
สรุปการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้งานอาคารสถานที่ 

โครงการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน 

ประเด็นความรู้ การหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานท่ีท าอยู่เสมอ   

ตอน  “การขยายพันธุ์พืช”   

วัน  ศุกร์  ที่  29  มีนาคม  2556 คร้ังที่  1/2556 

ณ   ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์   ชั้น  2  อาคารเทพรัตนราชสุดา 

........................................................................................................................................................... 

ผูเ้ข้าประชุม    จ านวน    23   คน 

เริ่มประชุม เวลา   09.00  น. 
 

 สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่   ซึ่งมีคณะกรรมการการ

จัดการความรู ้(KM) ของงานอาคารสถานที่เป็นผู้ด าเนินการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยได้รับเกียรติ

จากผู้อ านวยการกองกลาง  คุณสุนี   พนันตา  ซึ่งท าหน้าที่เป็นคุณเอื้อและเป็นประธานในการเปิด

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้    โดยงานอาคารสถานที่ได้แบ่งกลุ่มของบุคลากรออกเป็น   2  

กลุ่ม  ดังนี้     กลุ่ม  ไอเดีย (Ideas)  และกลุ่ม  ไอติง (IThink)  โดยทั้ง  2  กลุ่ม  ได้ท ากิจกรรมการ

แลกเปลี่ยนความรูภ้ายในกลุ่ม  ซึ่งแตล่ะกลุ่มได้ขอ้สรุปดังนี้ 
 

กลุ่ม ไอเดีย  (Ideas)  ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน   10  คน  ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้ 

1. คุณอ านวย  คือ  นายประยูร      จอมค า 

2. คุณลิขิต      คอื  นายธนทรัพย์   ไชยอินทร์ 

3. คุณกิจ        คือ  บุคลากรงานอาคารสถานที่  (สมาชิกในกลุ่ม จ านวน  9  คน) 
 

กลุ่ม  ไอติง (IThink)  ประกอบด้วยสมาชิก จ านวน   11  คน  ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่ดังนี้ 

1. คุณอ านวย  คือ  นายธนะโชค     สันตส์วัสดิ์ 

2. คุณลิขิต      คอื  นายภาณุพงศ ์  พื้นผาสุข 

3. คุณกิจ        คือ  บุคลากรงานอาคารสถานที่  (สมาชิกในกลุ่ม จ านวน  9  คน) 
 

 

 

  



กลุ่ม ไอเดีย  (Ideas)  ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พชื   ภายในกลุ่มดังนี้ 

เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ดอกเยียรบ์ีร่า 

โดยการ  “ปักช าหน่อ” 

     วิธีปักช าต้นกล้าดอกเยียร์บีร่า 

1. เตรียมดินโดยท าแปลงในการปักช า  

ประมาณ  2  วัน 

2. คัดเลือกหน่อเยียร์บีร่าที่มีความ

สมบูรณ์ไม่มีแมลงและเป็นโรค 

3. ด าเนินการปักช าหน่อเยียร์บีร่าใน

แปลงที่เตรยีมไว้ 

4. ควบคุมอุณหภูมิ   และไม่ให้ถูก

แสงแดดมากเกินไป 

5. ดูแล รดน้ าเช้า – เย็น  เพื่อให้ต้น

หน่อเจริญเติบโต  โดยใช้เวลาประมาณ  

3  สัปดาห์ 

วิธีปลูกต้นกล้าดอกเยียรบ์ีร่า 

1. เตรียมดินโดยการท าแปลง  และ

ขุดหลุม  ตากดินไว้ประมาณ 1  สัปดาห์ 

2. ถอนต้นกล้าดอกเยียร์บีร่าที่เตรียม

ไว้ 

3. ท าการปลูกดอกเยียร์บีร่าในแปลง

ที่เตรยีมไว้ 

4. รดน้ าเชา้ – เย็น 

5. ควบคุมอุณหภูมิ  โดยการติดตั้ง

หลอดไฟ  เพื่อใช้แสงสว่างทั้งกลางวัน

และกลางคนื 

6. การดูแลนอกจากรดน้ า ควรใส่ปุ๋ย

และพน่ยา  ในชว่งสัปดาหท์ี่ 4 หรอื 6   

7. เมื่อดอกโตเต็มที่  ท าการตัดดอก

ตอนเชา้โดยใช้มดีคม  เพื่อน าส่งตลาด     

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. ถ้าดอกมีความสมบูรณ์

สวยงามก็มีโอกาสที่ขายได้ใน

ราคาที่สูง 

2. ตลาดมีความต้องการ

มาก 

3. ความเสี่ยงที่ดอกเยียร์บี

ร่าจะติดโรคมีนอ้ย 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ต้นทุนในการขยายพันธ์

สูง 

2. เป็นพืชที่ ต้องการแสง

สว่างในประมาณที่มากและ

ตลอด เวลา จึงจ าเป็นต้อง

ติดตัง้ไฟแสงสว่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายชายญาพร    ยั่งยืน 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ไฟฟ้า) 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นโกสน 

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

     ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นโกสน 

1. เตรียมอุปกรณ์ในการตอนกิ่งโกศล  

เช่น  มีด ขุยมะพร้าว  ถุงพลาสติก  

น้ ายาเร่งราก เชอืกฟาง 

2. เลือกต้นพันธุ์โกสนที่ต้องการ 

3. น า ขุ ย มะพร้ า ว มาแ ช่น้ า ทิ้ ง ไ ว้

ประมาณ  1  ช่ัวโมง ผสมน้ ายาเร่งราก 

4. น าขุยมะพร้าวที่แช่น้ าใส่ลงในถุง 

พลาสตกิแล้วมัดปากถุงใหแ้นน่ 

5. เลือกกิ่งพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดในการ

ตอนกิ่ง 

6. การเลือกบริเวณในการตอนกิ่งให้

ห่างจากยอดกิ่งลงมาประมาณ  30  

ซม. 

