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รำยงำนกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 
(ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) 

ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีงบประมำณ 2559-2562   
 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นการรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ ความรู้ใน
องค์กร ให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนางาน การแก้ไขปัญหาในการท างานที่ได้เรียบเรียง จัด
ระเบียบเป็นตัวอักษร ให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ได้เรียนรู้ และสามารถน าไปแก้ไขปัญหาในการท างาน ลดความ
ซ  าซ้อนในการท างานได้  ความรู้ในการปฏิบัติงานหรือการด ารงชีวิตมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ความรู้ที่ฝังลึก (Tacit 
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ท าอย่างไรที่จะสกัดความรู้ที่ฝังลึก ให้เป็นความรู้ที่
ชัดแจ้ง ให้สามารถถ่ายทอดสู่คนอ่ืนๆ ที่ต้องการความรู้นั น ด้วยวิธีการที่เป็นระบบ เช่น การจัดท าคู่มือ/สื่อ
รูปแบบต่างๆ การสอนงานแบบพ่ีเลี ยง การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
 
 จากยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4: Excellence  in  management  for sustainable 
organization ที่สอดคล้องกับยุธทศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหาร
จัดการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข ตามกลยุทธ์ที่ 1 สร้างระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีคุณภาพ ตามตัวชี วัดที่ 2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัดตั งคณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยง และการ
บริหารจัดการความรู้ เพ่ือวางนโยบายและแนวทางในการจัดการความรู้ของคณะให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ภายใต้คณะท างานพัฒนาคุณภาพ 
ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความรู้จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้  ประจ าปี 2559-2562 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยมี
กิจกรรมและโครงการดังต่อไปนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 4 MU : Excellence in management for 
sustainable organization 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 EN : บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำร
เรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  

แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปี 2559-2562 : 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 
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แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 2559-2562 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของคณะ “ยุทธศำสตร์ที่ 5 บริหำรจัดกำรให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข”   

โดยใช้กลยุทธ์ สร้ำงระบบและกลไกเพ่ือส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีคุณภำพ   
และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย “ยุทธศำสตร์ที่ 4  Excellence  in  management  for sustainable organization” 

ยุทธศำสตร์/กลยุทธ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ  

    59 60 61 62 
1. พัฒนำระบบและกลไลกำรจัดกำรควำมรู้     

1.1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรวบรวม
ฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 

1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
รวบรวมฐานข้อมูลการจัดการความรู้ 

1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลการ
จัดการความรู้ 

1) ระบบฐานข้อมูลการจัดการ
ความรู้  

    

1.2 การสร้างแรงจูงใจในการจัดการ
ความรู้ 

1) โครงการรางวัลสนับสนุนการแสดง
ผลงาน 

1) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรร่วม
แสดงผลงานด้านการจัดการความรู้
เพ่ิมมากขึ น 
2) เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจใน
การจัดท าผลงานด้านการจัดการ
ความรู้จากการปฏิบัติงาน 

1) จ านวนบุคลากรที่ท า KM  
(2-3 คน/ปี) 
2) จ านวนผลงาน KM ที่ส่งเข้า
ร่วมประกวด/จัดแสดง (2-3 
เรื่อง/ปี) 

    

1.3 การติดตามและสรุปผลการ
ด าเนินการของกิจกรรมตามแผน
ยุทธศาสตร์ KM 

1) การติดตามสรุปและประเมินผล
กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ KM 

1) เพื่อติดตามการด าเนินงานและ
ประเมินผลกิจกรรมตามแผน KM 
2) เพ่ือน าผลสรุปที่ได้ไปพัฒนา
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ น 
 

1) รายงานการสรุปผลการ
ประเมินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ตามแผน KM 1 เล่ม/ปี 
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ยุทธศำสตร์/กลยุทธ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ  
    59 60 61 62 

2. พัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร     
2.1 การประมวลและรวบรวมองค์ความรู้ 1) โครงการจัดท าบันทึกขุมความรู้ 1) เพื่อประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่

ของบุคลากรจัดท าเป็นบันทึกขุม
ความรู้ 
2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของ
บุคลากรผ่านบันทึกขุมความรู้ 

1) บันทึกขุมความรู้ปีละ 1 เล่ม 
 

    

2.2 ส่งเสริมให้มีการถอดบทเรียนสรุปการ
ท างาน (AAR) 

2) โครงการถอดบทเรียนสรุปการท างาน 
(AAR)  

1) เพื่อให้ได้องค์ความรู้จากการ
ท างาน 
2) เพื่อน าบทเรียนที่ได้ไปพัฒนา
งาน 

1) รายงานสรุปบทเรียนการ
ท างาน ปีละ 3 เรื่อง 

    

3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้     

3.1 การส่งเสริมรวมกลุ่ม “ชุมชนนัก
ปฏิบัติ” (Community of Practice; 
CoPs) 

1) โครงการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice; CoPs) 

1) เพ่ือส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เป็น CoPs 
2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ที่ได้
จากกลุ่ม CoPs 
3) เพ่ือหาแนวทางการแก้ปัญหา
จากงานประจ าสู่งานวิจัยได้ (R2R) 

1) เกิดการรวมกลุ่ม CoPs ปีละ 
1 กลุ่ม  
2) ได้คู่มือ/R2R จากกลุ่ม CoPs 
ปีละ 1 เรื่อง 
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ยุทธศำสตร์ที่  1. พัฒนำระบบและกลไลกำรจัดกำรควำมรู้ 

