
สวนงานกองการเจาหนาท่ี สำนักงานมหาวิทยาลัย   โทร. ๐-๒๙๔๒-๘๑๖๑-๓ โทรภายใน  ๖๔๔๘๓๐ 

ที่  อว๖๕๐๑.๐๒๐๒/ว๕๖๗๔     วันที ่   ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

เร่ือง  ขอเชิญเขารวมรับชมการนำเสนอผลงานในโครงการสัมมนา เรื่อง “วันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ครั้งท่ี ๘ (KU-KM Day)” 

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

เรียน 

            ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “วันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี ๘ 

(KU-KM Day) ” ในวันท่ี ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมออนไลนผาน

โปรแกรม Cisco Webex เพ่ือเปนเวทีสนับสนุน สงเสริม เผยแพร และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี ตลอดจน 

องคความรูและนวัตกรรมท่ีเปนประโยชน อันจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมของสินทรัพยความรู ดังรายละเอียดใน

เอกสารท่ีแนบ 

            ในการนี้ กองการเจาหนาท่ีขอเรียนเชิญทานและบุคลากรท่ีสนใจเขารวมรับชมการถายทอดสด 

การนำเสนอผลงานดานการจัดการความรู ประเภท Good Practice Awards ประเภท Knowledge 

Extension Awards และประเภท Innovation Awards และรวมลงคะแนนเสียงใหกับผลงานท่ีช่ืนชอบ 

ในรางวัล Popular Vote ไดทาง www.ku.ac.th/contest/km โดยรายละเอียดการรับชม กำหนดการ 

และกติกาการลงคะแนนเสียง สามารถศึกษาเพ่ิมเติมไดจากเอกสารท่ีแนบ 

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

(ผูชวยศาสตราจารยธานินทร คงศิลา) 

รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

รักษาการแทนผูอำนวยการกองการเจาหนาท่ี 

บันทึกขอความ 

เรียน  คณะ สถาบัน สาํนัก กอง วิทยาเขต และหัวหนาสวนงานหรือเทียบเทาระดับคณะ

http://www.ku.ac.th/contest/km
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กติการการโหวตรางวัล Popular Vote สำหรับบุคลากรที่สนใจ 

1.) เขารับชมนิทรรศการออนไลนที่ www.ku.ac.th/contest/km และถายทอดสดการประกวดดวยโปรแกรม Cisco WebEx  (หรือสามารถ

รับลิงคหองไดที่เว็บไซตนทิรรศการออนไลน) 

Meeting Number  2513 611 4510 

Password kukmday8  

2.) บุคลากรทุกคนตอง log in ดวย KU All Login ในการโหวต  

3.) สามารถลงคะแนน Vote ไดทุกผลงาน ผลงานละ 1 คร้ัง  

4.) เปดรับลงคะแนนในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.00 – 13.00 น. 

5.) รางวัล Popular Vote มีเพียง 1 รางวัล ไมแบงประเภทการประกวด คิดจากระดับคะแนนการโหวตของผูเขารับชม 100%  
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กำหนดการโครงการสัมมนา เร่ือง วันแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู คร้ังที่ 8 (KU-KM Day) 

เวลา        กิจกรรม 

08.00 น.    เปดระบบการถายทอดสดออนไลนดวยโปรแกรม Cisco WebEx โดยผูเขารับชม สามารถรับชมนิทรรศการออนไลนและ 

                                                    รับลิงคหองประชุมไดท่ี www.ku.ac.th/contest/km  

08.00 – 08.30 น.    ผูนำเสนอผลงาน ลงทะเบียนเพ่ือรับปายแสดงตัว ณ บริเวณโถงหนาลิฟทชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

08.40 – 09.00 น.    พิธีเปดโครงการภาคโปสเตอร   

     โดย ดร.จงรัก วัชรินทรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

                                                    (ขอใหผูนำเสนอทุกทาน พรอมกันบริเวณหนาหองประชุมสุธรรม อารีกุล รวมกับผูนำเสนอในโครงการรางวัลคุณภาพ 

                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 15 ประจำป 2564) 

09.00 – 09.05 น.   พิธีเปดโครงการภาคบรรยาย ภายในหองประชุมสุธรรม อารีกุล รวมกับผูนำเสนอในโครงการรางวัลคุณภาพ 

                                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 15 ประจำป 2564) 

     กลาวรายงาน โดย รศ.ดร.ชัชพล ชังช ู รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ  

     กลาวเปด โดย ดร.จงรัก วัชรนิทรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

09.10 เปนตนไป    นำเสนอผลงาน ณ บริเวณโถงหนาลิฟทชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ตามลำดับการนำเสนอ ดังนี้ 
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ลำดับการนำเสนอผลงาน 

ชวงเวลา รหัสและช่ือผลงาน สวนงาน ผูนำเสนอผลงาน 

09.30 – 9.37 น. KE1 การประยุกตใชระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร

สำนักหอสมุดในชวงสถานการณโควิด-19 (COVID-19 Time 

Attendance) โดย สำนักหอสมุด 

สำนักหอสมุด บางเขน คุณประจักษ สุขอราม 

9.40 – 9.47 น. KE2 ระบบบริหารลูกหนี้เงินยืมระยะสั้น คณะวิทยาศาสตร 

ศรีราชา (AR.SCI.SRC) 

