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โดย หนวยพัฒนาคุณภาพ  งานนโยบายและแผน

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร



ค ำน ำ 
 

 องค์ความรู้ขององค์กรเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จ าเป็น เพราะเป็นดั่งภูมิความรู้ ประสบการณ์ แนวปฏิบัติการ
ท างานที่ท าให้องค์กรประสบผลส าเร็จ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบจึง
เป็นสิ่งที่จ าเป็นที่แต่ละองค์กรควรปฏิบัติเพื่อพัฒนาองค์กรให้การด าเนินงานขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 การรวบรวมผลงานและกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ที่ได้
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ประจ าปีงบประมาณ 2562 ก็เช่นเดียวกัน เพ่ือให้เป็น
แหล่งข้อมูลการจัดการความรู้ การเผยแพร่องค์ความรู้หลายรูปแบบ ตามกระบวนการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เกิดการทบทวนกิจกรรม การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรใน
องค์กรให้มีการพัฒนาตนและพัฒนาองค์กรต่อไป 
 

งานนโยบายและแผน 
ประจ าปีงบประมาณ 2562  

(ตุลาคม 2561-กันยายน 2562) 
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รำยงำนกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
(ตุลำคม 2561 – กันยำยน 2562) 

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 การสอนงานแบบพี่เลี 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 สร้ำงระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้และมีคุณภำพ   
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) เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรร่วม
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 

    

2. พัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร     
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ยุทธศำสตร์/กลยุทธ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลำด ำเนินงำน

ปีงบประมำณ  
    59 60 61 62 

2.1 การประมวลและรวบรวมองค์ความรู้ 1) โครงการจัดท าบันทึกขุมความรู้ 1) เพื่อประมวลองค์ความรู้ที่มีอยู่
ของบุคลากรจัดท าเป็นบันทึกขุม
ความรู้ 
2) เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ของ
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 

กลยุทธ์ที่  1.1. พัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรวบรวมฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 
 1) โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อรวบรวมฐำนข้อมูลกำรจัดกำรควำมรู้ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานการจัดการความรู้ขององค์กร เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลการจัดการความรู้ให้
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 1-7 
3. กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices : CoPs) (ปี 2559-2561) 
4. ผลงานน าเสนอ งานมหกรรมคุณภาพ (ปี 2559-2562) 
5. เอกสารเผยแพร่ 
6. กิจกรรม KM (ปี 2559-2561) 
7. ถอดบทเรียน (ปี 2556-2562) 
8. รายงานสรุปผลการด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ของคณะ (ปี 2559-2562) 
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กลยุทธ์ที่  1.2 กำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรจัดกำรควำมรู้ 
 1) โครงกำรรำงวัลสนับสนุนกำรแสดงผลงำน 
 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  

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้บุคลากรร่วมแสดงผลงานด้านการจัดการความรู้จากการปฏิบัติงานเพิ่มขึ น 
2) เพื่อให้องค์กรมีผลงานด้านการจัดการความรู้เพ่ิมมากขึ น  
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 ในงาน
มหกรรมการแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้        

3) บุคลากรนั นไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยอื่นๆ ของคณะ    
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1) บุคลากรเกิดแรงจูงใจให้สร้างผลงานและแสดงผลงานจากการปฏิบัติงาน    
2) แนวทางท่ีจะให้เกิดแรงกระตุ้นและแรงจูงใจที่บุคลากรจะแสดงผลงานด้านการจัดการความรู้เพิ่มมาก
ขึ น 
ผลกำรด ำเนินงำน  คณะได้รว่มส่งผลงำนเพื่อน ำเสนอในงำนมหกรรมคุณภำพมหิดล ประจ ำปี 2561 

ทั้งหมด 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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ภำพที่ 1 กำรร่วมน ำเสนอผลงำนประเภท Poster Presentation 

