
 
 

การจัดการความรู้ (KM) ของศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ (CBMB) 
 
 

แผนการดำเนินการแบ่งเป็นหัวข้อ ดังนี้ 

 

1.! การจัดต้ังทีม KM  
2.! การค้นหาประเด็นความรู้ (จากแบบสอบถาม) 

3.! การรวบรวม วิเคราห์ เลือกประเด็น 

4.! การวางแผนการดำเนินงานและระยะเวลา 
5.! การดำเนินการตามแผน 

6.! การสรุปผลงาน KM และนำเสนอผลงาน 

!
! !



 
 

หัวข้อที่ 1 : การจัดต้ังทีม KM  
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กฤษฎี รัตนธรรมเมธี (ลี่) 

ผู้รับผิดชอบรอง : นฤมล เตชะวงค์ (ขวัญ) 

ฝ่ายเอกสารและการบันทึก : เบญจวรรณ คำราพิช (จอย) 

ฝ่ายจัดทำ : รัตติกาล อยู่สุภาพ (แอมม่ี), อาทิตยา วงค์ตระกูลแก้ว (ต๊ัก) 

ฝ่ายติดต่อประสานงาน : จรินทร รัตนะ (พี่อ้อ) 

ฝ่ายประเมินผลและตรวจติดตาม : จุฑารัตน์ พรหมจักรแก้ว (มินท์), นุชนารถ จันต๊ะ (กิ๊ก) 

ฝ่ายงบประมาณ : สโรชา สถิรเจริญกุล (ทราย) 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : ฉันสุนีย์ ปานโต (น้อง) 

ฝ่ายวิชาการ : นักวิจัยในศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ 

หมายเหตุ : ทุกคนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

หัวข้อที่ 2 : การค้นหาประเด็นความรู้ (จากแบบสอบถาม) 
ออกแบบสอบถามเพื่อรวบรวมประเด็นในการริเริ่ม KM โดยต้ังเป็นแบบสอบถามเพื่อสำรวจองค์ความรู้ 
 

รูปแบบของแบบสอบถามเพื่อสำรวจองค์ความรู้ 
 

ให้ตอบคำถามต่อไปนี ้
 

1)! งานหรือความสามารถที่ทำในปัจจุบันหรือเคยทำ และยังทำได้อย่างชำนาญ 

2)! งานหรือความสามารถที่ทำในปัจจุบันหรือเคยทำ แต่ยังขาดความชำนาญ นานๆทำครั้ง ต้องเปิดตำราหรือสอบถามบ่อยๆ 

3)! งานหรือความสามารถที่ไม่ม ีแต่เห็นจากคนรอบข้างแล้วสนใจอยากทำ 

4)! หัวข้อ หรือ เรื่องที่คิดว่าอาจจะทำเป็น KM ได้ 

 

หัวข้อที่ 3 : การรวบรวม วิเคราห์ เลือกประเด็น 

 นำแบบสำรวจที่ได้จากหัวข้อที่ 2 มาสรุป  แยกได้ประเด็นหลักที่เสนอ 4 ประเด็น ดังนี้คือ 

1.! ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคในการทำงาน 

2.! ประเด็นเกี่ยวกับด้านการใช้งาน และการดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ 

3.! ประเด็นเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในการทำงาน 

4.! ประเด็นเกี่ยวกับด้านการจัดระบบพัสดุหรือของใช้ (รับ-จ่าย) 

 



 
 

5.! จากนั้นนำประเด็นหลักเข้าที่ประชุมร่วมกับพี่นักวิจัยในศูนย์ เพื่อนำเสนอหัวข้อ และทำการคัดเลือกประเด็นที่จะจัดทำ KM ซ่ึง 

คัดเลือกประเด็นที่ 1 คือ “ประเด็นเกี่ยวกับเทคนิคในการทำงาน” ในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ 

หัวข้อที่  4 : การวางแผนการดำเนินงานและระยะเวลา 
!
Timeline 

!
!
!
 
 
 

แผนการดำเนินงาน ม.ิย 

2559 

ก.ค. 

2559 

ส.ค. 

2559 

ก.ย. 

2559 

ต.ค. 

2559 

พ.ย. 

2559 

ธ.ค. 

2559 

ม.ค. 

2560 

ก.พ. 

2560 

ม.ีค. 

2560 

เม.ย. 

2560 

พ.ค. 