7. กรีดรอบกิ่งด้านบนและด้านล่าง  

ห่างกัน ประมาณ  3  ซม. แล้วแกะ

เปลือกออก 

8. น าถุงพลาสติกที่ใส่ขุยมะพร้าวมา

ผ่าตรงกลางน ามาประกบตรงที่เราเอา

เปลือกไม้ออกแล้วรัดดว้ยเชือกฟางหัว – 

ท้าย  

9. ดูแลรักษาและรดน้ าเชา้ – เย็น 

ข้อดีของวธิีน้ี 

    ติดง่ายได้ผลเร็ว โอกาส

รอดเกิน  80 % 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

    อาจท าให้เกิดเชื้อราและ

กิ่งตอนเสียหายได้ 

 

 

 

นาย 

 

 

 

 

 

นายปรีชา    แปงใจ 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นสาวน้อยปะแป้ง 

โดยการ  “ปักช า” 

     อุปกรณ์ที่ใช้ในการปักช า 

1. เตรียมดิน  ผสมปุ๋ยหมัก 

2. เตรียมกระถาง 

3. กรรไกรตัดกิ่ง 

4. น้ ายาเร่งราก 

ขั้นตอนการปักช าต้นสาวน้อยปะแป้ง 

1. ตัดกิ่ งที่สมบูรณ์ ไม่อ่อนหรือแก่

เกินไป 

2. ตัดกิ่งมาปักช า 

3. รดน้ าทุกวัน 

4. น าไปไว้ที่แสงแดดร าไร 

ข้อดีของวธิีน้ี 

    ได้ผลเร็วและร่นระยะเวลา

ในการปักช า  ติดง่าย 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

    ท าให้เกิดการเน่าของต้น  

และล้มง่ายเพราะไม่มีราก

แก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวสันต์   อ านา 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

การขยายพันธุ์ต้นข้าว 

โดยการ  “หว่านเมล็ด” 

 ขั้นตอนการหว่านเมล็ด 

1. จัดเตรียมพื้นที่ในการหว่านเมล็ด

พันธุ์ขา้ว 

2. จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ต้องการ

ขยายพันธุ์ 

3. น าเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่น้ าทิ้งไว้ 2 

วนั 

4. หลังจากนั้นน าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แช่

น้ ามาพักอีก 1 วัน ก่อนท าการหว่าน

เมล็ดพันธุ์ 

5. จัดเตรียมเครื่องหว่านเมล็ดพันธุ์ 

6. น าเมล็ดพันธุ์ขา้วใส่ในเครื่องหว่าน 

7. ท าการหว่านเมล็ดพันธุ์ ในแปลง

พืน้ที่ที่เตรยีมไว้ 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

เป็นวิธีการที่ท าได้ง่ายและ

ต้นทุนน้อย 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

ต้องดูแลรักษาให้มากกว่า

การด านา 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิฑูรย์    หล้าเมละ 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ประปา) 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

8. พื้นที่ที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ต้องแห้ง

ไม่ควรเฉอะแฉะจนเกินไป 

9. ไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ถี่หรอืแน่นจน 

เกินไปเพราะจะท าใหเ้มล็ดข้าวไม่แตกกอ 

การขยายพันธุ์ต้นกล้วยน้ าว้า 

โดยการ  “แยกหน่อ” 

 ขั้นตอนการปลูกกล้วยน้ าว้า 

1. เตรียมหลุมส าหรับปลูกต้นกล้วย  

ขนาดประมาณ 50x50x50 ซม. 

2. ผสมดินกับปุ๋ยคอก  น าดินที่ได้ใส่

ลงในหลุมประมาณ  2 ใน 3 ของขนาด

หลุมที่เตรียมไว้ 

3. น าหน่อกล้าต้นกล้วยวางในหลุม  

โดยใหด้ินในถุงสูงกว่าดินที่ขุดเล็กน้อย 

4. ใ ช้ มี ด คมก รี ด ถุ ง ต้ น ก ล้ า จ า ก

ด้านล่างมาจนถึงปากถุงด้านบนทั้ง  2  

ข้างแล้วน าพลาสติกออกระวังอย่าให้ดิน

ที่หุ้มหนอ่แตก 

5. กลบดินที่เหลือลงในหลุมให้ได้มุม  

90  องศาของล าต้น แล้วกดดินให้แน่น 

6. คลุมหน้าดินด้วยฟางข้าวหรือหญ้า

แห้ง เพื่อป้องกันความชืน้ระเหย 

7. ใส่ปุ๋ยเคมีและรดน้ าให้ชุ่ม 

8. หลังจากนั้นบ ารุงดว้ยปุ๋ยเคมี 

ประมาณ 3  เดือน/ครั้ง 

9. ฤดูที่เหมาะสมในการปลูก ฤดูฝน 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ปลูกง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  

ค่าใช้จ่ายน้อย 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

     กล้วยที่ได้อาจไม่สมบูรณ์ 

หรอืให้ผลผลติน้อยกว่าต้นแม่

พันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสายแก้ว  บัวเต็ม 

ผู้ปฏิบัติงานบริการ 

 

 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นวาสนา 

โดยการ  “ปักช า” 

     ขั้นตอนการปักช าต้นวาสนา 

1. เตรียมกระถางใส่ดิน   

2. เตรียมดินที่ผสมปุ๋ยคอก 

3. หาต้นวาสนาที่แก่แล้วตัดเป็นท่อน 

4. ปักช าในกระถาง  

5. ในแต่ละวันต้องให้ได้รับแสงแดด

อย่างนอ้ยครึ่งวัน 

6. รดน้ าเช้า – เย็น 

7. ใช้เวลาขยายพันธุ์   1 เดือน 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ปลูกง่าย ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก  