 
ภำพที่ 2 กำรร่วมน ำเสนอผลงำนประเภท Poster Presentation 

 
ภำพที่ 3 กำรรับรำงวัลชมเชยจำกกำรร่วมน ำเสนอผลงำนประเภท Oral Presentation เรื่อง ต้นแบบของ
กำรน ำน้ ำฝนกลับมำใช้ในอำคำร โดย อภิรมย์ อังสุรัตน์   
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นอกจากนี  ยังได้รับเกียรติจาก ดร.รัตนะ บุลประเสริฐ ส่งผลงานกลุ่มผลงานเกียรติยศในงานมหกรรม
คุณภาพมหิดล ประจ าปี 2561 โดยส่งผลงานเรื่อง อากาศยานไร้นักบินส าหรับการพ่นสารส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของผลไม้เพ่ือการส่งออก (รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 ด้าน
เศรษฐกิจ) และ อากาศยานไร้นักบินส าหรับผลิตกุ้งในระบบปิดโดยอาศัยหลักการทางชีวภาพ (รางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขัน ประกวดธุรกิจนวัตกรรม UAV StartUp 2018 ด้านสังคม) 
 

 

 
ภำพที่ 4  ผลงำนกลุ่มผลงำนเกียรติยศในงำนมหกรรมคุณภำพมหิดล ประจ ำปี 2561 

 
ส ำหรับงำนมหกรรมคุณภำพมหิดลประจ ำปี 2562 คณะได้ร่วมส่งผลงำนเพื่อน ำเสนอในงำนมหกรรม

คุณภำพมหิดล ทั งนี ได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอแบบ Poster presentation ได้แก่ 
1. การจัดท าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 โดย คุณอภิรมย์ อังสุรัตน์ และ

ทีมงานกายภาพ 
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2. กระบวนการพัฒนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการส าหรับองค์กรอย่างมีส่วนร่วมในคณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคุณยุทธพล ผ่องพลีศาล 

3. การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อการบริหารและการจัดตั งงบประมาณเงินรายได้คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  โดยคุณชฎาพร ประสพถิ่น  คุณอภิสรา โชติภาภรณ์ คุณปาลิดา เจริญสุข คุณวรนันท์ บุตราช 

 
กลยุทธ์ที่ 1.3 กำรติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินกำรของกิจกรรมตำมแผนยุทธศำสตร์ KM 

ส าหรับกลยุทธ์นี เป็นการติดตามสรุปและประเมินผลกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ เพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานและประเมินผลกิจกรรมตามแผน เพ่ือน าผลสรุปที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมขึ น  โดยกลยุทธ์นี ยังขาดกระบวนการประเมินผลกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ จึงยังขาดการพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ แต่ได้ จัดท า
รายงานสรุปผลการประเมินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 1  เล่ม เป็นไปตามตัวชี วัดที่ได้
ก าหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  2 พัฒนำองค์ควำมรู้ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำรประมวลและรวบรวมองค์ควำมรู้  
1) โครงกำรจัดท ำบันทึกขุมควำมรู้   

ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ได้จัดท าบันทึกขุมความรู้เล่มที่ 7 “ส ำหรับผู้เกษียณ” เป็นบันทึกขุมความรู้
ของผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ 2562  โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการประสานงานรวบรวมและกลั่นกรอง
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกษียณและผู้ที่เคยร่วมงาน โดยบันทึกขุมความรู้ได้จัดเผยแพร่ในระบบอินทราเนต เพจขุมความรู้
องค์กร https://en.mahidol.ac.th/new/images/km/201810_km.pdf  

ส าหรับปีนี มีผู้เกษียณทั งหมด 3 ท่าน และได้จัดท าบันทึกขุมความรู้ของ 2 ท่าน ได้แก่ 
1. รองศาสตราจารย์ รุ่งจรัส หุตะเจริญ (โดยจัดท าเล่มที่ระลึกเฉพาะ)  
2. คุณลิขิต ศรีมนตรี 

    

https://en.mahidol.ac.th/new/images/km/201810_km.pdf
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กลยุทธ์ที่  2.2 ส่งเสริมให้มีกำรถอดบทเรียนสรุปกำรท ำงำน (AAR) 
1)  กำรถอดบทเรียน “เทคนิคกำรสอนของอำจำรย์รุ่นใหม่”  