1.1  โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือรวบรวมฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานการจัดการความรู้ขององค์กร เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้
เป็นระบบและเป็นแหล่งเดียวกัน โดยจัดท า (ร่าง) การจัดระบบสารสนเทศของการจัดการความรู้ ในส่วนของขุม
ความรู้องค์กร ในระบบอินทราเน็ตงานนโยบายและแผน ดังนี  
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โดยได้ท ำกำรจัดหมวดหมู่กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ และหัวข้อดังด่อ
ไปนี้ 
1. แผนยุทธศาสตร์การจัดการคความรู้ ประกอบไปด้วยข้อมูล 
 1.1) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2556-2560 
 1.2) แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2559-2562 
2. บันทึกขุมความรู้ เล่มที่ 1-5 
3. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) (ปี 2559-2561) 
4. ผลงานน าเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ (ปี 2559-2560) 
5. เอกสารเผยแพร่ 
6. กิจกรรม KM (ปี 2559-2560) 
7. ถอดบทเรียน (ปี 2556-2560) 
8. รายงานสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ (ปี 2559-2560) 
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1.2  โครงกำรรำงวัลสนับสนุนกำรแสดงผลงำน 

 1) หลักกำรและเหตุผล 
การจัดการความรู้ขององค์กร เป็นการรวบรวม สร้างระบบ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ขององค์กร 

ให้เกิดการเผยแพร่ น าไปสู่การปฏิบัติงานได้จริง กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change 
management process) เป็นกระบวนการหนึ่งที่จะท าให้เกิดการขับเคลื่อนให้การจัดการความรู้ขององค์กร
ประสบผลส าเร็จ โดยมุ่งเน้นปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะกระทบต่อ การจัดการความรู้ขององค์กร เช่น การมี
กิจกรรมที่จะให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การสื่อสารให้องค์กรเข้าใจความหมายของการ
จัดการความรู้ ประโยชน์ที่ทุกคนจะได้รับ กระบวนการเครื่องมือที่จะน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  การวัดผล 
ตลอดจนการยกย่องชมเชยและให้รางวัล  ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ การมุ่งเน้นให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น ส่งเสริม สร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรมีส่วนร่วมที่
จะเผยแพร่ผลงานจากกระบวนการจัดการความรู้ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลงานได้อย่างต่อเนื่อง และเกิด
ประโยชน์ต่อองค์กรและบุคลากรในทุกระดับให้เป็นแรงขับเคลื่อนต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานต่อไป  

2) วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรร่วมแสดงผลงานด้านการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ น 
2) เพื่อให้องค์กรมีผลงานด้านการจัดการความรู้เพ่ิมมากขึ น  
3) ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
1) ประชุมณะท างานพัฒนาคุณภาพ ความเสี่ยง และการบริหารจัดการความรู้ ของคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ เพ่ือน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ประจ าปี 2559 -2562 เพ่ือขอมติการจัดท า
กิจกรรม/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์      

2) ด าเนินการเขียนโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการ     
3) ท าจดหมายเชิญแต่ละงานส่งบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ และชักชวนบุคลากรที่มีกิจกรรมที่

จะน่าสนใจที่จะสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้       
4) จัดฝึกอบรมการเขียนบทความ เทคนิคการเขียนบทความ      
5) ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการเขียนบทความน าเสนอทั งในรูปแบบ poster หรือ 

oral presentation         
6) สนับสนุนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการน าเสนอผลงาน หรือการแสดงผลงานในงานมหกรรมคุณภาพในรูปแบบ

ต่างๆ          
7) ส่งผลงานเข้าร่วมงานมหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสนับสนุนการจัดท าโปสเตอร์ตาม

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก ผลงานละ 500 บาท  
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 เงื่อนไขกำรเข้ำร่วมกิจกรรม       
  1) เป็นบุคลากรสายสนับสนุนของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  2) บุคลากรมีความจ านงร่วมส่งผลงานการปฏิบัติงานในรูปแบบ Poster หรือ Oral 
presentation ในงานมหกรรมการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้     
  3) บุคลากรนั นไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ ของคณะ    
 4) ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) บุคลากรเกิดแรงจูงใจให้สร้างผลงานและแสดงผลงานจากการปฏิบัติงาน  
 2) แนวทางท่ีจะให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่บุคลากรจะแสดงผลงานด้านการจัดการความรู้
เพ่ิมมากขึ น 
5) ผลกำรด ำเนินงำน  คณะได้ร่วมส่งผลงำนเพื่อน ำเสนอในงำนมหกรรมคุณภำพมหิดล ประจ ำปี 

2561 ท้ังหมด 4 เรื่อง ทั งนี ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอแบบ Poster presentation ได้แก่  
1. ความพึงพอใจและความต้องการต่อสวัสดิการของบุคลากรของคณะ โดย นิตยา สุวรรณเนตร, 

นภัสรวี เจริญสวัสดิ์, ยุพา วิระยาลัย 
2. การใช้วัสดุส ารองคลังที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของคณะ โดย  

ล าไพ โพธิ์เข็ม 
3. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานวิจัยส าหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" Participation Processes in Organization for Development of 
Research Master Plan in Faculty of Environment and Resource Studies,  Mahidol University โดย 
ยุทธพล ผ่องพลีศาล 

 น าเสนอแบบ Oral presentation จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่  
1. ต้นแบบของการน าน  าฝนกลับมาใช้ในอาคาร โดย อภิรมย์ อังสุรัตน์  (ได้รับรางวัลชมเชยพร้อม

เงินรางวัลจ านวน 2,500 บาท)  
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ภำพกำรร่วมน ำเสนอผลงำนประเภท Poster Presentation 

 
 

