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1. บทสรุปของผูบ้ริหาร 

แนวปฏิบัติที่ดีการจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือ 
การนําไปใช้ประโยชน์” มีดังน้ี 

1) การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือการนําไปใช้ 
ประโยชน์” เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เป็นต้นแบบให้กับนักวิทยาศาสตร์ และสายสนับสนุนของคณะฯ ที่ได้
พัฒนางานวิจัยจากงานประจํา ซึ่งเมื่อได้ผลการวิจัยออกมาแล้วสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต หรือ
บุคลากรสายงานเดียวกันเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ นํามาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ   

2) การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือการนําไปใช้ 
ประโยชน์” ได้ทําเป็นประจําในทุกๆเทอม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในงานประจําที่ทํา ซึ่งเมื่อถา่ยทอด
องค์ความรู้แลว้ ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถนําองค์ความรู้ไปทํางานทั้งโครงงาน, การเตรียมปฏิบัติการ. การทํางานวิจัย 
และนอกจากน้ียังได้แนวความคิดการทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในงานประจําที่ทําที่ช่วยลดงบประมาณในการสั่งซื้อ
สารเคมีจากต่างประเทศ 
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2.6 พันธกิจที่สาํคญั (Mission)  
1. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม 
2. มุ่งสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ 
3. มุ่งให้บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

2.7 รางวัลและประกาศนียบัตรทีเ่คยได้รับของเทคนคิการเตรยีมสารอิมัลชัน่ไข่แดง (egg yolkemulsion) 
1) รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจําจากที่ประชุมสภาพข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) (ดังภาพที่2) 

 
ภาพที่  2: การรับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนางานประจําจากที่ประชุมสภาพข้าราชการ พนักงาน  

และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) 
 

2) รางวัลงานวิจัยดีเด่น ในโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจําปี พ.ศ. 2558 (ดังภาพที่ 3) 
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ภาพที่ 3: การรับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ในโครงการรางวัลคุณภาพนนทรีอีสาน ประจําปี พ.ศ. 2558 
 

3) รางวัลคุณภาพระดับดีเย่ียมประเภทการปรับปรุงกระบวนงาน(ด้านนวัตกรรมสนับสนุนการ 
ปฏิบัติงาน) ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10(ดังภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 4: การรับรางวัลคุณภาพระดับดีเย่ียมประเภทการปรับปรุงกระบวนงาน (ด้านนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน) 

ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 
 

4) รางวัลชนะเลิศการนําเสนอแบบบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุม 
วิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (จามจุรีวิชาการ)ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย(ดังภาพที่ 5) 

 
 

ภาพที่ 5: การรางวัลชนะเลิศการนําเสนอแบบบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (จามจุรีวิชาการ) 
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ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

5) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  จากการประกวดรางวัล KU-KM Best Practise awardsจาก 
ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดงเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน  (ดังภาพที่ 6) 

 
ภาพที่ 6: การประกวดรางวัล KU-KM Best Practise awards จาก 

ผลงานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดงเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์" ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 
ณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 

6) รางวัล "ดีเด่น" การนําเสนอภาคบรรยายจากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสาร 
อิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์ เพ่ือใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์เลคซิทิเนสของเช้ือ Staphylococcus  aureusสําหรบั
ปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561(ดังภาพที่ 7) 
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ภาพที่ 7:การรับรางวัล "ดีเด่น" การนําเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครัง้ที่ 10ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์

 
7) รางวัลบทความวิจัยคุณภาพระดับ "ดีมาก"จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสาร 

อิมัลชันไข่แดงผสมเทลลูไลท์ เพ่ือใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์เลคซิทิเนสของเช้ือ Staphylococcus  aureusสําหรบั
ปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร” ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561(ดังภาพที่ 8) 

 
ภาพที่ 8:รางวัลบทความวิจัยคุณภาพระดับ "ดีมาก"ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 

3. การเรียนรูค้วามต้องการและความคาดหวังของ "ลูกค้าของกระบวนการท่ีนาํเสนอ"     
  3.1 ลูกคา้ของกระบวนการท่ีนําเสนอ 
  ลูกค้าของกระบวนการท่ีนําเสนอนี้คือ ผู้บรหิารคณะในมิติของการลดงบประมาณในการส่ังซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ
และนิสิตที่ต้องใช้เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง เพ่ือใช้ในการเตรียมปฏิบัติการ, โครงงานทางจุลชีววิทยา และ
งานวิจัยต่างๆ 
  3.2 วิธีการเรยีนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลกูค้า 
 การตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน 
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1. การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการ 
นําไปใประโยชน์” เป็นการตอบสนองนโยบายคณะฯในยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับกระบวนทัศน์การบริหารองค์กรเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ ในกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์ความรู้ 

2. การพัฒนางานเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolk  
emulsion)”เป็นการตอบสนองนโยบายคณะฯในด้านการลดงบประมาณในการส่ังซื้อสารเคมีและวัสดุประกอบการ
เรียนการสอน อีกทั้งยังได้ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิต ด้านความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์  ซึ่งถือเป็น
ผู้รับบริการหลักของคณะฯ ทําให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการทํางาน และนําผลที่ได้มา
ปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
 
 ที่มาของผลงาน 

องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมลัช่ันไข่แดง (Egg yolk emulsion)เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์”  
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการประกวดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลัก Research from Routine ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเปิดโอกาสให้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะได้พัฒนางาน วิจัย
จากงานประจําที่ทําในทุกๆวันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถถ่ายทอดให้กับนิสิต และสามารถลดงบประมาณใน
การเตรียมปฏิบัติการได้    

เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสารเคม ี อาหารเลี้ยงเช้ือ และส่วนประกอบอาหารเลี้ยงเช้ือต่างๆแล้วพบว่า 
การจัดซื้อ Egg yolk emulsion น้ันใช้งบประมาณคิดเป็น 33% ของงบประมาณทั้งหมดของรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร 
และจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร นอกจากน้ีผลการสํารวจความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการด้านความพอเพียงของ
วัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 พบว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจ
เฉลี่ยที ่ 3.45, 3.42 และ 3.46 ตามลําดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางและมักมีขอ้เสนอแนะว่าอุปกรณ์เคร่ืองแก้วไม่
เพียงพอ จึงทําให้เกิดแนวคิดที่จะช่วยลดงบประมาณดังกลา่ว และนํางบประมาณที่ประหยัดได้มาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแก้ว 
และอาหารเลีย้งเช้ือช้ันสูงที่ทันสมัยให้ นิสติได้ใช้ในการทําปฏิบัติการ   

Egg yolk Emulsion เป็นส่วนประกอบที่ใช้เติมในอาหารเลี้ยงเช้ือที่ต้องการศึกษาการสร้างเอนไซม์  
lecithinaseของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคในอาหารบางชนิด ซึ่งเตรียมมาจากไข่แดงของไข่ไก่หรือไข่เป็ดผสมกับนํ้าเกลือใน
อัตราส่วน 1:1  โดยทุกขั้นตอนจะต้องทําในสภาวะปลอดเช้ือ ซึ่งเทคนิคการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวในสภาวะที่ปลอด
เช้ือทําได้หลายวิธี ทั้งน้ีต้องใช้เทคนิคและความชํานาญของผู้ปฏิบัติงาน ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือในปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาอาหาร และปฏิบัติการจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหารจะต้องใช้ส่วนประกอบจาก Egg yolk emulsion 
จํานวน 3 ปฏิบัติการต่อภาคการศึกษา ซึ่งคิดเป็น 6 ปฏิบัติการต่อปีการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาต้องเตรียมอาหาร
เลี้ยงเช้ือที่มีส่วนประกอบของ Egg yolk emulsion เป็นจํานวนมาก  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงนํามาสู่การทํางานวิจัยตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหางานประจํา ซึ่ง
เมื่อได้ผลการวิจัยและได้ทดลองใช้แล้ว จงึเข้าสู่กระบวนการจัดการองค์ความรู้เพ่ือให้องค์ความรู้น้ันไม่สูญหาย ตาม
กระบวนการของ Knowledge management สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต หรอืบุคลากรสายงาน
เดียวกันเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ นํามาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ   

วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้ 
1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion)”  ให้กับนิสิต 
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ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคนิคการวิจัย สูก่ารนําไปใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion)” ให้กับนิสิต 

และบุคลากรภายนอกคณะฯ 
3. เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบคู่มือ และวีดีโอบน you tube เพ่ือให้นิสิตและผูท้ี่สนใจ 

นําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3.3 ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 

 ความต้องการและความคาดหวังของผู้บริหารคณะคือการลดงบประมาณในการสั่งซื้ออาหารเลี้ยงเช้ือ 

 ความต้องการและความคาดหวังของนิสิต คือการได้รับองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสาร
อิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion)” 

