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แบบฟอร์มการจัดการความรู้ 

การจัดการความรู้ของ โครงการการบริหารจัดการขยะใน คณะวิทยาการจัดการ  

(MS GREEN Faculty) 
 

 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

1. ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   ที่ปรึกษา 

2. นายพวัสส์ อัครพัฒน์ก าชัย รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ(ฝ่ายกิจการนักศึกษา) ที่ปรึกษา 

3. นางสาวญาณิศา เผื่อนเพาะ   ประธานโครงการ 

4. นายสมเกียรติ แดงเจริญ   กรรมการ 

5. นายอรรถพล วงศ์เลิศวิริยะ   กรรมการ 

6. นายพิเชษฐ เนตรสว่าง   กรรมการ 

7. นายฉัตรชัย นิยะบุญ    กรรมการ 

8. นายกาธร แจ่มจ ารัส    กรรมการ และเลขานุการ 

หลักการและเหตุผล   

 คณะวิทยาการจัดการถือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ด้วย

จ านวนบุคคลากรและนักศึกษาที่มากถึง 1,197 คน (พ.ศ. 2561) ซึ่งเราทุกคนต่างมีส่วนในการท าให้เกิด

ขยะอันเกิดจากกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร ประกอบกับคณะฯ ไม่มีระบบการจัดการขยะอย่างเป็น

รูปธรรม ทั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการจึงตระหนักถึงความส าคัญของการเป็นส่วนส าคัญในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ 

ในการปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรและนักศึกษาได้เห็นถึงความส าคัญรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาขยะเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธีเพ่ือให้คณะวิทยาการ

จัดการมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป   
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วัตถุประสงค์   

 1. แสดงให้เห็นความพร้อม ความมุ่งมั่นของคณะวิทยาการจัดการในการเป็นส่วนหนึ่งของ

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทั้งทางด้านการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ และส่งเสริมการ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 2. สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ของนักศึกษาและบุคลากรในการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี 

 3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในคณะวิทยาการจัดการให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

 4. พัฒนาบุคลากรในคณะวิทยาการจัดการให้มีความเข้าใจ มีแนวคิดทันสมัย สามารถพัฒนา

คณะวิทยาการจัดการ เพื่อสร้างจิตส านึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมสู่การเป็นก าลังส าคัญ

ในการผลักดันมหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างเหมาะสม 

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วดั (Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

ผลประเมิน 

เชิงปริมาณ    
การเสริมสร้างภาพลักษณ์และพัฒนาแหล่งเรียนรู้มหาวิทยาลยัสี
เขียว 

โครงการ 2  

การพัฒนาและสร้างความตระหนกัด้านสิ่งแวดล้อมในนักศึกษา
และบุคลากร  

โครงการ 1  

เชิงคุณภาพ     
   1. ความพึงพอใจของบุคลากร  ร้อยละ 85 90 
   2. ความพึงพอใจของนักศึกษา ร้อยละ 85 95 
เชิงเวลา    
   1. ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. 61 – ธ.ค. 61) เบิกจ่าย ร้อยละ 76 76 
   2. ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. 62 – มี.ค. 62) เบิกจ่าย ร้อยละ 24 24 
   3. ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. 62 – มิ.ย. 62) เบิกจ่าย ร้อยละ 0  
   4. ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. 62 – ก.ย. 62) เบิกจ่าย ร้อยละ 0  
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วิธี/รูปแบบการจัดการความรู้ 

🗹 Dialog 

❑ Success Story Telling (SST)   

❑ The World Cafe   

❑ อ่ืนๆ กรุณาระบุ.............................................................................................................. ........................  

  

กระบวนการจัดการความรู้ 

 
กระบวนการ/กิจกรรม รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
1. บ่งชี้ความรู้ สร้างการสื่อสารให้คนในองค์กร

เห็นความส าคัญของการคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือสร้าง
จิตส านึกก่อนทิ้ง 

การสร้างความตระหนักและ
สร้างการรับรู้ของนักศึกษาและ
บุคลากรในการคัดแยกขยะที่ถูก
วิธีเป็นจุดส าคัญส่วนหนึ่งที่จะท า
ให้โครงการนี้บรรลุเป้าหมายได้ 

2. ขั้นสร้างความรู้ สืบคน้ข้อมูล และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่าง
คณะกรรมการและและผู้มี
ความรู้ด้านการคัดแยกขยะที่ถูก
วิธีและการทิ้งก็ท้ิงลงถังแต่ละสีที่
มีความหมายต่างกันไปตามขยะ
แต่ละประเภท 
1.ถังขยะ สีเขียว คือ ถังขยะที่
ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร 
กิ่งไม้ ใบไม้ ผัก และขยะอีก
มากมายที่สามารถย่อยสลายได้ 
2.ถังขยะ สีเหลือง คือ ถังขยะที่
สามารถน ากลับมาใช้ได้ เช่น 