 
ภำพกำรรับรำงวัลชมเชยจำกกำรร่วมน ำเสนอผลงำนประเภท Oral Presentation เรื่อง ต้นแบบของกำรน ำ
น้ ำฝนกลับมำใช้ในอำคำร โดย อภิรมย์ อังสุรัตน์   
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นอกจากนี  ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ส่งผลงานกลุ่มผลงานเกียรติยศในงานมหกรรมคคุรภาพ
มหิดล ประจ าปี 2561 โดยส่งผลงานเรื่อง อากาศยานไร้นักบินส าหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตของ
ผลไม้เพ่ือการส่งออก (รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 ด้านเศรษฐกิจ) 
และ อากาศยานไร้นักบินส าหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ (รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน 
ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 ด้านสังคม) 
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ยุทธศำสตร์ที่  2 พัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร 

2.1  โครงกำรจัดท ำบันทึกขุมควำมรู้ 
 2.1.1  (ร่ำง) บันทึกขุมควำมรู้เล่มที่ 6 “มุทิตำจิต รศ.ดร.ปกรณ์  สุวำนิช” เป็นบันทึกขุมความรู้ของผู้
ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2561  โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานรวบรวมและกลั่นกรองการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกษียณและผู้ที่เคยร่วมงาน 

 
 

2.2  ส่งเสริมใหม้ีกำรถอดบทเรียนสรุปกำรท ำงำน (Best Practice) 
2.2.1  กำรถอดบทเรียน “กำรจัดท ำวำรสำร Environment and Natural Resources Journal สู่

ฐำนข้อมูลสำกล”  โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพได้ท าการถอดบทเรียนแนว Best Practice โดยการพูดคุยกับ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี บรรณาธิการวารสาร และคุณอิสรีย์ อภิญญา ซึ่งเป็นประเด็นของบทบาท
บรรณาธิการและผู้ช่วยบรรณาธิการ ที่ได้จัดท ากระบวนการท าวารสาร Environment and Natural Resources 
Journal สู่ฐานข้อมูลสากล เช่น ฐานข้อมูล Directory of Open Access Journals (DOAJ) ฐานข้อมูล 
EBSCOhost ฐานข้อมูล Clarivate analytics และฐานข้อมูล SCOPUS 
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ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

3.1 กำรส่งเสริมรวมกลุ่ม “ชุมชนนักปฏบิัต”ิ (Community of Practice; CoPs) 
เรื่อง “เทคนิคกำรเตรียมเอกสำรเพื่อย่ืนขอต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ” 

แควร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  กิจกรรมนี จัดขึ นเพ่ือให้บุคลากรที่มีความสนใจที่จะส่งผล
งานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ ได้มีเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การเตรียมเอกสาร ผลงาน ขั นตอน 
การแก้ไขเอกสารต่างๆ ก่อนที่จะยื่นขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ โดยมี คุณสมพร พิมพ์ศิริ นักทรัพยากรบุคคล 
คุณศิรินพัชร จามรดุสิต เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ช านาญการพิเศษ)  คุณศุภลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ เจ้าหน้าที่วิจัย 
(ช านาญการพิเศษ) คุณคันธรส ช านาญกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช านาญการพิเศษ) คุณวรงค์ บุญเชิดชู 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช านาญการพิเศษ) ได้มาให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เกี่ยวกับการเตรียมเอกสาร
ต่างๆ การจัดท าคู่มือ งานวิเคราะห์ งานวิจัย ขั นตอนการท างานต่างๆ  เปรียบเสมือนมีพ่ีเลี ยงก่อนจะส่งผลงานเพ่ือ
ยื่นขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ ทั งยังได้แนวทางปฏิบัติงานดีๆ จากบุคลากรหลายท่านที่ก าลังเตรียมผลงานเพ่ือ
ยื่นขอต าแหน่งเพิ่มเติม 
 โดยหน่วยพัฒนาคุณภาพได้น ามาสกัดความรู้และรวบรวมเผยแผ่ในระบบอินทราเน็ต ดังนี  

1.  เกณฑ์กำรเสนอผลงำนต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ  
 1.1 พนักงำนมหำวิทยำลัย  

เสนอผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ อย่างน้อย 3 เรื่อง 
 - มีคุณภาพระดับ “ดี” 
 - ผลงานอย่างน้อย 2 เรื่อง ผู้เสนอขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือ เป็นชื่อแรก หรือเป็น 
“Corresponding Author” โดยไม่ก าหนดจ านวนร้อยละการมีส่วนร่วม ผลงานต้องประกอบด้วย 
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กลุ่มวิชำชีพเฉพำะหรือกลุ่มสนับสนุน
วิชำกำร 

กลุ่มสนับสนุนทั่วไป จ ำนวนผลงำนที่เสนอ 

-คู่มือปฏิบัติงาน  หรือ  
-งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์   -งานวิเคราะห์ หรือ งานสังเคราะห์  อย่างน้อย 1 เรื่อง 

และ 
-งานวิจัย หรือ  
-บทความทางวิชาการ หรือ  
-ต ารา หรือ หนังสือ หรือ  
-งานแปล หรือ  
-เอกสารประกอบการบรรยาย 

 (3 หัวข้อ = 1 เรื่อง) 

และ 
-งานวิจัย หรือ  
-คู่มือปฏิบัติงาน หรือ  
-บทความทางวิชาการ หรือ  
-ต ารา หรือ หนังสือ หรือ  
-งานแปล หรือ  
-เอกสารประกอบการบรรยาย 
 (3 หัวข้อ = 1 เรื่อง) 

อย่างน้อย 1 เรื่อง 

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/U-
Senior%20Professional.html  
 

1.2 ส ำหรับข้ำรำชกำร 

ประกำศ ฯ ปี พ.ศ.2554 

เสนอผลงานที่แสดงความเป็นผู้ช านาญการพิเศษ  อย่างน้อย 2 เรื่อง/ชิ น และ 
-มีคุณภาพในระดับ “ดี”  
-ผู้เสนอขอต้องเป็นผู้ด าเนินการหลัก หรือเป็นชื่อแรก หรือเป็น Corresponding Author  