ค่าใช้จ่ายน้อย 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

ล าต้นมักติดโรคและเชื้อรา

ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้รากและ   

ล าตน้เน่าได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุพัฒน์   อินต๊ะการ 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

การขยายพันธุ์กล้วยไม้ 

โดยการ  “ตัดแยกล าต้น” 

ขั้นตอนการตัดแยกล าต้นกล้วยไม ้

1. เลือกแม่พันธุ์กล้วยไม้ที่สมบูรณ์มี

หน่อออกและมีรากอ่อนติดกับต้นที่

แข็งแรง 

2. แยกกล้วยไม้อ่อนที่ติดกับแม่พันธุ์

ออกจากต้น  แล้วน ามาแช่น้ าประมาณ  

1  สัปดาห์ 

3. น ากาบมะพร้าวมาแช่น าประมาณ  

1  สัปดาห์ 

4. หาต้นไม้ที่สมบูรณ์  อยู่ในบริเวณที่

อากาศถ่ายเทสะดวก 

5. น ากล้วยไม้ที่ แ ช่น้ า ไว้มาติดกับ

ต้นไม้   โดยใช้กาบมะพร้าวที่แช่น้ าไว้มา

ทุบให้นุ่มพอสมควร แล้วน าไปประกบ

กับกล้วยไม้  น าเชอืกฟางรัดให้แน่น 

6. ควรขยายพันธุ์ในฤดูร้อน  ซึ่งเป็น

ช่วงที่ตน้ไม้มกีารเจรญิเติบโต 

ข้อดีของวธิีน้ี 

 เป็นการกระตุ้นให้กล้วยไม้

เจริญเติบโตได้ เร็วขึ้นและ

ออกดอกได้ง่าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญรัตน์   ไคร้จักร 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นล าไย 

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

     อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. มีดคัตเตอรค์ม 

2. กาบมะพร้าวแช่น้ า 

3. เชอืกฟาง 

4. ถุงพลาสติก 

5. น้ ายาเร่งราก 

ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นล าไย 

1. เลือกกิ่งที่สมบูรณ์เท่านิ้วมอืยาว

ประมาณ  2  ศอก 

2. ใช้มือกรีดเปลือกออก ประมาณ  2  

นิว้ 

3. ใช้น้ ายาเร่งรากทาบริเวณที่ปอก

เปลือก 

4. ใช้กาบมะพร้าวแช่น้ าประกบกิ่ง

ตอน 

5. ใช้ถุงพลาสตกิหุ้มกาบมะพร้าว 

6. รัดด้วยเชอืกฟางหัว – ท้ายใหแ้นน่ 

7. ใช้เวลารากงอกประมาณ 1  เดือน 

8. ตัดกิ่งตอนทีไ่ด้ไปส่งถุงด าที่เตรียมไว ้

9. น าดินผสมปุ๋ยหมักใส่ลงใน

ถุงพลาสติก 

10. น าไปพักที่โรงเก็บที่มแีสงร าไร 

 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ได้ผลเร็วติดงา่ยและโตเร็ว 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

ไม่มีรากแก้วมีแต่รากฝอย 

ตอนปลูกต้องใช้ไม้ค้ าล าต้น  

เพื่อป้องกันการโค่นลม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวรวิทย์   อินต๊ะ 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นกุหลาบ 

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

     อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. มีดคม  หรอื  คัตเตอร์ 

2. ถุงพลาสติก  ขนาด  2 x 4  นิว้  

หรอื  3 x 5  นิว้ 

3. วัสดุหุ้มกิ่งตอน ได้แก่ ขุยมะพร้าว

หรอืดินเหนยีวผสมขีเ้ถ้าแกลบ แช่น้ า 1 

คืน     

4. น้ ายาเร่งราก   

5. เชอืกฟาง   

     ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นกุหลาบ 

1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์   

ไม่มีโรคหรือแมลงท าลายไม่เลือกกิ่งที่

อ่อนบริเวณยอดหรือกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้แข็ง

จนเกินไป  เปลือกกิ่งไม้มีลักษณะสีเขียว

เข้มจนถึงสีน้ าตาลอ่อน สามารถลอก

เปลือกออกจากกิ่งได้ง่าย   

2. ควั่นเปลือกรอบกิ่ง  จ านวน  2  

รอย  ด้านบนและด้านล่าง  ระยะห่าง

ประมาณ 2.5 - 3 ซม.  ให้รอยควั่น

ด้านบนอยู่ใต้ตาที่อยู่บริเวณกิ่งที่ตอน

เล็กน้อย กรีดตาม ยาวและลอกเปลือก

ออก  ใช้สันมีดขูดเอาเนื้อเยื่อช้ันในออก

ให้หมด 

3. ทาน้ ายาเร่งรากบริเวณรอยกรีด

และแผลด้านบน 

4. น าขุยมะพร้าวที่แ ช่น้ าจนอิ่ มตัว  

แล้วบีบน้ าออกให้พอหมาดๆ อัดใส่ถุง 

พลาสติกแล้วรัดปากถุงให้แน่น  น ามา

ผ่านตามความยาวแล้วน าไปห่อหุ้มตรง

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. กิ่งตอนที่ ได้หากมีราก

งอกแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์การ

รอดตายสูง  เนื่องจากรากที่

งอกมีความแข็งแรงและมี

ขนาดใหญ่ ถ้าน าไปเปรียบ 

เทียบกับการขยายพันธุ์ด้วย

วิธีการปักช า 

2. ใ ช้ เ วลาน้ อยและเห็ น

ผลได้เร็วกว่าการขยายพันธุ์

ด้วยเมล็ด 

3. เ ป็ นที่ นิ ย ม ท า ไ ด้ ง่ า ย  

วิธีการไม่ยุ่งยาก 

4. ได้ ต้ นที่ ต ร งตามสาย

พันธุ์ไม่กลายพันธุ์ 

5. ได้ต้นที่ไม่สูงจนเกินไป  

และมีขนาดทรงพุ่มกะทัดรัด  

สะดวกต่อการบ ารุงรักษา 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. ก า ร คั ด เ ลื อ ก กิ่ ง ที่