2560 

ม.ิย 

2560 

รวบรวมประเด็น สร้างหัวข้อ KM               

วางแผนการดำเนินการ              

ดำเนินการครั้งที ่1(รายละเอียดข้อ 1)              

ประชุมพิจารณาความก้าวหน้า KM ครั้งที ่1              

ดำเนินการต่อ               

ประชุมพิจารณาความก้าวหน้า KM ครั้งที ่2              

ดำเนินการต่อ              

จัดเตรียมรวบรวมข้อมูลนำเสนอกรรมการพิจารณา              

KM day 6 มิถุนายน 2560             * 



 
 

 
หัวข้อที่  5 : การดำเนินการตามแผน 

!
แผนการดำเนินการ รายละเอียด ดังนี้ 

 

หัวข้อที่เลือกทำในหัวข้อเทคนิคการทำงานจากพี่สู่น้อง โดยเริ่มทำจากเทคนิคที่ใช้กันในทุกงานใน CBMB คือ      

Gel Electrophoresis เป็นเทคนิคการ run gel อย่างไรให้สวย ต้ังชื่อว่า 

“สุดยอดเทคนิคพิชิต Gel Electrophoresis (ฉบับเด็กใหม่)” 

ที่มาของประเด็น :  

เนื่องจากงานในศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ เป็นการทำวิจัยที่มีความหลากหลาย 

เนื่องจากมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาแตกต่างกันไป เช่น ด้านโปรตีน ด้านปรสิตวิทยา ด้านไวรัส ด้านHIV 

ด้านเซลล์วิทยา และภูมิคุ้มกันวิทยา เป็นต้น ผู้ช่วยนักวิจัยซ่ึงอยู่ภายใต้นักวิจัยด้านใด ก็จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านนั้น 

ซ่ึงมีความแตกต่างกันไป แต่ในบางเทคนิคซ่ึงเป็นเทคนิคที่งานส่วนใหญ่จะได้ใช้ร่วมกัน เช่น เทคนิคด้าน Gel electrophoresis 

ผู้ช่วยวิจัยซ่ึงใช้พื้นที่ส่วนกลางในการปฏิบัติงานมักจะมีการถามตอบ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ในขณะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

เป็นที่มาของการนำเอาประเด็นเหล่านี้มาถอดเป็นเทคนิคซ่ึงใน standard protocol ไม่ได้กล่าวถึง 

แต่เป็นการถ่ายทอดความรู้ที่พี่นักวิจัยแต่ละท่านส่งต่อมายังผู้ช่วยนักวิจัย และผู้ช่วยนักวิจัยก็นำมารวบรวม ออกมาในรูปแบบ 

คู่มือที่อ่านและเข้าใจง่ายสำหรับผู้จะเริ่มต้นใช้เทคนิค หรือ ผู้ช่วยนักวิจัยที่เข้ามาใหม่ 

พร้อมทั้งวีดีทัศน์ภาพรวมการทำงานจริงซ่ึงถ่ายทำจากสถานที่และอุปกรณ์จริง ทำให้สามารถหยิบจับ และทำงานได้ง่ายข้ึน 

 

ข้ันตอนการดำเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ  

1.! การดำเนินการในส่วนของคู่มือ (สมุดภาพอย่างง่าย) 

1.1!ร่างขอบเขตเนื้อหา  



 
 

1.2!วางเค้าโครงเนื้อหา 
1.3!วาดภาพ และถ่ายภาพ 

1.4!ใส่เนื้อหาประกอบภาพ โดยในตอนท้ายของเล่มจะมีแบบทดสอบเพื่อประเมินความเข้าใจของผู้อ่าน 

1.5!จัดพิมพ์รูปเล่ม 

 

2.! การดำเนินการในส่วนของวีดีทัศน์ 
2.1!ร่างประเด็นและเขียน story board 

2.2!ถ่ายทำ 
2.3!ตัดต่อวีดีทัศน์ด้วยโปรแกรม 

2.4!บันทึกลงแผ่น VCD 

 

หัวข้อที่  6 : การสรุปผลงาน KM และนำเสนอผลงาน 

  นำรูปเล่มและวีดีทัศน์ในรูปแบบไฟล์ให้พี่นักวิจัยตรวจสอบ แนะนำเพิ่มเติม เพื่อทำการแก้ไขครั้งสุดท้าย 

จากนั้นจัดพิมพ์รูปเล่มและจัดทำแผ่นวีดีทัศน ์

  นำเสนอผลงานในวัน KM day 6 มิถุนายน 2560 ในรูปแบบ Teaser และ power point presentation



 
 

รปูหนา้ปก)