ผลงำนต้องประกอบด้วย 
-ผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ อย่างน้อย 1 เรื่อง และ  
-งานวิจัยหรือผลงานลักษณะอ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน อย่างน้อย 1 เรื่อง  

ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/PS-
Senior%20Experienced.html  
 

http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/U-Senior%20Professional.html
http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/U-Senior%20Professional.html
http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/PS-Senior%20Experienced.html
http://intranet.mahidol/op/orpr/Newhrsite/support.adv/PS-Senior%20Experienced.html
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2. เทคนิคกำรกรอกแบบฟอร์มของมหำวิทยำลัย  

พนักงำนมหำวิทยำลัย  สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298  

แบบฟอร์ม กำรด ำเนินกำร สรุปเทคนิคเพิ่มเติม 
แบบ พม.01 ผลงาน
ที่เป็นผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา 

ผู้เสนอขอแต่งตั ง
ต้องกรอก 

สรุปผลงานที่ส่งเสนอขอแต่งตั งตามต าแหน่ง 
(เขียนแบบ พม.01  1 ชิ น : ต่อ 1 ผลงาน)  

แบบ พม.02 
(ข้อเสนอ
แนวความคิด/วิธีการ
เพ่ือพัฒนางานหรือ
ปรับปรุงงานและ
แผนงาน/โครงการ
หรือผลงานที่จะท า
ในอนาคต)   

ผู้เสนอขอแต่งตั ง
ต้องกรอก 

โดยเขียนให้เกี่ยวข้องกับต าแหน่งที่เสนอขอแต่งตั ง และให้เนื อ
งานตรงกับ Job Description ตามต าแหน่งของเรา (ดู
รายละเอียดต าแหน่ง Job Description ได้ที่ 
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=221 
พร้อมกันนี ต้องเขียนการพัฒนางานในอนาคตให้สอดคล้องตาม
ต าแหน่ง โดยจะพัฒนาองค์กร พัฒนาสถาบันอย่างไร  
 

แบบ พม.03 แบบ
เสนอขอแต่งตั งให้
ด ารงต าแหน่ง 

ผู้เสนอขอแต่งตั ง
กรอก 

แบบ พม.03 นี ควรแนบส าเนาค าสั่งที่ได้รับแต่งตั งที่สอดคล้อง
กับงานตามต าแหน่งและงานอ่ืนๆ ไปด้วย   
   การค านวณชั่วโมงการท างานอาจจะค านวณใน Excel แล้ว
ค่อยน าลงมาใส่ใน Word เพ่ือความสะดวกและไม่พลาดเรื่อง
ชั่วโมงการท างาน  
   การกรอกผลงาน 3 ปีย้อนหลัง มหาวิทยาลัยไม่ก าหนดว่า
จะต้องเป็นปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน แต่ให้เลือกอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่สอดคล้องกับการท างานขอผู้เสนอขอแต่งตั ง  
(ชั่วโมงท าการ เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1,380 ชม.ท าการ/ปี)  
 

แบบ พม.04 แบบ
ประเมินปริมาณงาน
ในหน้าที่  คุณภาพ
งานในหน้าที่   

คณะกรรมการของ
ส่วนงานเป็นผู้
ประเมิน 

 

แบบ พม.05 แบบ
ประเมินสมรรถนะ 

คณะกรรมการของ
ส่วนงานเป็นผู้
ประเมิน 

 

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=221
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พนักงำนมหำวิทยำลัย  สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298  
แบบฟอร์ม กำรด ำเนินกำร สรุปเทคนิคเพิ่มเติม 

แบบ พม.06 แบบ
แสดงหลักฐานการมี
ส่วนร่วมในผลงาน 

ผู้เสนอขอแต่งตั ง
ต้องกรอก 

หากมีการด าเนินผลงานร่วมกัน ต้องให้ผู้ที่ท างานลงนามยินยอม
แบ่งสัดส่วนร้อยละการท างาน 

ข้ำรำชกำร  สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298  

แบบฟอร์ม กำรด ำเนินกำร สรุปเทคนิคเพิ่มเติม 
แบบ ก.บ.ค.02 แบบประเมินค่างานระดับ
ช านาญการ ช านาญการพิเศษ. 
 (การประเมินค่างานเพ่ือขออนุมัติกรอบ
อัตรา  เป็นต าแหน่ง ช านาญการพิเศษ  
โดยคณะเป็นผู้ด าเนินการ  และขออนุมัติ
ไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อ
มหาวิทยาลัยอนุมัติกลับมาแล้วจึงสามารถ
ด าเนินการประเมินเป็นต าแหน่ง ช านาญ
การพิเศษ ได้)  

ผู้เสนอขอแต่งตั งกรอก เป็นการเขียนถึงงานเดิม และงาน
ใหม่ที่จะพัฒนาตามต าแหน่ง  

แบบ ก.บ.ค.05 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง   

ผู้ขอแต่งตั งกรอก ร่วมกับ
งานทรัพยากรบุคคล 

 

แบบ ก.บ.ค.07 แบบเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งสูงขึ น 

ผู้เสนอขอแต่งตั งกรอก  

แบบ ก.บ.ค.08 แบบแสดงการมีส่วนร่วม ผู้เสนอขอแต่งตั งกรอก  

 
ส่วนแบบ ก.บ.ค. 01 แบบ ก.บ.ค.03 และ แบบ ก.บ.ค. 04 เป็นแบบประเมินค่างานระดับช านาญงาน 

ช านาญงานพิเศษ  ระดับเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ และงานต าแหน่งประเภทหัวหน้าหน่วยงาน  ในกรณีที่จะมี
การยื่นเสนอขอแต่งตั งต าแหน่งที่กล่าวมาข้างต้นจึงจะกรอกแบบฟอร์มดังกล่าว  
 

