
แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของส านักงานอธิการบดี  
“KM Day เรียนรู้เล่าสู่กันฟัง 2022” ภายใต้ขอบเขตการน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล  

มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. – 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 
 



ผู้เสวนา 
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัตทิี่เป็นเลศิ จ านวน 4 หน่วยงาน 
ล าดับที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  ศักดา    
อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ล าดับที่ 2 นายชนาธิป  ลีนิน    
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ล าดับที่ 3 นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา   
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ล าดับที่ 4 นางออมฤทัย  นวลนภดล  
บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับการน าเสนอ แนวปฏิบัติ 

น าเสนอด้วยไฟล์ PowerPoint  
ระยะเวลาน าเสนอ 15 นาที ถามตอบ 5 นาที รวม 20 นาทีต่อท่าน 
ผลงานการเสวนาสอดคล้องกับขอบเขต KM โดยการน านวัตกรรม
หรือเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในงานประจ าหรือพันธกิจด้านใดด้านหนึ่ง
หรือหลายด้าน พร้อมน าไปใช้ในองค์กรแล้วเกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรม 
รูปแบบน าเสนอ 
1 วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินการตามหลัก 
PDCA หรือหลักการอื่น  
2 ปัจจัยความส าเร็จและหลักฐานท่ีแสดงถึงผลความส าเร็จ 
3 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้เสวนาแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ส านักงานอธิการบดีมีประกาศนียบัตรแก่ผู้เสวนาทุกท่าน 
จัดส่งผ่าน E-mail ของผู้เสวนา 



ผู้น าเสนอผลงาน 

ล าดับการน าเสนอ 

แนวปฏิบัติ 

น าเสนอด้วยไฟล์ PowerPoint  
ระยะเวลาน าเสนอ 15 นาที ถามตอบ 5 นาที รวม 20 นาที
ต่อท่าน 
ผลงานการเสวนาสอดคล้องกับขอบเขต KM โดยการน า
นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสาย
สนับสนุนเพื่อขับเคล่ือนพันธกิจของมหาวิทยาลัยพร้อมน าไปใช้
ในองค์กรแล้วเกิดผลลัพธ์เชิงรูปธรรม 
รูปแบบน าเสนอ 
1 ความเป็นมา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
2 วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการด าเนินงานท่ีได้ด าเนินการ
ตามหลัก PDCA หรือหลักการอื่น  
3 ปัจจัยความส าเร็จและหลักฐานท่ีแสดงถึงผลความส าเร็จ 
4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/ 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
5 หลักเทคนิคการน าเสนอ (บุคลิกภาพ/สื่อ/ความตรงต่อเวลา) 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี  ส านักงานอธิการบดี 

ล าดับที่ 1  นายณัฐวุฒิ ทองศร  กองพัฒนานักศึกษา 
ล าดับที่ 2  นางสาวสุนิสา วัชระโชติพิมาย กองคลัง 
ล าดับที่ 3  นางออมฤทัย นวลนภดล กองนโยบายและแผน 
ล าดับที่ 4  นางสาวภาวิตรา แก้วประไพ กองกลาง 
ล าดับที่ 5  นางธารารัตน์ อะฆะนัง  กองกลาง 

ส านักงานอธิการบดีมีประกาศนียบัตรแก่ผู้น าเสนอผลงานทุกท่านและมี
ประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานอธิการบดี 
จัดส่งผ่าน E-mail ของผู้น าเสนอผลงานและผู้ชนะเลิศ  



ผู้รับฟังและร่วมพิจารณาตัดสินผลงาน 

แนวปฏิบัติ 

เข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสตูร (ภาคเช้าและภาคบ่าย) 
รับฟังการเสวนาและบันทึกองค์ความรู้ (ภาคเช้า) 
รับฟังการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัตทิี่ด ีส านักงานอธิการบดี  
     และบันทึกองค์ความรู้ (ภาคบ่าย) 
ร่วมสอบถามและแลกเปลีย่นเรียนรู้ในผลงานที่สนใจ 
ร่วมตัดสนิผลงานการประกวดแนวปฏิบตัิทีด่ีของส านกังานอธิการบดี 
ผ่านระบบออนไลน์ (ประเมินผ่าน QR Code ณ วันที่ 23 มี.ค. 65 ภาคบ่ายเท่านั้น) 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้รับฟังการเสวนาและรับฟังการน าเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 

ผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
มีสิทธิลงคะแนนตัดสนิผลงาน 

ประกวดแนวปฏิบัติที่ด(ีภาคบ่าย) 

แบบฟอร์มที่ต้องใช้ 

แบบบันทึกองค์ความรู้ ปีการศึกษา 2564  
แบบพิจารณาตัดสินผลงานแนวปฏบิัตทิี่ด ีประจ าปกีารศึกษา 2564 
หมายเหตุ : ไฟล์แบบฟอร์มจัดส่งให้ผ่าน E-mail ของแต่ละท่าน 

เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร 

ส าหรับกลุ่มเป้าหมายน้ี 

1. จัดส่งไฟล์แบบบันทึกองค์ความรู้  
ปีการศึกษา 2564 ที่บันทึกเรียบร้อยแล้ว
ผ่านไดรฟ์ที่ก าหนดภายในวันที่ 23 มีนาคม 
2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ไม่เกิน
เวลา 18.00 น. 
     1.1 ส่งไฟล์ PDF 
     1.2 ตั้งชื่อไฟล์ว่า บันทึกองค์ความรู้-
ตามด้วยชื่อของท่าน –หน่วยงานสังกัด ดังนี้ 
      Ex. บันทึกองค์ความรู้-วีรวรรณ  อ าภา-
ส านักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ : ไดรฟ์การส่งผลงานจะแจ้งผ่าน  
E-mail ของแต่ละท่าน 
(กรณีผู้ที่จัดส่งไฟล์เกินระยะเวลาที่ก าหนด 
ขออนุโลมไม่จัดส่งประกาศนียบัตร) 



ผู้ตัดสินผลงาน 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้ตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ส านักงานอธิการบดี 

เข้าระบบการตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
ส านักงานอธิการบดีแบบออนไลน์ ด้วยการแสกน QR Code  

หรือเข้าสู่ระบบผ่านลิงค์  
ในภาคบ่ายของวันที่ 23 มีนาคม 2565 เท่านั้น 

ตัดสินผลงานที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพียง 1 ผลงานเท่าน้ัน 

ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม KM ส านักงานอธิการบดี 

ประกาศผลผู้ชนะเลิศ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2565 



แบบตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของส านักงานอธิการบดีแบบออนไลน์ 



แบบตัดสินผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของส านักงานอธิการบดีแบบออนไลน์ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPpLu60OfqU6QI4uT
Mpkiz6yrguXcC2OmMFdQeG01ByXx9iA/viewform 