สมบูรณ์ต้องใช้ประสบการณ์

และความช านาญเฉพาะ

บุคคล  เพื่อให้ได้กิ่งที่มีความ

เหมาะสมซึ่ ง เนื้อไม้ที่ ใ ช้ ใน 

การตอนกิ่ งต้องไม่แก่หรือ

อ่อนจนเกินไป และปราศจาก

โรคหรอืแมลง   

2. กิ่งตอนที่ได้ไม่มีรากแก้ว  

จงึท าให้  โค่นล้มได้ง่าย 

3. ไม่นิยมท าในฤดูอื่นเนื่อง 

จากสภาพอากาศไม่เหมาะสม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนทรัพย์  ไชยอินทร์ 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง (ไฟฟ้า) 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

รอยแผลของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกฟางทั้ง

ด้านบนและดา้นล่างของรอยแผลที่ควั่น 

5. ประมาณ  2 – 3  สัปดาห์  ให้

สั ง เกตรากที่ งอกบริ เ วณที่ ตอนกิ่ ง

ด้านบน และเมื่อรากมีสีน้ าตาลปลาย

เป็นสีขาวและมีจ านวนมาก  จึงท าการ

ตัดกิ่งตอนเพื่อน าไปปลูกต่อไป 

และต้องดูแลอย่างใกล้ ชิด   

เพื่อมใิห้กิ่งแหง้ตาย 

 

4. ถ้าต้นแม่พันธุ์ติดโรคจะ

ท าให้กิ่งตอนที่ได้เป็นโรคด้วย

เชน่กัน 

5. หากใช้มีดหรืออุปกรณ์ที่

ไม่คมและไม่สะอาด  จะท าให้

กิ่งตอนติดเชื้อโรคได้ง่ายและ

ตายในที่สุด 

 

ส่วนกลุ่ม   ไอติง (IThink)   ได้น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พชื   ภายในกลุ่มดังนี้ 

เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นตะไคร้  

โดยการ  “แยกหัว/หน่อ” 

     วิธีแยกหน่อต้นตะไคร้ 

1. ขุดหลุมพรวนดิน   

2. ตากดินไว้ประมาณ  1 วัน เพื่อฆ่า

เชื้อโรคและแมลงตา่ง 

3. แยกหน่อตะไคร้จากก่อเดิม ตาม

จ านวนที่ตอ้งการปลูก 

4. แบ่งหน่อตะไคร้ออกเป็นต้นๆ ตัด

ใบทิง้ และให้เหลอืรากติดเล็กน้อย 

5. ลอกใบนอกสุดที่แหง้และแก่ออก 

6. ปลูกแนวเฉียง  45 องศา  หลุมละ  

2 – 3 ต้น  แล้วเหยียบดินให้แน่น 

7. รดน้ าเช้า – เย็น  โดยการให้น้ า

ไหลผา่นหลุมพอให้เปียก 

8. เมื่อตะไคร้แตกใบใหม่  ให้ใส่ปุ๋ย

บ ารุง ประมาณ  3  เดือน ก็สามารถ

น าไปบริโภคได้ 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. ได้พืชที่มีลักษณะตรงตาม

พันธุ์เดิม   

2. ท าได้ง่ายกว่าการขยาย 

พันธุ์พืชโดยการใช้ส่วนต่างๆ 

ของพชื   

3. ให้ผลผลิต เร็ วกว่าการ

ขยายพันธุ์โดยอื่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายประสทิธิ์   สีแปง 

ผู้ปฏิบัตงิานชา่ง (ซ่อมบ ารุง) 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นโกสน  

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. เชอืก 

2. มีดคัตเตอร์ 

3. กาบมะพร้าว 

4. น้ ายาเร่งราก 

5. ดินเหนยีว 

6. พลาสตกิใส   

     ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นโกสน 

1. ปอกเปลือกต้นโกสนที่ต้องการ

ตอนกิ่ง  ประมาณ  1.5  ซม. 

2. ขูดเยื่อไมใ้นกิ่งต้นโกสนออกให้

หมด 

3. ทาน้ ายาเร่งรากบริเวณแผลที่ตอน

กิ่งให้รอบ 

4. น าดินเหนยีวมาใส่บริเวณที่ตอนกิ่ง 

5. น ากาบมะพร้าวที่แช่น้ าประมาณ  

1  สัปดาห์  มาครอบรอบกิ่งที่ตอน 

6. น าพลาสติกใสมาพันให้รอบกิ่งที่

ตอน แล้วใช้เชือกรัดหัวท้ายให้แนน่   

7. นิยมท าในฤดูฝน 

8. รากงอกใช้ระยะเวลาประมาณ  4  

สัปดาห์  หลังจากนั้นท าการตัดกิ่งตอน

แล้วน าไปปลูกในกระถางที่เตรยีมไว้ 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ต้นที่ได้มคีวามเจริญเติบโต

เร็วทรงพุม่เตีย้ สะดวก ต่อ

การดูแล 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

 ต้นที่ได้จากการตอนไม่มี

รากแก้วโค่นลม้ได้งา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายรองพล   เตยะ 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นมะม่วง 

โดยการ  “ทาบกิ่ง” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาบกิ่ง 

1. กาบมะพร้าว 

2. เชอืก 

3. มีดคม 

4. น้ ายาเร่งราก 

ขั้นตอนการทาบกิ่งมะม่วง 

1. ตัดกิ่งพันธุ์ต้นมะม่วง เลือกพันธุ์ที่

ต้องการน ามาทาบกิ่ง 

2. ใช้มีดคมกรีดต้นมะม่วง เป็นรูป

สี่เหลี่ยมผืนผ้า  เปิดเปลือกมะม่วงออก

ประมาณ  3 ซม.     

