่อเชานี้ เรื่อง “การบานชิ้นโต ทานกูรูชวยแนะดวย
ครับ” (อานบันทึกเดิม) นั่งพิจารณาเกือบทั้งเชา เลยเปลี่ยนอารมณมาขีดเขียน 
ออกแบบกิจกรรมกลุม เผ่ือจะเปนอะไรเปนลางๆบาง สําหรับกิจกรรมครั้งที่ 1 

 

http://gotoknow.org/blog/kamphanat/73402


ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
เมตตา เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 19:45 จาก 203.172.89.141 

คุณแจค ลองคุยเรื่องนี้กับคุณหยกมณีดูซิคะ เธอเกงมาเผื่อจะไดไมตอง
เริ่มใหม เรื่องนี้เธอทําจนเขาเสนเลือดเลยคะ...พี่การันตี... 

 
แผนดิน เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 20:05 จาก unknown 
ดูลายมือแลว  คลาสสิคมากเลยครับ... 
คิดถึง มมส มาก..และที่นี่ก็ลําบากไมใชนอย.... 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ ศ. 19 ม.ค. 2550 @ 20:14 จาก 202.28.35.1 

แวะมาเปนกําลังใจใหนะคะแจค 
พี่ขอฝากนิดนึงดวยนะคะ  เห็นวาหนวยเสริมศึกษา  เปนหนวยงานที่มี
ลูกคา  ลองสอบถามความพึงพอใจในการใหบริการจากลูกคาดวยดีมั๊ยคะ 
  
 

……จบบันทึก..... 
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Post 24  
วันท่ี 24 ม.ค. 2550 

 
ช่ือบันทึก   

บรรยายดวยภาพ ตอคณะกรรมการ ก.พ.ร. 24/1/07 
 

เน้ือหา 
 วันนี้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 2550 ไดมาทําการ
ตรวจเยี่ยม มมส. และกอนเมื่อวาก็ไดขอขอมูลเพิ่มเติมกอนลวงหนาจะมาถึง 
โดยมีคําถามวา “มหาวิทยาลัยมีระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบการติดตาม ระบบ
การประเมิน และการบูรณาการประกันกับงานประจํา อยางไรบาง? ให
อธิบาย….แบบบรรยาย” และสงขอมูลใหกรรมการกอนวันมาจรงิดวย 
ซ่ึงสิ่งที่ทางศูนยฯผูรับผิดชอบ QA ของมหาวิทยาลัย ไดทําเปนแผนภาพ
MSUQA-Model เพื่อสื่อความหมาย สงไปใหกองแผน และจะขออธิบายภาพ
นั้นกับกรรมการดวยวาจาเอง ดังรูปนี้   

 

 คําอธิบายรูปภาพ (เปดอาน)
 
พอมาวันตรวจเยี่ยมจริง(24/1/07)ก็เปนไปตามคาด กรรมการ ไดซักถาม
เกี่ยวกับภาพที่สงไปใหกอน 1 แผน สลับกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันและกัน 
จนหมดขอสงสัย ใหคะแนนในตัวชี้วัดนี้ เต็ม 5 
 
 
 

 

http://gotoknow.org/file/kampha/MSUQA-Model+Discription.pdf


ขอคิดเห็นจากผูอาน 
 
DSS@MSU ( หนิง ) เมื่อ พ. 24 ม.ค. 2550 @ 20:42 จาก 202.28.35.1 

ขอบคุณคะแจค  เต็ม 5 เลยยยยยย 
 

ณัฐ เมื่อ พ. 24 ม.ค. 2550 @ 21:07 จาก 203.114.127.110 
สุดยอดไปเลยพี่ 
 

แผนดิน เมื่อ พ. 24 ม.ค. 2550 @ 22:44 จาก unknown 

• ไมมีชิ้นงานใดที่แจ็คลงมือทําแลวไมเกิดผล  
• เปนกําลังใจให และเสมอไปนะครับ  นองแจ็ค....  
• KM  คลื่นลูกใหมของชาว มมส 

Rin เมื่อ ศ. 26 ม.ค. 2550 @ 10:15 จาก 202.28.35.1 

• (^_^)  
• เต็ม 5 ดีจัง 

 
……จบบันทึก..... 
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ประวัติสวนตัวผูบันทึกใน gotoknow.org 
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ประวัติยอ: • มัธยมศึกษา โรงเรียนสารคามพิทยาคม จังหวัด
มหาสารคาม ป 2538  

• ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร-
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• ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
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