การคัดแยกขยะที่ถูกวิธี การทิ้ง
ลงถังแต่ละสี เป็นเรื่องของคสาม
ใส่ใจของผู้ทิ้งขยะที่มีจิตส านึก
คิดก่อนทิ้ง  
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กระดาษ ขวดน้ า แก้วน้ า เศษ
เหล็ก 
3.ถังขยะ สีน้ าเงิน คือ ถังขยะที่
ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้ เช่น 
โฟม ถุงขนม พลาสติก 
4.ถังขยะ สีแดง คือ ถังขยะที่
เป็นพิษ เช่น กระป๋องสี สีสเปรย์ 
แบตเตอรี่ ยาฆ่าแมลง และอ่ืนๆ 
ที่เป็นพิษ 

3. การจัดความรู้ให้เป็น

ระบบ 

สร้างและจัดเรียงล าดับหัวข้อ
ของการสื่อสาร 

การจัดท าป้ายรณรงค์เชิญชวน
ตามจุดวางถังขยะแสดงขั้นตอน
การแยะขยะอย่างง่าย และ
ประชาสัมพันธ์ผ่านบุคลากรใน
คณะวิทยาการจัดการโดย
สอดแทรกเนื้อหาตามรายวิชา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

4. ประมวลและกลั่นกลอง

ความรู้ 

คณะกรรมการร่วมกันสร้าง
เนื้อหา และตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

ศึกษาเนื้อหาที่ทันสมัย รวมถึง
โครงการต่าง ๆที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือน ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้บุคลลากรและ
นักศึกษา 

5. การเข้าถึง ก าหนดจุดติดตั้งโปสเตอร์และ
แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ รวมถึงช่องทางการ
สื่อสารต่างๆเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ 

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน 
Social Network และ 
สอดแทรกเนื้อหาตามรายวิชา
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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6. การแลกเปลี่ยนความรู้ มีการแสดงข้อความให้ผู้สนใจ
สามารถหาความรู้เพ่ิมเติมได้
จากเว็ปไซด์ 
www.green.aru.ac.th 
และการจัดกิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การแก้ปัญหาการ
จัดการขยะใน มหาวิทยาลัยด้วย
การท า Design Thinking และ
เรียนรู้วิธีการคัดแยกอย่างถูกวิธี
เพ่ือสร้างจิตส านึกก่อนทิ้ง พร้อม
การประกวดแข่งขันแยกขยะ                                                                        
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือ
สร้างจิตส านึกก่อนทิ้ง 
 และการประกวดแข่งขันแยก
ขยะ 

7. การเรียนรู้ น าเสนอผลงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

 

 

Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปได้จากระบวนการการจัดการความรู้)  

ผู้บริหาร และคณะท างานโครงการ ให้ความส าคัญและเป็นก าลังผลักดันในการสร้างความรู้ความ

เข้าใจ เห็นความส าคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการการบริหารจัดการขยะใน คณะวิทยาการจัดการ พร้อม

ทั้งร่วมมือสร้างจิตส านึกให้แก่นักศึกษาและบุคคลากรคณะวิทยาการจัดการอีกด้วย 

 

นวัตกรรมหรือสิ่งที่ได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลกัฐาน)       

❑  คู่มือ    ❑  แผ่นพับ  🗹  โปสเตอร์  

❑  นวัตกรรม  ❑  โปรแกรมหรือระบบต่างๆ  

🗹 มีการแผยแพร่ความรู้ช่องทางต่าง ๆ ระบุ.....โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะ

อย่างถูกวิธีเพ่ือสร้างจิตส านึกก่อนทิ้งและการประกวดแข่งขันแยกขยะ 

  

ผลการด าเนินการท ากิจกรรม KM 

1. สามารถท าให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใจวิธีการและเห็นความส าคัญของการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

เพ่ือสร้างจิตส านึกก่อนทิ้งในมหาวิทยาลัย 

http://www.green.aru.ac.th/
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After Action Review (AAR)  

1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง  

การให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีเพ่ือสร้างจิตส านึกก่อนทิ้งเป็นไปตามเกณฑ์ 

 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ   

- 

 

3. ท่านต้องการให้ปรับขั้นตอนใดบ้างในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

จ าเป็นต้องมีการให้ความรู้ทั้งก่อนและหลังการด าเนินกิจกรรม และการด าเนินโครงการอย่าง

ต่อเนื่องจะท าให้เกิดการรับรู้ที่ดีร่วมกัน 

 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร   

น าเสนอผู้บริหารก าหนดเป็นนโยบายทั่วทั้งองค์กร  

 

ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
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            ..................................................................                

           (                                                 )                

               ประธานด าเนินการจัดการความรู้ 

 