3. ทาน้ ายาเร่งรากบริเวณที่จะทาบ

กิ่ง   หลังจากนั้นน ากิ่งพันธุ์ที่ต้องการ

ทาบกิ่งมาประกบกับต้นมะม่วง 

4. น ากาบมะพร้าวมาครอบบริเวณที่

ทาบกิ่ง และน าเชือกมารัดบริเวณที่ทาบ

ใหแ้น่น 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. สามารถทาบกิ่งได้หลาย

ขนาด หลายประเภท ไม่วา่จะ

เป็น กิ่งเล็ก กิ่งใหญ่  

2. สามารถก าหนดราคา

ขายได้ โดยดูจากขนาด 

 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. หากตัดกิ่งทาบที่แผลยัง

ติดไม่สนิท จะท าให้ติดเชื้อได้

ง่าย เมื่อโดนลมพัดแผลจะฉีก

ท าให้กิ่งตายได้ง่าย 

2. การเลือกต้นตอกับกิ่ ง

พั น ธุ์ ดี  ต้ อ ง ใ ห้ ไ ด้ ข น า ด

ใกล้เคียงหรอืสมดุลกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทัด   ใจดา 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

การขยายพันธุ์ต้นมะม่วง  

โดยการ  “ทาบกิ่ง” 

ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นมะม่วง 

1. เตรียมต้นตอทีไ่ด้จากการเพาะเมล็ด 

2. เลือกกิ่ งพันธุ์ ต้นมะม่ วงที่ ดี และ

สมบูรณ์ ให้มีขนาดใกล้เคียงกันต้นแม่

พันธุ์ และมีอายุกิ่งไม่แก่กว่าต้นแม่พันธุ์ 

มีล าต้นที่ตรง   

3. ใช้มีดเฉือนข้างล่างขึ้นไปหาตาของ

กิ่งมะม่วง ประมาณ 1-2 มม. ยาว

ประมาณ 2 นิว้ 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1. ออกผลได้รวดเร็วตาม

ขนาดและความสมบูรณ์ของ

กิ่ง  

2. สามารถเพิ่มมูลค่าได้

งา่ยโดยเสริมราก 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. กิ่งพันธุ์มีสภาพไม่

เหมาะสม เช่น กิ่งเป็นโรค กิ่ง

แคระแกร็นกิ่งแก่เกินไป เมื่อ

น าไปปลูก ล าตน้จะไม่ดี ตาย

งา่ย หรอืโตช้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายหย่ง    บัวเต็ม 

ผู้ปฏิบัติงานบริการ 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

4. ปาดกิ่งมะม่วงที่เตรยีมไว้ยาว 2 นิ้ว

เท่ากัน ในระหวา่งที่ท าหา้มให้สัมผัสเนื้อ

มะม่วงเพราะจะท าให้ติดเชื้อโรคและท า

ให้การทาบไมต่ิด 

5. น ากิ่งมะม่วงไปทาบต้นตอที่เตรียม

ไว้ใช้พลาสติกมัดให้รอบจุดที่ทาบให้แน่

หนาไม่ให้น้ าเข้า ทาบไว้ประมาณ 1 

เดือน ก็จะสังเกตเห็นรากที่งอกอยู่ในถุง  

2. หา้มดึงตน้ตอออกจากถุง

เพาะช าหรอืตัดรากแก้วทิ้ง เพราะ

เมื่อน าไปปลูก ตน้จะเจริญเติบโต

ช้า หรอืตายได้ 

 

การขยายพันธุ์ต้นมะกรูด  

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. กาบมะพร้าว 

2. น้ ายาเร่งราก 

3. มีดคัตเตอร์ 

4. ดินเหนยีว 

5. ถุงพลาสติกใส 

6. เชอืก 

7. เตรียมกิ่งมะกรูดที่สมบูรณ์ 

ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นมะกรูด 

1. ปอกเปลือกกิ่งมะกรูดออกรอบกิ่ง  

ประมาณ  1.5  ซม. 

2. ขูดเยื่อไมใ้นกิ่งออกใหห้มด 

3. ใส่น้ ายาเร่งรากที่ตอนกิ่ง 

4. เอาดินเหนียวที่แช่น้ าไปใส่บริเวณที่

ทาบกิ่ง 

5. เอากาบมะพร้าวที่แช่น้ าประมาณ  

1  สัปดาห์ เอาไปครอบ 

6. น าถุงพลาสติกหุ้มรอบกิ่งที่ตอน

แล้วใชเ้ชอืกรัดให้แนน่ 

7. ควรท าในฤดูฝนใช้เวลาประมาณ           

6 สัปดาห์รากจะงอก 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ท าให้รากออกเร็วและท าได้ง่าย

ไม่ยุ่งยาก 

 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

วิธีนีจ้ะไม่มีรากแก้ว   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางหรัญญา   เตยะ 