3. กำรจับคู่กำรท ำผลงำน ยกตัวอย่ำงผลงำน แชร์เทคนิคที่จะท ำให้เรำท ำงำนน้อยลง ท ำงำนชิ้นเดียว
ได้ประโยชน์หลายทาง การจับคู่ท างาน สัดส่วนในผลงานกรณี 50-50 ถือว่าเป็นผู้ด าเนินการหลักทั งคู่หรือไม่ 

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=298
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 ตามเกณฑ์การพิจารณา หากเป็นชื่อแรก จะถือว่าเป็นผู้ด าเนินการหลัก และหากมีการจับคู่การท างานโดย
มีบุคคลที่ 1 เป็นชื่อแรก และบุคคลที่ 2 เป็น Corresponding Author จะถือว่าทั งสองคนเป็นผู้ด าเนินการหลัก 
ควรแบ่งสัดส่วนการท างานร้อยละ 50 หรือใช้กรณีเป็นชื่อแรก หรือ Corresponding Author เพ่ือสามารถลดการ
ท างานให้น้อยชิ นลง แต่ทั งนี ต้องพิจารณาจากต าแหน่งของแต่ละบุคคลว่ามีงานสอดคล้องหรือเป็นต าแหน่ง
เดียวกันหรือไม ่

4. กำรเตรียมเอกสำรคู่มือ  ข้อควรระวัง เทคนิคกำรจัดเตรียมอย่ำงไรให้ผ่ำนกำรประเมิน ควำม
ละเอียดมำกน้อยแค่ไหน  

รูปแบบของคู่มือ เทคนิคที่ได้รับการแบ่งปัน 

1. บทน า เขียนวัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือให้ชัดเจน 

2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ จะมีการระบุ
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบันตามโครงสร้างของส่วนงาน ซึ่งผู้ขอ
ต าแหน่งสามารถตรวจสอบโครงสร้างของส่วนงานได้จาก
งานทรัพยากรบุคคล 

3. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข เขียนขั นตอนการปฏิบัติงานให้ละเอียด 
4. เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 

เขียนให้ละเอียดและให้ครบทุกองค์ประกอบ หากมี
แบบฟอร์มให้ใส่ในภาคผนวก 

*5. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและ
พัฒนางาน   
 
 

ให้จัดท าเป็นตารางระบุปัญหาอุปสรรคที่พบในการท างาน
และแนวทางแก้ไขนั นๆ 
     บทนี ควรใส่ข้อมูลให้มาก  มีการยกตัวอย่างเป็น
กรณีศึกษา  เช่น ถ้าหากเกิดปัญหาแบบนี ขึ น เรามีวิธีการ
แก้ไขอย่างไรให้งานนั นส าเร็จ 
 

อ้างอิง ควรใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั งเล่ม 
ด้านวิทยาศาสตร์ อ้างอิงแบบ Vancouver 
ด้านสังคมศาสตร์ อ้างอิงแบบ APA 

ส าหรับคู่มือที่ผ่านกระบวนการประเมิน หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแล้วให้มีผลผ่าน ผู้เสนอขอแต่งตั ง
ต าแหน่งต้องเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหรือสถาบันอ่ืนๆ เพื่อให้หน่วยงานหรือสถาบันนั นๆ จัดท าหนังสือรับรองตอบ
กลับมา เพื่อยื่นกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป สามารถดาวน์โหลดโครงร่างคู่มือ ได้ที่
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=126  

 
 
 

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=126
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5. กำรท ำผลงำนวิจัย และกำรจัดท ำผลงำนวิเครำะห์ งำนสังเครำะห์ กำรขอจริยธรรมในคน  
 การท างานวิจัย ต้องได้รับการตอบรับการตีพิมพ์จากวารสาร  ก่อนที่จะส่งเรื่องเพ่ือขอแต่งตั งเป็นช านาญ
การพิเศษ   
          งานวิเคราะห์ คือ ผลงานที่แสดงถึงการแยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของเรื่องอย่างมีระบบ มีการศึกษาใน
แต่ละองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั น ๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานมและมหาวิทยาลัย   
 งานสังเคราะห์ คือ ผลงานที่รวบรวมเนื อหาสาระต่าง ๆ หรือองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยต้อง
อาศัยความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างเบื องต้น เพ่ือให้เกิดแนวทางหรือเทคนิควิธีการ 
ใหม่ ๆ ในเรื่องนั น ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานมและมหาวิทยาลัย   
 งานวิเคราะห์ งานสังเคราะห์  ต้องเขียนในลักษณะที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้ โดยต้องมีการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิจารณ์โดยวิธีทางสถิติ ยกตัวอย่างในลักษณะกรณีศึกษา และเสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ปฏิบัติจริง
มาแล้ว ควรแยกเป็นเรื่อง ๆ ให้ชัดเจน เรียบเรียงให้เป็นแนวคิดของตนเอง หรือน าข้อคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ 
หรือประสบการณ์ที่เคยปฏิบัติมาแล้วอ้างอิงสนับสนุนแนวคิดนั น ๆ  
           การเผยแพร่งานวิเคราะห์และงานสังเคราะห์ และคู่มือ จะเผยแพร่หลังจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเมินคุณภาพแล้ว โดยการส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ และให้เขาท าหนังสือรับรองว่าได้น าไปใช้ได้และเกิด
ประโยชน์กับหน่วยงานนั นๆ  
 กรณีท่ีจัดท าแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประกอบงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ที่มีความเกี่ยวข้องกับ คน 
สัตว์ ศพ จ าเป็นที่จะต้องท ายื่นขอจริยธรรมในคน หากเนื อหาการสอบถามไม่เข้มข้นทางจริยธรรมในคนก็จะออก
หนังสือรับรองมาให้ ดังนั น ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับคน สัตว์ ศพ เพ่ือความปลอดภัยให้ยื่น
ขอจริยธรรมไว้ก่อน  