3.4 ดัชนีชี้วัดคุณภาพ 
1) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion)”  

ให้กับนิสิตในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคนิคการวิจัย สู่การนําไปใช้ประโยชน์ 
2) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion)” 

ให้กับนิสิตและบุคลากรภายนอกคณะฯ 
3) จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบคู่มือ และวีดีโอบน you tube เพ่ือให้นิสิตและผู้ที ่

สนใจเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ 
 

4. กระบวนการและวิธปีฏิบัติในอดีต 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. กระบวนการและวิธปีฏิบัติทีไ่ด้ปรับปรงุใหม่ 

กระบวนการการจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือ 
การนําไปใช้ประโยชน์” แสดงขั้นตอนดังภาพที่ 9 โดยมีขัน้ตอนดังน้ี 

5.1 Input : ที่มาของงาน 

การทําเรื่องอนุมัติสั่งซื้อ Egg yolk emulsion 

รอสินค้าจากต่างประเทศเป็นเวลา 45 วัน 

การขนส่งจากตัวแทนในประเทศไทยต้องแช่นํ้าแข็งตลอดเวลา  
และต้องออกไปรับที่สถานีขนส่งซึ่งห่างจากมหาวิทยาลัยไปและกลับ 40 กิโลเมตร 
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องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมลัช่ันไข่แดง (Egg yolk emulsion) เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์” 
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการประกวดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลัก Research from Routine ของคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งคณะฯ มีเป้าหมายในการลดงบประมาณในการสั่งซื้อสารเคมีและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน โดยให้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะได้พัฒนางานวิจัยจากงานประจําที่ทําในทกุๆ
วันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถถ่ายทอดให้กับนิสติ และสามารถลดงบประมาณในการเตรียมปฏิบัติการได้   
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ภาพที่ 9: โมเดลการจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือ 

การนําไปใช้ประโยชน์” 
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ภาพที่ 14: กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง 

“เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์”
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1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร 
ระดับการ
ถ่ายทอด 

การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภายในองค์กร อาจารย์ประจํา
รายวิชา 

1. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนิสิต
ร า ย วิ ช า จุ ล
ชีววิทยาอาหาร 
ภาคปฏิบัติการ 

เพื่อให้นิสิตนําไปใช้ในการ
เตรียมปฏิบัติการหรือ
โครงงานในหัวข้อเรื่อง  
1. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Bacillus  cereusในอาหาร 
2. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Staphylococcus aureusใน
อาหาร  
3. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Clostridium perfringensใน
อาหาร 

นิสิตในรายวิชาสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดโดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์การศึกษา
คู่มือ และวีดีโอมาก่อน มาใช้ในการเตรียมปฏิบัติการได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ  
ทําให้ค่าใช้จ่ายรายวิชาลดลง จากที่ต้องจัดซื้อสารอิมัลชั่นไข่แดงจากต่างประเทศภาคการศึกษาละ
ประมาณ 13,500 บาท เหลือเพียง 350 บาท  

 
2. การถ่ายทอดองค์

ความรู้ให้กับนิสิต
รายวิชาจุล
ชีววิทยาของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาคปฏิบัติการ 

3. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนิสิต
รายวิชาเทคนิค
การวิจัย 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นิสิตเทคนิคการวิจัยต้องใช้
สารอิ มัลชั่ น ไ ข่แดงในการ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ใน
การทํางานวิจัย แต่ไม่มีทุน
วิจัยที่สามารถซื้อสารอิมัลชั่น
ไข่แดงสําเร็จรูปได้ 

นิสิตเทคนิคการวิจัยสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดโดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาคู่มือ และวีดีโอมาก่อน มาใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในงานวิจัย และไม่เกิดการ
ปนเปื้อนเชื้อชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ ทําให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อสารอิมัลชั่นไข่แดง
สําเร็จรูปจากต่างประเทศได้ 
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2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 
ระดับการ
ถ่ายทอด 

การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับคณะฯ และ
วิทยาเขตฯ  

 
 

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นักวิทยาศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักวิทยา ศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ซึ่งต้องใช้สารอิมัลชั่นไข่แดงในการ
เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในรายวิชาความปลอดภัย
ของอาหาร 
 

นักวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถ
นําเทคนิคที่ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใช้ในการ
เตรียมปฏิบัติการได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนเชื้อ
ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ  ทําให้ค่าใช้จ่ายรายวิชา
และงบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลดลง 