ผู้ปฏิบัติงานบริการ 



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์ต้นชวนชม  

โดยการ  “เพาะเมล็ด” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ด 

1. ดินเพาะ 

2. ถาดหลุมเพาะเมล็ด 

3. ปุ๋ย 

ขั้นตอนการเพาะเมล็ด 

1. น าเมล็ดต้นชวนชมตากใหแ้หง้ 

2. เตรียมถาดหลุมเพาะเมล็ดน าดินใส่ 

3. น าเมล็ดที่ตากแหง้มาลงในถาด ที่

เตรียมไว้ 

4. รดน้ าเมล็ดที่เพาะให้ชุ่ม 

5. ประมาณ  2  สัปดาห์  ต้นชวนชม

จะเริ่มงอก 

6. ท าการใส่ปุ๋ยบ ารุง 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ต้นที่เพาะเมล็ดจะมีรากแก้วท า

ให้ตน้แข็งแรง 

 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

 การขยายพันธุ์ด้วยวิธี เพาะ

เมล็ดต้นจะโตช้าใช้เวลานาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายประพันธ์  ดวงดี 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

การขยายพันธุ์ต้นบานชื่น  

โดยการ  “หว่านเมล็ด” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะเมล็ด 

1. เมล็ดต้นบานชื่น 

2. จอบ 

3. เสียม 

4. ฟางข้าว 

ขั้นตอนการหว่านเมล็ด 

1. เตรียมแปลงที่ท าการหว่านเมล็ด 

2. น าปุ๋ยคอก  2  กิโลกรัม ผสมกับ

ปูนขาว 1 กิโลกรัม น าไปตากดินไว้  1 

สัปดาห์ 

3. คัดเมล็ดต้นบานชื่น เลือกเอาดอก

ที่แหง้และมีความสมบูรณ์  น าหว่านใน

แปลงที่เตรยีมไว้ 

ข้อดีของวธิีน้ี 

1.  ท าได้ง่ายและได้ปริมาณ

มากเพราะสะดวกในการปฏิบัต ิ

2. เสียค่าใช้จ่ายน้อยเพราะไม่

ต้องใช้ เครื่องมือหรืออุปกรณ์

ตลอดจนฝีมือในการปฏิบัติมาก

นัก 

3. เก็บรักษาเมล็ดได้นาน  

4. ได้ตน้บานชื่นที่มรีากแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายสกลวัฒน์ วงศ์ไกรหิรัญ 

ผู้ปฏิบัตงิานเกษตร 

 

 

 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

4. น าฟางขา้วคลุมแปลงที่หว่านเมล็ด  

และรดน้ าให้ชุ่ม  

5. ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห ์ต้นบาน 

ชื่นจะเริ่มโตประมาณ  10  ซม.   

6. พ่นยาฆา่แมลงที่แปลงดอก 

7. ประมาณ  3  สัปดาห ์ใส่ปุ๋ยเร่งดอก            

สูตร  15-15-15 แล้วรดน้ า     

ข้อเสียของวิธีน้ี 

1. กลายพันธุ์ได้ง่าย 

2. ล าตน้สูงใหญ่  

3. มีโอกาสปะทะลมได้มาก

จึงท าให้ดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขยายพันธุ์ต้นล าไย  

โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. เชอืก 

2. กาบมะพร้าว แช่น้ า 

3. ดินเหนยีว 

4. พลาสตกิใส   

     ขั้นตอนการตอนกิ่งต้นล าไย 

1. เลือกกิ่งล าไยที่มคีวามสมบูรณ์ไม่

อ่อนหรอืแก่เกินไป 

2. ปอกเปลือกต้นล าไย ยาว 2 ซม. 

3. ขูดเยื่อไมอ้อกใหห้มด 

4. น าดินเหนยีวมาใส่บริเวณที่ตอนกิ่ง 

5. น ากาบมะพร้าวที่แช่น้ ามาครอบที่  

กิ่งตอน 

6. น าพลาสติกใสพันให้รอบกิ่งและรัด

เชอืกหัวท้ายใหแ้น่น   

7. ควรท าในฤดูฝน 

ข้อดีของวธิีน้ี 

ต้นที่ได้มีความเจริญ เติบโต

เร็ว ทรงพุ่มเตี้ย สะดวกต่อการ

ดูแลใช้เวลาน้อยและเห็นผลได้

เร็วกว่าการขยายพันธุ์ดว้ยเมล็ด

เป็นที่นิยม ท าได้ง่าย วิธีการไม่

ยุ่งยาก 

 

ข้อเสียของวิธีน้ี 

ต้นที่ได้จากการตอนไม่มีราก

แก้วโค่นลม้ได้งา่ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายประพัฒน์   ดวงแสง 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

  



เรื่องท่ีเล่า ข้อดี – ข้อเสีย ที่ได้รับ รูปภาพบุคลากร 

การขยายพันธุ์กล้วยไม้  

โดยการ  “แยกหน่อ/กอ” 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกหน่อ/กอ 

1. ปูนแดง 

2. กาบมะพร้าว แช่น้ า 

3. กระถาง 

     ขั้นตอนการแยกหน่อ/กอ 

1. หากล้วยไม้ (แบบแตกกอ) เลือกต้น

ที่ก้านใบและรากที่มจี านวนมาก 

2. ตัดแบ่งกอซึ่งจะท าให้กอที่ถูกตัดซ้ า

ให้ทาปูนแดงปิดแผล 

3. ใส่กาบมะพร้าวหุ้มรอบรากกล้วยไม้  

แล้วใชล้วดรัดใหแ้นน่ 

4. ปลูกในกระถางหรอืกิ่งไม้ที่หัก 

ข้อดีของวธิีน้ี 

      ท าได้ง่าย รวดเร็ว หาวัสดุ

งา่ย ขยายพันธุ์ได้งา่ย 

 

นายภาณุพงศ์   พื้นผาสุก 

สถาปนกิ 

 

 

 

 

 