การจ่ายค่าธรรมเนียมจะต้องจ่ายในกรณีโครงการได้ทุนสนับสนุนจะต้องจ่าย 5,000 บาท แต่ถ้าไม่มีทุนใน
การท าวิจัยจะไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอจริยธรรมในคน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอจริยธรรมในคนได้ที่ 
https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/forms-muirb.html  
  

6. กำรท ำผลงำนเอกสำรบรรยำย กำรเตรียมเอกสำร ควำมละเอียด ควำมเข้มข้น ควำมถี่ในกำร
บรรยำย 
 การเตรียมเอกสารบรรยาย 3 ชิ น เป็น 1 เรื่อง ความละเอียดของเอกสารคือ ที่เราใช้บรรยายในงานต่างๆ 
แต่ต้องจัดท าแผ่นปะหน้า ว่าวัตถุประสงค์ ของเนื อหา ยกตัวอย่างเช่น กรณีมีหน้าบรรยาย 160 แผ่น ต้องบรรยาย
ทุกหน้าว่าเราพูดถึงอะไร แม้กระท่ัง slide สุดท้าย เนื อหาควรเป็นการสกัดความเชี่ยวชาญของผู้พูด เขียนแหล่ง
อ้างอิงที่เราน ามาใช้ในบรรยาย โดยไม่ขึ นกับความถี่ที่เราบรรยาย หรือจ านวนคนเข้าฟัง อยู่ที่ว่าวัตถุประสงค์ของ
เราต้องการบรรยายให้กลุ่มใดฟัง และเนื อหา ส าหรับเอกสารหรือหนังสือเชิญที่เชิญเราไปบรรยาย หรือก าหนดการ
การจัดงานที่จะต้องบรรยาย แนบเป็นเอกสารประกอบการยื่นเอกสารบรรยาย 

https://sp.mahidol.ac.th/MUCIRB/forms-muirb.html
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7. บทควำมวิชำกำร งำนสังเครำะห์  ร่วมแชร์ควำมรู้ 
 บทความวิชาการ เป็นการอ่านงานต่างๆ อ้างอิงจากแหล่งอ่ืนที่น่าเชื่อถือแล้วมาวิเคราะห์เขียนเป็น
บทความวิชาการ ที่ใส่ความคิดเห็นของผู้เขียนบทความตามข้อมูลทางวิชาการ  
 ส่วนงานสังเคราะห์จะเป็นงานคล้ายวิเคราะห์ แต่ Review จากงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ามาประยุกต์
หรือน าเกณฑ์มาใช้กับงานของเรา ซึ่งต้องอ่านเยอะ 
 

8. ข้ันตอนกระบวนกำรเมื่อเริ่มส่งเอกสำรขอต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ ของส่วนงำน และ
มหำวิทยำลัย 
กระบวนกำรของส่วนงำน 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

ผู้เสนอขอยื่นเอกสารขอต าแหน่ง  

งานทรัพยากรบุคคลตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของเอกสาร  

เสนอค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการส่วนงานตรวจสอบ
ผลงานตามเกณฑ์ฯ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ประชุมคณะกรรมการส่วนงานตรวจผลงานและให้
ค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือแก้ไข  

งานทรัพยากรบุคคลเตรียมเอกสารแบบประวัติส่วนตัว 
15 ชุดและ ผลงานที่เสนอขอ 4 ชุด เสนอต่อ

มหาวิทยาลัย  

7-10 วัน 

7-10 วัน 

7-10 วัน 4-5 วัน 

ผ่านเกณฑ์ฯ 
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กระบวนกำรของมหำวิทยำลัย 

 

 

 

                                            

   

                                           
หมายเหตุ : * กรณีหากมีการแก้ไขผลงานจะมีมติมาจากคณะกรรมการกลั่นกรองค่างานให้ผู้เสนอขอแต่งตั งน า 

      ผลงานนั นกลับมาแก้ไขให้สมบูรณ์ และเข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองค่างานและผลสัมฤทธิ์อีกครั ง 
      ก่อนส่งให้กับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน 
** ผู้ทรงคุณวุฒิจะค้นจากฐานข้อมูลหรือกรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังไม่เคยแต่งตั งจะด าเนินการ       

        ค้นหาทาง Internet หรือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยที่ผู้ทรงคุณวุฒิท่านนั นสังกัด และท าค าสั่ง 
    แต่งตั งและจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินผลงาน จ านวน 3 คน 
***วันที่มีผลพิจารณาอนุมัติเป็นวันที่รับให้ด ารงต าแหน่งที่เสนอขอแต่งตั ง คือ วันที่มหาวิทยาลัยรับเรื่อง

พร้อมผลงานครบถ้วนสมบูรณ์ถูกต้อง 
  

HR ของมหาวิทยาลัยตรวจสอบอีกครั งพร้อมเสนอคณะ
กรรมการฯ ของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยท าหน้าที่พิจารณา 
- กลั่นกรองค่างานและผลสัมฤทธิ์ ฯลฯ 
- กลั่นกรองผลงานและแต่งตั งผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน  

ผ่านเกณฑ์ฯ*** 

ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน** 

แก้ไขผลงาน* 

คณะกรรมการฯ ประมวล สรุปผล แล้วเสนอ ก.บ.ค. พิจารณา
  

ประเมินผล “ดี” 

ก.บ.ค. พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ  

ผ่านเกณฑ์ฯ 

แจ้งมติ ก.บ.ค. ให้ผู้เสนอขอแต่งตั งและส่วนงานทราบ 

1 เดือน 

4 เดือน 

1 เดือน 

10 วัน 

7 วัน 
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9. แชร์ประสบกำรณ์ประเด็นอ่ืนๆ  
ขอแชร์ประสบการณ์ว่าเราต้องท างานวิจัยก่อนเพราะต้องรอการตีพิมพ์ รอระหว่างการตีพิมพ์เราจะได้