 ได้รับการเล่าเรื่องราว เทคนิคการสอนของอาจารย์ใหม่ ที่ได้น ามาใช้กับนักศึกษา โดย ดร. วิชญา รงค์สยา
มานนท์ เป็นผู้เล่าเรื่อง โดยสรุป เนื อหาของการถอดบทเรียนครั งนี  ได้มุมมองของอาจารย์รุ่นใหม่ที่ตั งใจให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนมีเพียงแค่การฟัง และจด แต่อยากให้นักศึกษาได้มีการอภิปราย มีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน มีการน าเทคนิคต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยเขียนบท Flipchart การถ่ายท า
เป็นคลิปสั นๆ  การสร้างสิ่งประดิษฐ์จากอุปกรณ์ที่มี หรือตามที่นักศึกษาออกแบบเอง เช่น ใช้ลูกโป่ง ดินน  ามัน 
แล้วให้เด็กcreate เอง และเกมส์การ์ด ที่ก าลังเป็นที่นิยม  
 ผลลัพธ์ที่ได้จากนักศึกษา ส่วนใหญ่จะสนุกกับกระบวนการเรียนการสอน เพราะได้คิด และอภิปรายความ
คิดเห็น และมองภาพที่จะน าความรู้จากท่ีเรียนมาไปประยุกต์ใช้ รวมไปถึงเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการเรียนการสอน 
นักศึกษายังสามารถน าไปปรับใช้ในกระบวนการท างานอ่ืนๆ ได้อีกด้วย 

 
2)  ถอดบทเรียน  “เทคนิคกำรเป็นเลขำนุกำรผู้บริหำร 2 สมัย”   

 เป็นการพูดคุยกับ เลขานุการคณบดี 3 ท่าน ได้แก่ คุณปัทมา แสงสินทรัพย์  คุณศักดิ์สิทธิ์  อุณหสถิต
ธรรม และคุณสุรีย์รัตน์ ทองประภา ในสมัยการบริหารงานของ รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล ซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดี
ตั งแต่ พ.ศ. 2554-2562  รวมระยะการท างานด้านเลขานุการของทั ง 3 ท่านเป็นเวลา 8 ปี คุณสมบัติอะไรที่ต้องมี
ของเลขานุการ เทคนิคการนัดหมายต่างๆ ที่บุคลากรที่สนใจงานด้านเลขานุการต้องเรียนรู้ 
 สามารถติดตามเรื่องราวโดยละเอียดได้ทาง เพจขุมความรู้องค์กร “ถอดบทเรียน ปี 2562” ได้ที่
https://en.mahidol.ac.th/th/policy/km  
 

ยุทธศำสตร์ที่  3 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 

กลยุทธ์ที่  3.1 กำรส่งเสริมรวมกลุ่ม “ชุมชนนักปฏิบัติ” (Community of Practice; CoPs) 
1) โครงกำรพัฒนำชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice; CoPs) 
 - ไม่ได้จัดกิจกรรม - 

 

4. กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้อื่นๆ  

4.1  ถอดบทเรียนกำรจัดงำนวันปำฐกถำ เข้ำร่วมงำน “ปำฐกถำพิเศษ รองศำสตรำจำรย์ ดร.นำท ตัณฑวิรุฬห์ 
ปีท่ี 34”  กำรเสวนำพิเศษ เรื่อง “EEC, Geo-politic for Belt & Road มุมมองรอบด้ำนเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน” วันพุธที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 4224 อำคำรสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ชั้น 2 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  
 
 

https://en.mahidol.ac.th/th/policy/km
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โดยวิทยำกรได้แก่ 
 1. ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (กรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ)  
 2. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กรรมการ กสทช.)  
 3. รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม (ปลดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 4. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (นักวิชาการอิสระ)  
 6. อ.พนัส ทัศนียานนท์ (อดีตคณบดี คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  
              อดีตประธานกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา) 
ผู้ด ำเนินรำยกำร 
 1. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
ข้อคิดที่ได้จำกวิทยำกร 
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4.2 กำรสกัดควำมรู้จำกงำนปำฐกถำเสวนำพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. น้ ำฉบับใหม่ แก้วิกฤตน้ ำของไทยได้จริง
หรือ?” เนื่องในวำระวันปำฐกถำพิเศษ “ศำสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะพงศ์” ครั้งที่ 6 ประจ ำปี 2562 เมื่อ
วันที่ 21 มีนำคม 2562  
เสวนาโดย ผู้ชว่ยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ เป็นวิทยากรผู้ด าเนินรายการ โดยมีผู้ร่วมรายการ ดังนี  

  คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า   

  คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน  

  อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
องค์ความรู้ในการเสวนา สามารถน ามาสกัดเป็นความรู้และจัดท าเป็นข้อมูลเผยแพร่ใน ระบบอินทราเน็ต และ 
Facebook Fanpage : KM : by EN MU  
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ข้อคิดที่ได้จำกวิทยำกร 
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4.3 กำรสกัดควำมรู้จำกงำนเสวนำพิเศษเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ ำปี 2562”   หัวข้อเรื่อง 
“Thailand’s Cleaner Air Solutions: What we can learn from China?” เม่ือวันที่ 5 มิถุนำยน 2562 
ณ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

สิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับวิทยากรที่เป็นนักวิจัยจากประเทศจีนในช่วงที่ 2 ของการเสวนา ได้แก่ Prof. 
Junji Cao Vice President, Institute of Earth Environment Director, Key Laboratory of Aerosol 
Chemistry and Physics Chinese Academy of Sciences, the People’s Republic of China, Prof. Yu 
Huang Assoc. Prof. Ningning Zhang และ  Dr. Yiqin Shao จ าก  Huizhou Yuanjiachuang Science and 
Technology Development Co., Ltd ด าเนินรายการเสวนาโดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่. 

 
1. ควำมเป็นมำของกำรพัฒนำหอฟอกอำกำศ 
ปัญหามลพิษทางอากาศในเขตชุมชนเมืองมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุ เช่น การจราจร และการเผาไหม้

ของถ่านหิน เป็นต้น วิธีการแก้ไขสามารถท าได้หลายวิธี แต่จ าเป็นต้องรู้ต้นตอของปัญหาก่อน การพัฒนาหอฟอก
อากาศนี มีหลักการท างานส าคัญ คือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการขับเคลื่อน และมีการคัดเลือกตัวกรองอากาศ
ที่มีประสิทธิภาพจากบริษัทผู้ผลิตชั นน า เพราะสารมลพิษมีลักษณะแตกต่างกัน และมีที่มาที่แตกต่างกัน จึง
จ าเป็นต้องเลือกตัวกรองที่เหมาะสมกับสภาพและต้นตอของสารมลพิษนั น ๆ เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด หอฟอก
อากาศแห่งนี ถือว่าประสบความส าเร็จอย่างมาก สามารถลดปริมาณฝุ่น PM2.5 ได้มากกว่า 7 กิโลกรัม หรือร้อยละ 
10 ของปริมาณทั งหมด ในเขตรัศมีพื นที่ 10 ตารางกิโลเมตร 
 

2. ข้อคิด 
โมเดลหอฟอกอากาศของจีนแสดงถึงความส าคัญข้อหนึ่งคือการแก้ปัญหาด้านความเหลื่อมล  าในสังคม ทุก

คนบนโลกหายใจรับอากาศเสียเข้ามาเหมือนกัน แต่ทุกคนไม่สามารถเข้าถึงเครื่องฟอกอากาศส่วนตัวที่มีราคาสูงได้
เหมือนกัน หอฟอกอากาศจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ไม่ว่าคนเหล่านั นจะอยู่ใน
สถานะสังคมใด  

แต่การจะเกิดหอฟอกอากาศขนาดใหญ่ได้นั น จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน โดยเฉพาะรัฐบาลและบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ที่มีเป้าหมายในการท า CSR อย่างชัดเจน นอกจากนี ยังควร
อาศัยความรู้และความร่วมมือจากนักเศรษฐศาสตร์ในการค านวณหาขีดความสามารถในการพัฒนาและต่อยอด
เครื่องมือเหล่านี  และเพ่ือวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต เช่น การน านวัตกรรมเดิมไปผสมผสานกับนวัตกรรม
ใหม่  เช่นการผูกติดหอฟอกอากาศกับตึกสูงในเมือง แทนที่จะสร้างหอขึ นมาใหม่ เป็นต้น 
นอกจากนี  ประเทศจีน และคณาจารย์นักวิจัยหอฟอกอากาศนี เป็นตัวอย่างของผู้ที่เชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ นสุด 
คนเราสามารถคิดพัฒนาวิธีการใหม่ ๆ ที่จะพัฒนาและขยายเครื่องมือต่าง ๆ ซึ่งอาจจะไม่จ าเป็นต้องอยู่ในรูปแบบ
ของหอฟอกอากาศเท่านั น แต่อาจเป็นเครื่องมือประเภทอ่ืน ๆ ที่สามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีเทียบเท่าหรือดียิ่งขึ นไปอีก 
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4.4 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “คิด ให้เป็นภำพ (Visual Thinking)” 
 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 งานนโยบายและแผน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิด ให้เป็นภาพ (Visual Thinking)” วิทยากร โดย คุณศุภวิชช์ 
สงวนคัมธรณ์ วิทยากรกระบวนการ และผู้ก่อตั งส านักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box) และได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉราพร ข าโสภา รองคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และการคลัง ให้เกียรติกล่าว
เปิดงาน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั งนี  นอกจากจะเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรในส่วนงานของเราเองแล้ว 
เรายังได้เชิญบุคลากรจากส่วนงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมด้วย เช่น คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และสถาบันนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ เป็น
ต้น เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างส่วนงาน และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไปด้วย 
 Visual Thinking หรือ กระบวนการคิดให้เป็นภาพ เป็นกระบวนการออกแบบความคิดที่จะช่วยสร้าง 
“วิธี” คิดใหม่ให้เราคิดและมองอะไรชัดขึ น ง่ายขึ น เห็นความเชื่อมโยงในสิ่งต่างๆ ด้วยภาพ   Visual Thinking จึง
เป็นศาสตร์ของ การจัดระเบียบ และเพ่ิมศักยภาพ ในการคิดและสื่อสารจากภายในความคิดสู่ผู้รับสาร ซึ่งนับว่า
เป็นวิธีที่สามารถช่วยให้การสื่อเนื อหาที่มีความซับซ้อน ให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงกัน รวมถึงสามารถด าเนิน
กิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันได้  โดยตลอดการฝึกอบรม ได้มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ปฏิบัติ ตามหัวข้อดังนี  