หลังจากที่ทั้ง  2  กลุ่ม  ได้น าเสนอข้อมูลภายในกลุ่มและท าการคัดเลือกหัวข้อที่ดีที่สุดใน         

การน าเสนอในภาพรวมของงานอาคารสถานที่   กลุ่ม ไอเดีย  (Ideas)  ได้เลือกการขยายพันธุ์ต้น

กุหลาบ    โดยวิธี  “การตอนกิ่ง”  ผู้น าเสนอ  คือ  นายธนทรัพย์   ไชยอินทร์   ส่วน  กลุ่ม   ไอติง 

(IThink)   ได้เลือกการขยายพันธุ์ตน้โกสน   โดยวิธี  “การตอนกิง่”   ผูน้ าเสนอ  คอื  นายรองพล เตยะ 

กลุ่ม ไอเดีย  (Ideas) กลุ่ม   ไอติง (IThink) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายธนทรัพย์   ไชยอินทร์ 

ผู้ปฏิบัติงานช่าง 

การขยายพันธุ์ต้นกุหลาบ  โดยการ  “ตอนกิ่ง” 

นายรองพล   เตยะ 

ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 

การขยายพันธุ์ต้นโกสน    โดยการ  “ตอนกิ่ง” 



ดังนัน้   งานอาคารสถานที่จึงได้เลือกการขยายพันธุ์พืช  โดยวิธี  “การตอนกิ่ง” เป็นข้อมูลที่ใช้

ส าหรับการหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้จาก

ประสบการณจ์รงิและสิ่งที่ประสบความส าเร็จจากการขยายพันธุ์พชืที่ใชชี้วติประจ าวัน   วิธีนี้เป็นที่นิยม  

เพราะท าได้ง่ายทั้งในแปลงปลูกพืชและในเรือนเพาะช า   นอกจากนั้นเมื่อตอนกิ่งส าเร็จแล้วจ านวนราก

ที่ได้จากกิ่งตอนมจี านวนรากมากกว่ากิ่งตัดช า    เมื่อน ากิ่งตอนไปปลูก  ต้นไม้ที่ได้จะตั้งตัวได้เร็วและมี

เปอร์เซ็นต์การรอดสูง  ต้นไม้ที่ได้จะมีลักษณะทรงพุ่มกะทัดรัด  ไม่สูงมากจนเกินไป  ท าให้สะดวกต่อ

การบ ารุงรักษาและเก็บเกี่ยว   สามารถขยายพันธุ์พืชได้หลายประเภท  ไม่วา่จะเป็นไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 

ล าไย  มังคุด  และมะเฟือง  เป็นต้น   ไม้ดอกไม้ประดับ ได้แก่  กุหลาบ  โกสน  และโมก เป็นต้น  

นอกจากนั้น  หากต้องการให้การตอนกิ่งได้ผลดี  ควรท าให้ฤดูฝนหรือช่วงที่มีความชื้นในอากาศสูง  

ควรมีการดูแลขุยมะพร้าวที่ใช้ในการหุ้มกิ่งตอน  ให้มีความชื้นตลอดเวลา   มีการระบายอากาศที่

เหมาะสม  และอุณหภูมิที่ไม่รอ้นจนเกินไป  ซึ่งจะส่งผลท าให้รากแห้ง  ชะงักการเจริญเติบโต  และตาย

ในที่สุด 

          อุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่ง 

1. มีดคม  หรือ  คัตเตอร์ 

2. ถุงพลาสติก  ขนาด  2 x 4  นิว้  หรอื  3 x 5  นิว้ 

3. วัสดุหุ้มกิ่งตอน ได้แก่ ขุยมะพร้าวหรอืดินเหนียวผสมขีเ้ถ้าแกลบ  แช่น้ า 1 คืน     

4. น้ ายาเร่งราก   

5. เชอืกฟาง   
 

ขั้นตอนในการท างาน 

1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงท าลาย ไม่เลือกกิ่งที่อ่อน

บริเวณยอดหรือกิ่งไม้ที่มีเนื้อไม้แข็งจนเกินไป เปลือกกิ่งไม้มีลักษณะสีเขียวเข้มจนถึงสีน้ าตาลอ่อน 

สามารถลอกเปลือกออกจากกิ่งได้ง่าย   

2. ควั่นเปลือกรอบกิ่ง จ านวน  2  รอย ด้านบนและด้านล่างระยะห่างประมาณ 2.5 - 3 

ซม.  ให้รอยควั่นด้านบนอยู่ใต้ตาที่อยู่บริเวณกิ่งที่ตอนเล็กน้อย กรีดตามยาวและลอกเปลือกออกใช้สัน

มีดขูดเอาเนือ้เยื่อช้ันในออกใหห้มด 

3. ทาน้ ายาเร่งรากบริเวณรอยกรีดและแผลดา้นบน 

4. น าขุยมะพรา้วที่แช่น้ าจนอิ่มตัว แล้วบีบน้ าออกใหพ้อหมาดๆ  อัดใส่ถุงพลาสติกแล้ว

รัดปากถุงให้แน่น  น ามาผ่านตามความยาวแล้วน าไปหุ้มตรงรอยแผลของกิ่งตอนมัดด้วยเชือกฟางทั้ง

ด้านบนและดา้นล่างของรอยแผลที่ควั่น 

5. ประมาณ  2 – 3  สัปดาห์  ให้สังเกตรากที่งอกบริเวณที่ตอนกิ่งด้านบน  และเมื่อ

รากมีสีน้ าตาลปลายเป็นสีขาวและมีจ านวนมาก  จงึท าการตัดกิ่งตอนเพื่อน าไปปลูกต่อไป 



