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รายงานผลการด าเนินกิจกรรมที่ 1 การจัดการความรู้ คร้ังที่ 2  

เรื่อง “การสร้างรายได้และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”  

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM)  ในวันที่  21  ธันวาคม  2558 

ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

---------------------- 

1. ชื่อกิจกรรม  การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2  

เรื่อง “การสร้างรายได้และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”  

  ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) 

2. ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

นางรจนา  อุดมรักษ์ 

3.  หลักการและเหตุผลในการจัดกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร โดยกระบวนการจัดการความรู้ 

ซึ่งมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของมหาวิทยาลัย และสามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดการพัฒนาการบริหาร

จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพนั้น คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ รู้

ความสามารถเฉพาะทางมาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงให้กับคณาจารย์ และบุคลากรของ

คณะฯ เพื่อสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการบริหารจัดการภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนัน้ จึงเห็นสมควรในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เรื่อง “การสร้างรายได้และจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ” ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู ้(KM) ในครั้งนี้ 

4.  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

4.1  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณร์ะหว่างบุคลากรทางการศกึษาในด้าน       

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

4.2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูท้ี่ได้รับมาต่อยอดในการบริหารจัดการในองค์กรได้    

 อย่างมปีระสิทธิภาพ 

5.  สรุปผลการด าเนินงาน 

 การจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การสร้างรายได้และการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” 

จัดขึ้นในวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ให้กับบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการของคณะฯ เพื่อให้

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้าน       

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดในการบริหารจัดการในองค์กร

ได้ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดี                 
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างรายได้

และการจัดการทรัพยากรอย่างมปีระสิทธิภาพ” โดยสรุปผลการด าเนนิงานได้ ดังนี้ 

  การบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มตั้งแต่การจัดการตัวเองก่อนล าดับแรก เมื่อ

ประสบความส าเร็จแล้ว จึงจะบริหารจัดการผู้อื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้ โดยท่านวิทยากร ได้น าเสนอ

ตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์กรของท่าน ว่าบริหารจัดการอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง

สูงสุด ซึ่งท่านวิทยากรได้มองเห็นองค์กรของท่านมีพื้นที่ใช้สอยที่ไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์เป็นจ านวนมาก ท าให้

หน่วยงานต้นสังกัดน าพื้นที่ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์แทน ท าให้องค์กรของท่านไม่สามารถที่จะบริหารจัดการ

พื้นที่ว่างดังกล่าวได้เลย จึงท าให้ท่านมีแนวคิดที่จะน าพื้นที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ มาบริหารจัดการให้เกิด

ประโยชน์และสร้างรายได้ให้กับองค์กรเพิ่มขึ้น โดยริเริ่มก่อตั้งตลาดเกษตรที่มีแผงสินค้าจากชาวบ้าน 

นักศึกษาบริเวณรอบองค์กร ซึ่งไม่มีการเก็บค่าเช่า และมีข้อก าหนดให้กับผู้ขายที่จะน าสินค้ามาขาย จะต้อง

เป็นสินคา้ที่ด ีมคีุณภาพและมีมาตรฐาน เมื่อตลาดเริ่มเป็นที่น่าสนใจผู้ขายก็มีรายได้พอเพียง ทางองค์กรจึงได้

เริ่มเก็บค่าเชา่ที่โดยคิดราคาต่อเดือนไม่แพง และก าหนดให้ผู้ขายทุกรายจะต้องน าเงินที่จ าหน่ายสินค้ามาฝาก

ที่องค์กรขั้นต่ าเดือนละ 50 บาทขึ้นไป โดยจะต้องฝากเป็นประจ าทุก ๆ เดือน หากไม่มีความจ าเป็นจริง ๆ ทาง

องค์กรจะไม่อนุญาตให้ถอนออกจากบัญชี และทุกสิ้นปีจะมีเงินปันผลให้กับผู้ฝากเงินอีกด้วย ซึ่งวิธีการนี้เป็น

การบริหารจัดการวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้ขายรู้จักเก็บออม เพื่อไว้ใช้เมื่อจ าเป็นในอนาคต พอตลาดเป็นที่รู้จัก

อย่างกว้างขวาง ก็มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาซือ้ขายกันมากมายเปรียบเสมือนหากมาที่จังหวัดสงขลานี้ จะต้องแวะ

ตลาดเกษตรนี้ให้ได้ เนื่องจากเป็นสินค้าที่สะอาดและปลอดภัยตามมาตรฐาน โดยผู้ขายจะต้องรักษาความ

สะอาดของพื้นที่ร้านตนเอง ซึ่งก่อนจะเข้าไปจ าหน่ายสินค้าในตลาดจะต้องล้างมือทุกครั้ง และการดูแลรักษา

ความสะอาดตลาดต่าง ๆ ผู้ขายจะดูแลและจัดการบริเวณตลาดทั้งหมด ท าให้องค์กรไม่จ าเป็นต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และมีรายได้รับจากเงินค่าเช่าต่าง ๆ อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรเป็นอย่างมากด้วย 

อาทิเช่น มีกิจกรรมวันเด็ก ลานเรยีนรู้ กิจกรรมวันพ่อ(โดยเกษตรกรจะเอาต้นไม้มาแจกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย) และ

กิจกรรมปลูกต้นกล้วยเพื่อใช้ประโยชน์ คือผู้ขายปลูกและน าใบตองมาเป็นภาชนะส าหรับสินค้าที่ขาย ซึ่งตลาด

นีจ้ะรณรงคไ์ม่ให้ใชโ้ฟมและถุงพลาสติก ท าให้ตลาดเกษตรนี้เป็นที่ยอมรับทั้งผู้ขายและผู้บริโภคมากที่สุด โดย

ตลาดนี้ยังได้รับรางวัลเพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีถึงความประสบความส าเร็จและเป็นตลาดที่มีคุณภาพ 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอันดับ 1 ซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการบริหารจัดการและใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์อย่าง

สูงสุดต่อองค์กรของท่าน 

 และท่านวิทยากรได้เสริมปรัชญาการพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็น Active learning โดยใช้แนว

พระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ก็คือ การเดินทางสายกลาง โดยการใช้อย่างพอประมาณ มีเหตุผล ซึ่ง

จะสร้างภูมิคุม้กันในตัวที่ดแีก่ทุกคนอีกด้วย 

 นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ และสามารถที่จะจุดประกายให้กับผู้ฟังหลาย ๆ ท่าน เพื่อจะ

สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ต่างๆ นี้มาเป็นแรงผลักเพื่อต่อยอดสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กรของตน             

ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และสร้างรายได้เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงขององค์กรต่อไป 
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 จากการจัดการความรู้ในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการศึกษาในด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และสามารถน า

ความรูท้ี่ได้รับมาตอ่ยอดในการบริหารจัดการภายในคณะฯ ให้มปีระสิทธิภาพต่อไป  

การประเมินการด าเนินกิจกรรม 

  ผู้รับการประเมินมีสถานภาพเป็นบุคลากรสายสนับสนุนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.5 และ                  

มีสถานภาพเป็นบุคลากรสายวิชาการ คิดเป็นรอ้ยละ 37.5  

 ผูร้ับการประเมินเป็นเพศชายมากที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 67.5 และเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 37.5 

 ผูร้ับการประเมินได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมฯ จากหนังสือเชิญมากที่สุด คิดเป็นเป็นร้อยละ 95 และ

จากไลน์กลุ่ม คิดเป็นรอ้ยละ 5 

 ผูร้ับการประเมินมีความคิดเห็นว่าควรจะมีการจัดท ากิจรรมฯ ในโอกาสต่อไป คิดเป็นรอ้ยละ 100 

 

ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมฯ  

รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

เฉลีย่ 
มาก

ที่สดุ 

5 

มาก 

4 

ปาน

กลาง 

3 

น้อย 

2 

น้อย

ที่สดุ 

1 

1. การรับรู้และการประชาสัมพันธ์อยา่งทั่วถึง 70 30 - - - 4.70 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบ ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการจัด

กิจกรรม 

70 25 5 - - 4.65 

3. ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานท่ีจัดกิจกรรม 47.5 52.5 - - - 4.48 

4. ความเหมาะสม/เพยีงพอของอาหารวา่ง 70 30 - - - 4.7 

5. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 52.5 45 2.5 - - 4.5 

6. ความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น 55 42.5 2.5 - - 4.53 

7. ความรูค้วามเข้าใจ ก่อน เข้าร่วมกิจกรรม 5 37.5 37.5 20 - 3.28 

8. ความรูค้วามเข้าใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม 55 32.5 12.5 - - 4.43 

9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรูที้ได้รับไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 50 45 5 - - 4.45 

10. ความพึงพอใจในภาพรวม 50 42.5 7.5 - - 4.43 

รวมค่าเฉลี่ย 4.42 

 

ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรจัดกิจกรรมในหัวข้อการสร้างรายได้อีกใหก้ับบุคลากรในคณะฯ ได้รับรู้และสามารถน าแนวคิดไป

ใช้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คณะฯ 
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6. ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการ

องค์กรให้เกิดรายได้และเป็นประโยชน์ต่อคณะฯ เพิ่มมากขึ้น จากผลการส ารวจความพึงพอใจ ก่อน 

เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65.6 ผลการส ารวจ ความพึงพอใจ หลัง เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น

ร้อยละ 88.6 จะเห็นได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสามารถน าไปต่อยอดใน

การบริหารจัดการคณะฯ ให้เกิดประสทิธิภาพเพิ่มขึ้น 

2. ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใชใ้นการส่งเสริมด้านการบริหารจัดการภายใน

คณะฯ ได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ในอนาคตคณะฯ อาจมีการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากผลผลิตของ

คณะฯ เอง 

7.  รายงานผลความส าเร็จตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด (ตามที่ตั้งไว้ในกิจกรรม) 

ตัวชี้วัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลลัพธ ์

จ านวนผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 

เชงิปริมาณ ร้อยละ 80 100 

ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมคีวามรูค้วามเข้าใจ               

ในการสร้างรายได้และการจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

เชงิคุณภาพ ร้อยละ 80 88.4 

ร้อยละของระยะเวลาการจัดกิจกรรมไปตามที่ก าหนดไว้ เชงิเวลา ร้อยละ 80 100 

จ านวนประเด็นความรูส้ าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เชงิปริมาณ ประเด็น 1 1 

 

8.  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            1,000  บาท 

      (40 คน x 25 บาท) 

8.2  ค่าของที่ระลึก                              700  บาท 

8.3  ค่าอาหารเย็น                            3,200  บาท 

      (40 คน x 80 บาท) 

                    รวมทั้งสิ้น                 4,900 บาท 

8.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม            1,000  บาท 

      (40 คน x 25 บาท) 

8.2  ค่าของที่ระลึก                              700  บาท 

8.3  ค่าอาหารเย็น                            3,200  บาท 

      (40 คน x 80 บาท) 

                    รวมทั้งสิน้                 4,900 บาท 
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9. ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาด าเนินงานตามจรงิ 

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.  

ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น.  

ณ หอ้งประชุม 2201-2202  

อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

10.  ปัญหาและอุปสรรค 

  -  ไม่ม ี

 

11.  รูปภาพประกอบการรายงานการด าเนินกิจกรรม 
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12.  ผู้รายงานการด าเนินกิจกรรม 

    

 

 

                  (นางรจนา  อุดมรักษ์) 

                              ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

13.  ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานโดย 

 

 

 

 

             (รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน  โอภาสพัฒนกิจ) 

                   คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