หัวข้อที่ 1.  Visual Note-taking จับประเด็นจากการฟังหรืออ่านเนื อหา ออกมาเป็นภาพง่ายๆ เริ่มต้น
กิจกรรมเป็นการเพ่ิมคลังค าศัพท์ภาพในสมอง ด้วยการท าความรู้จักกันและวาดภาพไปด้วย  
 ใช้ภาพแทนค าที่สื่ออารมณ์ หรือนามธรรมตามโจทย์ที่วิทยากรให้มา เช่น วาดภาพแทนค ากริยา 20 ค า วาดภาพ
แทนค านามธรรม 20 ค า ท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดคลังศัพท์ที่เป็นภาพขึ นมากมาย ทั งที่สื่อความหมายให้เพ่ือนๆ เข้าใจ 
และสงสัยไปในคราวเดียวกัน 
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หัวข้อที่ 2.  Visual Aid for Storytelling พูดเล่าเรื่องหรือพูดสื่อสารประกอบการใช้ภาพ เพื่อช่วยให้สมาชิกทีม
เข้าใจง่าย  
 วิทยากรให้จับกลุ่ม 3-4 คน แต่ละคนเล่าเรื่องและใช้ภาพในการสื่อสารประกอบ ให้เพื่อนๆ ในกลุ่มได้สรุป
และแลกเปลี่ยนกันด้วยภาพ โดยมีวิทยากรพ่ีเลี ยงแต่ละกลุ่มวาดภาพง่ายสรุปประเด็นว่าเราได้อะไรจากการเรียนรู้
บ้าง 

 
 

     



18 

 
หัวข้อที่ 3.  Visual Facilitation in Group Discussion ใช้ภาพง่ายๆ ช่วยให้วงคุยเข้าใจประเด็น – สร้างไอเดีย
ใหม่ๆ ได้ข้อสรุปสู่การปฏิบัติ   

วิทยากรให้แบ่งกลุ่ม 3-4 คน 
แต่ละคนจะได้โจทย์ให้เล่า
เรื่องโดยใช้ภาพ ที่แตกต่าง
กันไป เช่น กระบวนการ
เรียนรู้ในวันนี มีขั นตอนหรือ
หัวข้ออะไรบ้าง  
กระบวนการเรียนรู้ในวันนี 
เราจะน าไปใช้ประโยชน์
อย่างไรบ้าง  
พร้อมกันนั นยังเปิดโอกาสได้

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มอ่ืนๆ  
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วิทยากรให้สรุปด้วยภาพให้ผู้บรรยายได้ทราบถึง
วิธีการคิดภาพมาใช้ได้ 4 แบบ ได้แก่  

1. แบบ Symbol/Icon ภาพที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็น
สากล หรือแทนความรู้สึกที่เขียนสื่อออกมาแล้วทุกคน
เข้าใจตรงกันว่า เช่น ภาพยิ ม หัวเราะ หรือร้องไห้ เป็นต้น 