ข้อดีของการตอนกิ่ง 

1. กิ่งตอนที่ได้หากมีรากงอกแล้วจะมีเปอร์เซ็นต์การรอดตายสูง  เนื่องจากรากที่งอกมี

ความแข็งแรงและมีขนาดใหญ่  ถ้าน าไปเปรียบเทียบกับการขยายพันธุ์ดว้ยวิธีการปักช า 

2. ใช้เวลานอ้ยและเห็นผลได้เร็วกว่าการขยายพันธุ์ดว้ยเมล็ด 

3. เป็นที่นิยม  ท าได้ง่าย  วิธีการไม่ยุ่งยาก 

4. ได้ตน้ที่ตรงตามสายพันธุ์ ไม่เกิดกลายพันธุ์ 

5. ได้ตน้ที่ไม่สูงจนเกินไป  และมีขนาดทรงพุม่กะทัดรัด  สะดวกต่อการบ ารุงรักษา 

ข้อเสียของการตอนกิ่ง 

1. การคัดเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ต้องใช้ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบุคคล  

เพื่อให้ได้กิ่งที่มีความเหมาะสม   

2. กิ่งตอนที่ได้ไม่มีรากแก้วจงึท าให้โค่นล้มได้ง่าย 

3. ไม่นิยมท าในฤดูอื่น  เนื่องจากสภาพอากาศไม่เหมาะสม   

4. ถ้าตน้แมพ่ันธุ์ติดโรคจะท าให้กิ่งตอนที่ได้เป็นโรคด้วยเช่นกัน 

5. หากใช้มีดหรืออุปกรณ์ที่ไม่คมและไม่สะอาด  จะท าให้กิ่งตอนติดเชื้อโรคได้ง่ายและ

ตายในที่สุด 

หลังจากที่บุคลากรงานอาคารสถานที่ได้สรุปและน าเสนอข้อมูล  เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ภายในหน่วยงาน ในช่วงสุดท้ายมีการซักถามและตอบปัญหาเพื่อเป็นการเสนอแนะและการบูรณาการ         

ด้านความคดิใหเ้กิดการประยุกต์และน าไปปรับใช้กับงาน และได้รว่มกันประเมินแก่นความรู้ที่  5  หัวข้อ  

หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ หลังจากที่ได้ร่วมกันท ากิจกรรมในครั้งนี ้    

ผลการประเมินในปี  2555 งานอาคารสถานที่ประเมินตนเองที่ระดับ  2  เป้าหมายอยู่ที่ระดับ  4  ส่วน

ในปี 2556 งานอาคารสถานที่ประเมนิตนเองที่ระดับ 3 ส่วนเป้าหมายยังคงเป็นที่ระดับ  4  เหมอืนเดิม    

จากนั้น  หัวหน้างานอาคารสถานที่  ได้กล่าวปิดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การ

ท างานอย่างมีประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน  หัวข้อ การหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่

ท าอยู่เสมอ  ตอน  “การขยายพันธุ์พชื”  ครั้งที่  1/2556    

 

เลิกประชุมเวลา     12.00   น. 
 

(นางเบญจวรรณ   ฉิมบุญมา)        (นายธนะโชค    สันต์สวัสดิ์) 

     ผูบ้ันทึกการประชุม      ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 
      

        (นายสรศักดิ์   กมลทิพย์) 

           ผูร้ายงานการประชุม 

 



การจัดการความรู้สู่การท างานอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร    

(KNOWLEDGE  MANAGEMENT) 

กองกลาง  ส านักงานอธิการบดี 

ผลการประเมินในปี  2556 
 

หลังจากที่งานอาคารสถานที่ได้จัดโครงการสัมมนาการจัดการความรู้สู่การท างานอย่างมี

ประสิทธิภาพภายในหน่วยงาน  หัวข้อ  การหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ        

ตอน  “การขยายพันธุ์พืช”   ครั้งที่  1/2556   ได้สรุปตรงกันว่าข้อมูลที่ได้จากการจัดโครงการสามารถ

น าไปพัฒนารูปแบบการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น   ดังนัน้   ในปี  2556  งานอาคารสถานที่ประเมิน

ตนเองในแก่นความรู ้ที่  5  หาความรูแ้ละประสบการณเ์พิ่มเติมในงานที่ท าอยู่เสมอ  ให้อยู่ในระดับที่ 3              

โดยมีเป้าหมายที่ระดับ  4   รายละเอียดตามตารางด้านล่าง 

 

แก่นความรู ้
ระดับ 1 ระดับ2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

C T C T C T C T C T 

1. รักษาผลประโยชนข์ององค์กร           

2. มจีิตส านกึในการให้บริการ           

3. ท างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต           

4. มคีวามรู้  ทักษะในงานท่ีท า           

5. หาความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิในงานท่ีท าอยู่เสมอ           

6. ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กันและกัน           

7. มคีวามรักความสามคัคีในหน่วยงาน           

8. มคีวามคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  ในการพจิารณาให้เกิด

ความสะดวกและรวดเร็ว 

          

9. ยดึความถูกต้องของกฎระเบียบขณะท างาน           

10. ท างานด้วยความละเอียดรอบคอบและมีไหวพริบ           

 

แก่นที่  5  :  หาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมในงานท่ีท าอยู่เสมอ 

 ระดับ  5  :  สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับหนว่ยงานภายนอก 

 ระดับ  4  :  สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ท างานให้กับบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 

 ระดับ  3  :  พัฒนารูปแบบการท างานของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

 ระดับ  2  :  พัฒนารูปแบบการท างานของตนเองใหด้ีขึ้น 

 ระดับ  1  :  ปฏิบัติงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

 



ประมวลภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กลุ่ม  ไอเดีย  (Ideas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



กลุ่ม   ไอติง (IThink) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