ท างานวิเคราะห์ เพราะวันที่มหาวิทยาลัยรับคือวันที่บทความตีพิมพ์แล้ว ไม่ได้รับวัน accept  
 ในกรณีได้รับจดหมาย Accept เราสามารถยื่นได้ แต่เมื่อตีพิมพ์แล้วเราถึงจะได้รับการพิจารณาเริ่มต้นทาง
มหาวิทยาลัย อย่างกรณีของพ่ียุ้ยที่ยื่นเรื่องหลังจากได้หนังสือ Accept เรื่องจะผ่านทางคณะได้เร็วและได้รับการ
พิจารณาเริ่มต้นเมื่อมีผลงานตีพิมพ์แล้ว 
ข้อคิด ค ำคม 
 “ไม่อยากให้กลัวกับผลงานที่เราส่งไป เพราะทุกอย่างขึ นอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าจะให้คุณค่างานเราแค่ไหน 
ท าให้มีคุณภาพ ถูกต้องแล้วส่งออกไปเถอะ” พ่ียุ้ย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช านาญการพิเศษ) 
แหล่งข้อมูลอ้ำงอิง 
http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=1280  
 

3.2 กำรเข้ำร่วมน ำเสนอผลงำนโครงกำร  “Learn Do Development: เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนำ” 
 หน่วยพัฒนาคุณภาพได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ในโครงการ “Learn Do Development: 
เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา” เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้น าเสนอผลงานเพ่ือใช้แสดงผลงานทั งในงานมหกรรม
คุณภาพและน างานประจ ามาจัดเป็นเป็นงานวิจัย หรือ Routine to Research (R2R)  หน่วยพัฒนาคุณภาพได้
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้บุคลากรในคณะร่วมส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ มี 2 ผลงานได้แก่  
 1. Faculty Party and Deployment โดยคุณภาณี นาคไร่ขิง และคุณออมจิต เขตเผชิญไชย งาน
ทรัพยากรบุคคล ได้น าเสนอผลงานการจัดกิจกรรม ที่เป็นเวทีในสื่อสาร และ ช่องทางการ Deployment งาน
ต่างๆ ให้บุคลากรทุกระดับได้รับรู้ตามยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

  
 

http://intranet.mahidol/op/orpr/newhr/?page_id=1280
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2. เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติ “เทคนิคกำรเตรียมเอกสำรเพื่อยื่นขอต ำแหน่งช ำนำญกำรพิเศษ  โดย 

นางสาววรนันท์ บุตราช งานนโยบายและแผน ได้น าเสนอการจัดกลุ่มผู้ที่สนใจขอต าแหน่งช านาญการพิเศษ เพ่ือ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยมีข้อมูลการเตรียมเอกสาร การพูดคุยเพ่ือแก้ไขปัญหา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิคในการจัดท าเอกสาร ดังเอกสารการน าเสนอ 
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3.3 กำรสกัดควำมรู้จำกงำนปำฐกถำพิเศษ “ศำสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์”  ครั้งที่ 5 
ประจ ำปี 2561  

"วิกฤตทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย. รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ผศ.ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญ ผศ.ดร.
ธรรมรัตน์ พุทธไทย และ ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ เที ยธิทรัพย์ เป็นผู้ด าเนินรายการ การสกัดแนวคิดให้
ร่วมกันสื่อสารการอนุรักษ์ และเผยแพร่ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังภาพ 
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จ ำนวนโครงกำรที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ปีงบประมำณ 2561  
ตำมยุทธศำสตร์ณะ (ตุลำคม 2560-กันยำยน 2561) 

 
ล าดับที ่ ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าบันทึกขุมความรู ้ ตุลาคม-มิถุนายน งานนโยบายและแผน 

2 Faculty Party and Deployment ทุกวันพุธ งานทรัพยากรบุคคล 

3 “Bangkok: Greenhouse Gases Emission 
Assessment from the Change of Land Use” 
by Dr. Ghaffar Ali (PhD Visiting Professor from 
Institute of Urban Environment,  
Chinese Academy of Sciences: CAS, China) 

December 19, 2017                 
(09:30 - 11:30 am)   at 

Nart Tuntawiroon 
Meeting Room (1103) 

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

4 การบรรยาย Special Talk ในหัวข้อ 
“Environmental and Energy Issues Distorted 
by Deliberate Abuse of Fact” by Prof. Jae 
Park, College of Engineering, University of 
Wisconsin 

ในวันจันทร์ที ่15 มกราคม 
2561 เวลา 9.00 - 12.00 
น. ณ ห้องประชุม 1103 

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

5 กิจกรรมชุมชนนักปฏบิัติ (Community of Practice: 
CoP): เทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอต าแหน่ง
ช านาญการพิเศษ" 

วันพฤหัสบดีที ่15 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 

13.00-15.00 น. ณ ลาน
กรีนสแควร์ 

งานนโยบายและแผน 

6 กิจกรรม ClubFriday@Salaya "พี่สุดเก๋าเล่าเร่ือง ET" วันพุธที ่21 กุมภาพันธ์ 
2561 เวลา 12.30 -14.30 
น. ณ ห้องประชุมศาสตร
เมธี พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์ 

(4228) 

คณะกรรมการ 
ClubFirday@Salaya 

7 บรรยายพิเศษ "Water Resources Management" 
โดย รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ให้แก่นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ MU-NU Spring Training Program 2018 

วันพฤหัสบดีที ่22 
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 

09.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมศาสตรเมธี พงศ์
พิศน์ ปิยะพงศ์ (4228) 

หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
งานสื่อสารองค์กร 



27 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

8 วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะ
พงศ์”  ครั งที่ 5 ประจ าปี 2561 "วิกฤตทางด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและภัยคุกคามต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดย. 
รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ผศ.ดร.นวลจันทร์ สงิห์
คราญ ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย ผศ.ดร.ปิยะกาญจน์ 
เที ยธิทรัพย์ 

วันพฤหัสบดีที ่ 22  
มีนาคม 2561 เวลา 9.00-
12.00 น. ห้องประชุมศา
สตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิ

ยะพงศ ์

งานสื่อสารองค์กร 

9 งานปาฐกถาเกียรติยศ ผศ.ดร.ธนากร อ้วนอ่อน ครั งที่ 
1 
"อาจารย์อ้วน ผูส้ืบสาน สหศาสตร์สิ่งแวดล้อมสู่ปฐม
บทแห่งวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล" 

วันที ่31 พฤษภาคม 2561
เวลา14.30 น. 

ณ ห้องศาสตรเมธี ดร.พงศ์
พิศน์ ปิยะพงศ์ อาคาร
สิ่งแวดล้อมพัฒนดล 
คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

งานสื่อสารองค์กร 

10 "จริยธรรมการวิจัยในสัตว ์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  " โดย น.สพ. 
สุรชัย  จันทร์ทิพย์ ศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาติ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

นวันพฤหัสบดีที ่21 
มิถุนายน 2561 เวลา 

09.00 น. - 12.00 น. ณ 
ห้องประชุมนาทตัณฑวิรุฬ 

(1103) 

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

11 กิจกรรมถอดบทเรียน "การจัดท าวารสาร 
Environment and Natural Resources Journal" สู่
ฐานข้อมูลสากล โดยสัมภาษณ์ รศ.ดร.เบญจภรณ์ ประ
ภักด ีบรรณาธิการ 

วันที ่26 มิถุนายน 2561 
เวลา 13.30 น. 

งานนโยบายและแผน 

12 “Disasters Management” by Dr. Yin Yin Nwe, 
Director, Development Results Pte Ltd. 

วันที ่10 กรกฎาคม 2561 
9.30-11.30 น. ห้อง 

1103 

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

13 Research Talk 5/2561 "Measurement of 
Greenhouse Gases in BKK by Using Logic 
Model" โดย Dr. Ghaffar Ali (Ph.D. Visiting 
Professor from Institute of Urban 
Environment, Chinese Academy of Sciences: 
CAS, China) 

ในวันพุธที ่15 สิงหาคม
2561 เวลา 9.00 - 11.00 
น. ณ ห้องประชุมเทพนม 
เมืองแมน (2105) อาคาร 
2 คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 
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ล าดับที ่ ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

14 Workshop ในหัวข้อ "Academic Writing" 
โดย Dr. Ghaffar Ali (Ph.D. Visiting Professor 
from Institute of Urban Environment, Chinese 
Academy of Sciences: CAS, China) 

วันอังคารที ่21 สิงหาคม
2561 เวลา 9.00 - 16.00 
น. ณ ห้องประชุมเทพนม 
เมืองแมน (2105) อาคาร 
2 คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร ์

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

15 เสวนาพิเศษ "ถ  าหลวง หลากมติิ จากหลาย
ประสบการณ"์ โดย รศ.ดร.นาฏสุดา ภูมิจ านงค์ ผศ.ดร.
สิทธิพงษ์ ดลิกวณิช อ.ชัยพร ศิริพรไพบูลย์ อ.อนุกูล 
สอนเอก ด าเนินรายการโดย ผูช้ว่ยอาจารย์ ภัทราวุธ พุ
สิงห ์

วันที ่22 สิงหาคม 2561 
เวลา 13.00-16.00 น. 

ห้อง 4224 ชั น 2 

งานสื่อสารองค์กร 

16 Research talk ในหัวข้อ “Academic writing vs 
Thesis” โดย Dr. Ghaffar Ali (Ph.D. Visiting 
Professor from Institute of Urban 
Environment, Chinese Academy of Sciences: 
CAS, China) 

วันพฤหัสบดีที ่23 
สิงหาคม2561 เวลา 9.00 
- 12.00 น. ณ ห้องประชุม
เทพนม เมืองแมน (2105) 

อาคาร 2 

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

17 Workshop ในหัวข้อ “GIS and Logical Modeling 
Application for Greenhouse Gases 
Measurement”  โดย Dr. Ghaffar Ali (Ph.D. 
Visiting Professor from Institute of Urban 
Environment, Chinese Academy of Sciences: 
CAS, China) 

ในวันจันทร์ที ่3 กันยายน 
2561 เวลา 9.00 - 16.00 

น. ณ ห้อง GIS Lab 
Room อาคาร 3 คณะ

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร ์

งานวิจยัและบริการ
วิชาการ 

18 ประชุม"งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2562" บรรยายโดย นางชฎาพร ประสพ
ถิ่น 

วันที ่25 กันยายน 2561 
เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง
ประชุมนาทตณัฑวิรุฬห์ 

(1103) 

งานนโยบายและแผน 

19 บรรยายพิเศษ เรื่อง ความเชื่อในพื นที่ศาลายากับการ
สร้างความศรัทธาในงานสิ่งแวดล้อม โดย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกลุ 
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เทพนม เมืองแมน ร.ต.ต.ปณม 
ยงใจยุธ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ผู้
ด าเนินรายการ นายจักรี ศิริรักษ์ 

ในวันที ่26 กันยายน 
2561 เวลา 13.00-16.00 
น. ห้อง รองศาสตราจารย์ 
(พิเศษ) เล็ก มอญเจริญ 
อาคารสิ่งแวดล้อมพฒัน

ดล (4218) 

งานสื่อสารองค์กร 

 