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
นิ สิ ต ป ริ ญ ญ า เ อ ก  ค ณ ะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขต
บางเขน  
 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตปริญญาเอก คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน ซึ่งได้อีเมลล์มา
ขอให้ถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าว และได้ทําการถ่ายทอด
ผ่านทาง Line application  
เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก  
 

หลังจากนิสิตได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว มี
การติดตามการนําองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์โดย
การสอบถาม พบว่านิสิตสามารถใช้เทคนิค
ดังกล่าวได้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่เกิดการปนเปื้อน
เชื้อตัวอื่นที่ไม่ต้องการ และดีกว่าเทคนิคที่เคยดู
ในเวปไซด์ของต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
ทําให้ประหยัดงบประมาณในการทําวิจัยของ
นิสิตปริญญาเอกท่านนี้ 

3.การนําเสนอผลงานใน
โครงการรางวัลคณุภาพ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้ง
ที่ 10 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการนําเสนอผลงาน
ทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับแนวความคิด
ในการทํางานวิจัยจากงานประจําที่สามารถลด
งบประมาณ ลดขั้นตอนในการทํางาน อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่
แดงไปปรับใช้ในการทํางาน 
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3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับประเทศ 
ระดับการถ่ายทอด การสนับสนุนจาก

ผู้บังคับบัญชา 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ระดับประเทศ ผู้บริหารระดับคณะฯ 
และวิทยาเขตฯ  

1.การ ถ่ ายทอดองค์ ค ว าม รู้ ใน ง าน
มหกรรมแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและพัฒนางานประจํา ณ โรง
แรมอิมพีเรียลแม่ปิง จ. เชียงใหม่ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการนําเสนอ
ผลงานทั้งแบบโปสเตอร์ และการประชุมกลุ่ม
ย่อยของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ 

ได้ทําการถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่น
ไข่แดงให้กับนักวิทยาศาสตร์ต่างสถาบันที่ทํางาน
ในศาสตร์ เ ดียวกัน  นอกจากนี้ ผู้ รับ ฟังการ
ถ่ายทอดยังได้รับแนวคิดในการลดงบประมาณ 
ลดขั้นตอนในการทํางานอีกด้วย 

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุม
วิชาการวิจั ยระดับชาติสํ าหรับสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 9 (จามจุรีวิชาการ)  
 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการนําเสนอ
แบบบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับแนวความคิด
ในการทํางานวิจัยจากงานประจําที่สามารถลด
งบประมาณ ลดขั้นตอนในการทํางาน อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่
แดงไปปรับใช้ในการทํางาน 

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการประชุม
วิชาการวิจั ยระดับชาติสํ าหรับสาย
สนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา 
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการนําเสนอ
แบบบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับแนวความคิด
ในการทํางานวิจัยจากงานประจําที่สามารถลด
งบประมาณ ลดขั้นตอนในการทํางาน อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่
แดงไปปรับใช้ในการทํางาน 
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6.  การวัดและวิเคราะห์คณุภาพของผลการทํางาน และประโยชนท์ี่ได้รบั 
6.1 ผลการดําเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์” ได้ทําเป็นประจําในทุกๆเทอม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในงานประจําที่ทํา ซึ่งเมื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้แลว้ ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถนําองค์ความรู้ไปทํางานทั้งโครงงาน, การเตรียมปฏิบัติการ. การทํางานวิจัย 
และนอกจากน้ียังได้แนวความคิดการทํางานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในงานประจําที่ทําที่ช่วยลดงบประมาณในการสั่งซื้อ
สารเคมีจากต่างประเทศ 

6.2  Knowledge utilizing and Learning 
ข้อมูลสถิติหรือตัวอย่างการนําความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคนิคการเตรียมการเตรียมสาร 

อิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 มีสถิติการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร ภาคปฏิบัติการ  จํานวน 3 ครั้ง ปีการศึกษา 

2557, 2558 และ 2559 นิสิตที่รับการถ่ายทอดประมาณ 195 คน 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ  จํานวน 3 

ครั้ง ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 นิสิตที่รับการถ่ายทอดประมาณ 200 คน 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาเทคนิคการวิจัยจํานวน 3 กลุ่มจํานวน 6 คน 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขนจํานวน 1 ครั้ง 
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์จํานวน 2 ครั้ง 
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุมวิชาการ และโครงการต่างๆ จํานวน 5 ครั้ง 
7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการเป็นวิทยากรจํานวน 1 ครั้ง 
8. การเข้าชมวีดีโอที่อัพโหลดบน Youtubeประมาณ 40 ครั้ง 
9. คู่มือเทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) ได้ให้นิสิตศึกษาก่อนมาทําปฏิบัติการทุก 