2 .  แบบ  Analogy ภาพที่ แทนการ เปรี ยบ เปรย 
เปรียบเทียบ เช่น ภาพถ้วยรางวัลแทนชัยชนะ  ภาพ
เหรียญ เงินตรา แทน งบประมาณ เป็นต้น 

3. แบบ Diagram ภาพกราฟที่ใช้แทนการล าดับขั น หรือองค์ประกอบของค านั น ๆ เช่น 
ความหมายของการใช้ชีวิต อาจจะประกอบไปด้วย ความสุข ความจริง เป็นต้น แล้วใช้กราฟ หรือ 
ไดอะแกรมอธิบายแทนค าพูด 

4. แบบ Scenes การใช้ภาพแทนเหตุการณ์ หรือแทนความรู้สึก ภาพประเภทนี จะถูกน ามาใช้
มากที่สุด เพราะเราจะคิดถึงภาพคนที่แสดงความรู้สึกหรือแสดงเหตุการณ์ต่างๆ ได้ไวกว่าภาพแบบ
อ่ืนๆ 

นอกจากนี งานนโยบายและแผนได้จัดท าแบบประเมินความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “กระบวนการคิด ให้เป็นภาพ (Visual Thinking)” โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั งหมด 26 คน แบ่งเป็น 
บุคลากรส่วนงานอื่นๆ จ านวน 9 คน โดยมาจากส่วนงาน คณะสังคมศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
และบุคลากรคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ จ านวน 17 คน มีผู้ตอบแบบประเมินทั งหมด 21 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 2 คน เพศหญิง 19 คน  โดยแบ่งเป็นสายสนับสนุน 15 คน สายวิชาการ 6 คน 

 
 
 ส าหรับการสอบถามถึงประเด็น ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดให้เป็นระบบ และสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน ของผู้เข้าฝึกอบรม โดยแยกตามหัวข้อที่บรรรยาย รวมไปถึงการสอบถามในส่วนที่ 
3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม (ผลดังตาราง) โดยได้ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยจากคะแนน
ประเมินดังนี  

ชำย
10%

หญิง
90%

สำยวิชำกำร
29%

สำย
สนับสนุน

71%
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เกณฑ์วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
  4.21 – 5.00   มากที่สุด 
  3.41 – 4.20  มาก 
  2.61 – 3.40  ปานกลาง 
  1.80 – 2.60 น้อย 
  1.00 – 1.80 น้อยที่สุด 
 
ส่วนท่ี 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคดิให้เป็นระบบ และ
สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ได้อย่างชัดเจน 

ค่าเฉลี่ย เกณฑ์
วิเคราะห ์

ร้อยละ 

1. หัวข้อ Visual Note-Taking จับประเด็นจากการฟังหรืออ่านเนื อหา
ออกมาเป็นภาพง่าย *    

 - ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหัวข้อนี  4.05 มาก 80.95 
- ท่านสามารถน าไปใช้จับประเด็นการฟังหรืออ่านเนื อหาออกมาเป็น
ภาพได้ง่าย 

4.20 มาก 83.81 

2. หัวข้อ Visual Aid for Storytelling พูดเล่าเรื่องหรือพูดสื่อสาร
ประกอบการใช้ภาพ * 

   

- ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในหัวข้อนี  4.05 มาก 80.95 
- ท่านสามารถเล่าเรื่องหรือสื่อสารประกอบการใช้ภาพ เพื่อช่วยให้
บุคคลอื่นหรือตัวท่านเองมีความเขา้ใจได ้

4.29 มากที่สุด 85.71 

3. หัวข้อ Visual Facilitation in Group Discussion ใช้ภาพง่ายๆ 
ช่วยให้วงคุยเข้าใจประเด็น หรือ สร้างไอเดยีใหม่ๆ ได้ข้อสรุปสู่การ
ปฏิบัต ิ* 

   

- ท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในหัวข้อนี  3.95 มาก 79.05 
- ท่านสามารถใช้ภาพง่ายๆ ช่วยให้วงคุยเข้าใจประเด็นได้ 4.10 มาก 81.90 

- ท่านสามารถสร้างไอเดียใหม่ๆ  ในการปฏิบัติงานหรือในชีวิตประจ าวัน
ได้จากภาพ น าไปสู่การปฏิบัตไิด ้

4.19 มาก 83.81 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม    
- ความรู้ ความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.33 มากที่สุด 86.67 

- ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติการ 4.52 มากที่สุด 90.48 
- ความพร้อมและความสะดวกของสถานท่ีจัดกิจกรรม 4.38 มากที่สุด 87.62 
- ความเหมาะสมระยะเวลาของการฝึกอบรม 3.62 มาก 72.38 

- ภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.48 มากที่สุด 89.52 
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โครงกำรที่ส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ปีงบประมำณ 2562  
ตำมตัวช้ีวัด (ตุลำคม 2561-กันยำยน 2562) 

หมำยเหตุ:  เกณฑ์พิจารณาโครงการเป็นการพิจารณาจากผู้บริหารที่ให้นโยบายให้จัดเก็บข้อมูลกิจกรรมและ
โครงการที่เป็นการให้ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ ทุกยุทธศาสตร์ของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท าบันทึกขุมความรู้ ตุลาคม-มิถุนายน งานนโยบายและแผน 

2 Faculty Party and Deployment ทุกวันพุธ งานทรัพยากรบุคคล 

3 

Special Talk ในหัวข้อ “Smart borer and 
cellulose extraction”  
โดย Dr. Akira Kagawa from Forestry and 
Forest Products Research Institute Tsukuba, 
Japan 

ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 
2561 เวลา 9.00 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุม
เทพนม เมืองแมน 
อาคาร 2 

งานบริการการศึกษา 
และงานวิจัยและ
บริการวิชาการ 

4 

 Special Talk ในหัวข้อ “Wood anatomy: A 
revitalization of a classic technique with 
new applications in climate and 
environmental research” โดย Prof.Dr. 
Achim Bräuning , Chair for Physical 
Geography at the Institute of Geography, 
University of Erlangen-Nuremberg, Germany 

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 
2561 เวลา 10.00 - 
12.00 น. ณ ห้องประชุม
เทพนม เมืองแมน 
อาคาร 2 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5 

Special Talk ในหัวข้อ “Application of tree 
rings and stable isotopes in climate change 
and plant water relations” โดย  Dr. Aster 
Gebrekirstos  Scientist at World 
Agroforestry Centre (ICRAF), Nairobi, Kenya 

ในวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 
2561 เวลา 13.00 - 
15.00 น. ณ ห้องประชุม
เทพนม เมืองแมน 
อาคาร 2  

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

6 

“ปาฐกถาพิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.นาท ตัณฑ
วิรุฬห์ ปีที่ 34”  
การเสวนาพิเศษ เรื่อง “EEC, Geo-politic for 
Belt & Road มุมมองรอบด้านเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน” และ เรื่อง “กฎหมายสิ่งแวดล้อมและ
อนาคตประเทศไทย”  
1. ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ (กรรมการจัดหาระบบ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 
2561  
ณ ห้องประชุมใหญ่ 
4224 อาคารสิ่งแวดล้อม
พัฒนดล ชั น 2 คณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

งานสื่อสาร+งาน
บริการการศึกษา (พ่ี
จักรี) 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

คอมพิวเตอร์ภาครัฐ)  
 2. ผศ.ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ (กรรมการ 
กสทช.)  
 3. รศ.ดร.สรนิต ศิลธรรม (ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
 4. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ (นักวิชาการ
อิสระ)  
 6. อ.พนัส ทัศนียานนท์ (อดีตคณบดี คณะ
นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  อดีตประธาน
กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา) 
ผู้ด าเนินรายการ 
 1. รศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล คณบดีคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 

7 

การบรรยายพิเศษ Research talk ในหัวข้อ 
"เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"  
กับ คุณกุลธิดา ครุฑ   (นักวิชาการศึกษา (ช านาญ
การพิเศษ)) 

ในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 
2561  
เวลา 9:00-12:00 ณ 
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาคาร 2 ห้องประชุมเท
พนมเมืองแมน (2105)  

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

8 

Specail Talk การบรรยายพิเศษ เรื่อง "South 
Florida’s Water Management Practices in 
the Past, Present and Future" โดย 
David W. Stewart, MSCE, Former Senior 
Vice President, Kimley Horn & Assoc.  