คณะวิทยาศาสตร ศรีราชา คุณสุภาภรณ แดงสีแกว 

9.50 – 9.57 น. KE4 PR SUPER LIVE!! CHAPTER II กองบริหารท่ัวไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณนันทพร มากมูล 

10.00 – 10.07 น. KE3 Applied & Approved by Digital Signature บัณฑิตวิทยาลัย คุณรัฐธีร ไชยสิริวิชญ 

10.10 – 10.25 น. กรรมการรวบรวมคะแนน และพักรับอาหารวาง 

10.25 – 10.32 น. IN2 KPS STUDENTLOAN ONE STOP SERVICE กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณพีรยุทธ จันทรเพ็ญงาม 

10.35 – 10.42 น. IN4 ระบบถวายพระพรและแสดงความยินดีออนไลน สำนักบริการคอมพิวเตอร คุณกัลยกร ทัดนำธง 

10.45 – 10.52 น. IN5 ระบบรับเงินอยางชาญฉลาด (SMART RECEIPT 

SYSTEM) 

คณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย 

10.55 – 11.02 น. IN7 SIS (Subjects-Integrated-Synchronization) 

Model Education : การศึกษารูปแบบผสมผสานศาสตร

บูรณาการขามรายวิชา 

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร อ.ดร.ชนินทร ตรงจิตภักดี 

11.05 – 11.12 น. IN8 Sport Innovation “นวัตกรรมรถโรยทรายและรถตีเสน

สนามแบบพนส”ี 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณชูโชค ชูเจริญ 

11.15 – 11.22 IN10 การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในกระบวนการ

ผลิตน้ำประปา 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณฐนาวุฒิ สุขหงส 
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ลำดับการนำเสนอผลงาน (ตอ) 

ชวงเวลา รหัสและช่ือผลงาน สวนงาน ผูนำเสนอผลงาน 

11.25 – 11.32 น. IN1 SET-Scores for Student กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณพรรณพนัช จันหา 

11.35 – 11.42 น. IIN3 ระบบ KU mVote : เลอืกตั้งออนไลน by KU mVote สำนักบริการคอมพิวเตอร คุณพจนีย อังกูรดีพานิชย 

11.45 – 11.52 น. IN6 ระเบียนประวัติออนไลนและการวิเคราะหสถานภาพนิสิต 

ประจำปการศึกษา 2564 คณะเทคนิคการสัตวแพทย มก. 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย คุณหทัยกาญจน ลูกฟก 

11.55 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (อาหารกลอง) 

13.00 – 13.07 น. GP1 รูปแบบการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ

การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน 

คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ คุณสรอยขวัญ เสมอพิทักษ 

13.10 – 13.17 น. GP2 การประยุกตใชองคความรูดานเทคโนโลยี ในการพัฒนา

ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานดวย Model Office of 

Kamphaeng Saen Campus 

กองบริหารทรัพยสิน สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณอนันต ทองสามสี 

13.20 – 13.27 น. GP3 เทคนิคการเขียนแบบขอรับการประเมินเพ่ือแตงตั้งให

ดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน 

คณะเทคนิคการสัตวแพทย คุณหทัยกาญจน ลูกฟก 

13.30 – 13.37 น. GP4 onsite online on air แค คลิ๊ก... คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร คุณสถาพร ไชยสมภาร 

13.40 – 13.47 น. GP5 รูปแบบการตลาดสินคาเกษตรในชวงสถานการโควิด-19 : 

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรชวยเกษตรกร เกษตรกร

ชวยผูบริโภค สูภัย COVID-19  

สำนักสงเสริมและฝกอบรม กำแพงแสน คุณณัฐวุฒิ นวลกุล 

13.50 – 13.57 น. GP6 การประยุกต KU mVote สูระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีน 

โควิด-19 (COVID-19) : KU New Way of Registration 

สำนักบริการคอมพิวเตอร คุณพจนีย อังกูรดีพาณิชย 

14.00 – 14.07 น. GP7 การเบิกจายวัสดุสำนักงาน กองบริหารท่ัวไป สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน คุณอรวีร แซโงว 

14.10 – 14.17 น. GP8 “OCS Go Green … การจัดการความรูเพ่ือมุงสู

สำนักงานสีเขียว” 

สำนักบริการคอมพิวเตอร คุณศรัณยญา อมรกุลาจารย 
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เวลา        กิจกรรม 

14.20 – 15.00 น.    พักรวบรวมคะแนน  

15.00 – 16.00 น.   ประกาศรางวัล และพิธีปดโครงการ ณ โถงหนาลิฟทชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป 

     โดย ประธานกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

******************************************************** 

 

หมายเหตุ*  

- ชวงเวลาการนำเสนออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม แตใหยึดเวลาการนำเสนอ 7 นาที เปนหลัก 

- สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงลำดับการนำเสนอ เนื่องจากเปนกำหนดการท่ีปรับใหผูนำเสนอบางรหัส สามารถนำเสนอของการประกวดรางวัลคุณภาพได 

- การตัดสินของกรรมการท้ัง 3 ทาน ถือเปนท่ีสิ้นสุด 
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