ครั้ง สถิติการใช้คู่มือประมาณ 50 ครั้ง 
6.3Outcome : ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร 

 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์”มีประโยชน์ในการพัฒนาตามหลัก 4Ps ดังน้ี 

1. การพัฒนาคน (People) 
องค์ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการพัฒนางานประจําผ่านการทําวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดทางการ 

ทํางานวิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์ โดยนําปัญหาที่พบในงานประจํามาแก้ไข เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ทําให้
สามารถลดงบประมาณให้กับองค์กรได้ และยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ให้มีทักษะการถ่ายทอด โดย
การนําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนิสิต, บุคลากรต่างคณะฯ , นิสิตต่างวิทยาเขต,การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และ
โครงการประกวดต่างๆ นอกจากนิสิตจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแล้ว นิสิตยังได้รับแนวคิดในการ
ลดงบประมาณให้กับหน่วยงานที่จะออกไปทํางานในอนาคต 

2. การพัฒนาระบบการทํางาน (Process) 
เป็นการพัฒนากระบวนการทํางาน ดังน้ี 
1) ลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ่งยาก  
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3. การพัฒนาทรัพยากรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งไข่ไก่สดที่ขายได้หน้าฟาร์มไม่ 

เกินฟองละ 4 บาท แต่เมื่อนํามาพัฒนาให้เป็นสารอิมัลช่ันไข่แดงที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่า และสามารถลดงบประมาณในการ
สั่งซื้อจากต่างประเทศได้ถึงปีการศึกษาละ 27,000 บาท 
     นอกจากน้ียังทําการเก็บรักษาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยการจัดทําคู่มือ และวีดีโอที่อัพโหลดลง 
youtubeซึ่งทําให้องค์ความรู้ไม่สูญหายและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายเมื่อต้องการ 
 

4. การพัฒนาศักยภาพองค์กร (Performance) 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งน้ีเป็นต้นแบบให้กับนักวิทยาศาสตร์ และสายสนับสนุนของคณะฯ  

ที่ได้พัฒนางานวิจัยจากงานประจํา ซึ่งเมื่อได้ผลการวิจัยออกมาแล้วสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต หรือ
บุคลากรสายงานเดียวกันเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ได้ นํามาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ   

นอกจากน้ีจากการพัฒนาเทคนิคดังกล่าวทําให้สามารถลดงบประมาณให้กับคณะฯได้ปีการศึกษาละ  
27,000 บาท ซึ่งคณะฯได้นําไปบริหารจัดการในส่วนอ่ืนๆที่จําเป็นมากกว่าต่อไป 
 

7.  ความท้าทายต่อไป 
1. การพัฒนาผลงานเพ่ือการเป็นนวัตกรรมกําลังทดลองหาสภาวะการเก็บรักษาสารอิมัลช่ันไข่แดง (Egg yolk 

emulsion) ให้สามารถเก็บรักษาได้เป็นระยะเวลานานที่ 4 องศาเซลเซยีส และสามารถทําขายให้กับหน่วยงานอ่ืนๆได้
ในราคาที่ถูกกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ 

2. เมื่อมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกๆครั้ง จะได้รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทั้งนิสิตที่นําองค์ความรู้ 
ไปใช้ประโยชน์, อาจารย์ประจําวิชา และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในการนําเสนอผลงาน อาทิเช่น ควรพัฒนาสูตรสาร
อิมัลช่ันไข่แดงเพ่ือการขอจดอนุสิทธิบัตร, ควรศึกษาสภาวะการเก็บรักษาสารอิมัลช่ันไข่แดง, ควรศึกษาอายุการเก็บ
รักษาสารอิมัลช่ันไข่แดง จากข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของผู้ใช้องค์ความรู้นํามาสู่การพัฒนาปรับปรุงการเตรียมสาร
อิมัลช่ันไข่แดงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

8.  ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข 
ไม่ม ี
 

9.  ปัจจัยแห่งความสําเร็จและความย่ังยืน 
ปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่แดง (egg yolkemulsion) เพ่ือ 

การนําไปใช้ประโยชน์”ประสบผลสําเร็จในการจัดต้ังคือการสนับสนุนการทํางานวิจัยจากทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และอุตสาหกรรมเกษตร และการได้รับการสนับสนุนจากผูบั้งคับบัญชาทุกระดับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 