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 
กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
09.00 น. - 11.00 น. ณ 
ห้องประชุมเทพนม เมือง
แมน (1105) คณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

9 

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Roadshow : แนวทางเกี่ยวกับ การให้บริการรับท า
วิจัยและ 
การให้บริการวิชาการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561 โดย งานบริการวิจัย
และวิชาการ  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (lNT) 

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 
13.30 -16.30 น. 
ณ ห้องประชุมนาทตัณฑ
วิรุฬห์ (1103) 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

10 

การจัดเวทีเสวนาพิเศษ หัวข้อ “ถอดบทเรียนคดี
สิ่งแวดล้อม ตอน อุทาหรณ์ฝุ่น PM2.5” 

วันพฤหัสบดีที่ 14 
มีนาคม 2562 เวลา 
10:00 – 12:00 น. ณ 
ห้องเธียเตอร์ 4224 ชั น 
2 อาคารสิ่งแวดล้อม
พัฒนดล  
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสาตร์ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

11 

วันปาฐกถาพิเศษ “ศาสตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิยะ
พงศ์” ครั งที่ ๖ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ การเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. 
น  าฉบับใหม่ แก้วิกฤตน  าของไทยได้จริงหรือ?” โดย 
•คุณหาญณรงค์ เยาวเลิศ สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ (สนช.) และกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า 
•คุณมนัส ก าเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรม
ชลประทาน 
•อาจารย์สัญชัย สูติพันธ์วิหาร คณะกรรมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพ 
ด าเนินรายการโดย ผู้ช่วยอาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรศาสตร์ 

ในวันที่ 21 มีนาคม 
2562  ณ ห้องประชุมศา
สตรเมธี ดร.พงศ์พิศน์ ปิ
ยะพงศ์                                               
อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒน
ดล ชั น ๒ คณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

12 

เสวนาพิเศษเนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 
2562”   หัวข้อเรื่อง “Thailand’s Cleaner Air 
Solutions: What we can learn from China?” 
โดยมีวิทยากรจากประเทศจีน ได้แก่ Prof. Junji 
Cao Vice President, Institute of Earth 
Environment Director, Key Laboratory of 
Aerosol Chemistry and Physics Chinese 
Academy of Sciences, the People’s 
Republic of China, Prof. Yu Huang Assoc. 
Prof. Ningning Zhang และ Dr. Yiqin Shao จาก 
Huizhou Yuanjiachuang Science and 
Technology Development Co., Ltd ด าเนิน
รายการเสวนาโดย ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและ
จัดการภัยพิบัติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 
2562 ณ คณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

งานกายภาพและ
บริการพื นฐาน 
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ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการคิด ให้เป็น
ภาพ (Visual Thinking)” วิทยากร โดยคุณศุภวิชช์ 
สงวนคัมธรณ์ วิทยากรกระบวนการ และผู้ก่อตั ง
ส านักงานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ (Black Box) 
และทีมงาน 8 คน 

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2562 เวลา 13.00-
16.30 น. ณ ห้องประชุม
นาทตัณฑวิรุฬห์ อาคาร
นาทตัณฑวิรุฬห์  คณะ
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาลายา 

งานนโยบายและแผน 
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The special talks are organized as part of 
the Mahidol University - Macquarie 
University Science, Technology and 
Engineering Joint Symposium. topics: 
1. “The intersection and challenges of 
environmental science to policy”, by 

July 25 (tomorrow), 
from 13:00 – 15:00 
hrs, at Satra Methee 
Dr. Pongpit Piyapong 
Conference Room, 
Badhanatala 

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโครงการ วันเวลา ด าเนินโครงการ ผู้รับผิดชอบ 

Assoc. Prof. Peter Davies, Head of 
Department of Environmental Sciences, 
Macquarie University, Australia;  
2. “Sustainable Agriculture and Climate 
Change: Threats, Challenges and 
Innovation”, by Lect. Dr. Noppol Arunrat, 
Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahidol University; and 
3. “Climate Change: a Challenge for Urban 
Development”, by Dr. Allan Sriratana 
Tabucanon, Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahidol University. 

Environment 
Building, Faculty of 
Environment and 
Resource Studies 
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การบรรยาย เรื่อง การวางแผนการเงินเพ่ือชีวิตหลัง
เกษียณอย่างมีความสุข (Happy Money) ศ.ดร.
รัตติกร ยิ มนิรัญ ที่ปรึกษาวางแผนด้านการเงินและ
การลงทุน (คณบดี ส านักวิชาวิทยาการพลังงาน 
สถาบันวิทยสิริเมธี 

 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 
สิงหาคม 2562 เวลา 
09.00-12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมนาทตัณฑวิรุฬห์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์   

  

 



หนวยพัฒนาคุณภาพ  งานนโยบายและแผน

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร


