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การจัดการองค์ความรู้เรื่อง 
“เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์” 

 

นิยามการจัดการองค์ความรู้ 

“งานวิจัยจากงานประจ า น าสู่การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ” 

วัตถุประสงค์ของการจัดการองค์ความรู้ 

1. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)”  ให้กับนิสิต 
ในรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร, จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร และเทคนิคการวิจัย สู่การน าไปใช้ประโยชน์ 

2. เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)” ให้กับนิสิต 
และบุคลากรภายนอกคณะฯ 

3. เพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในรูปแบบคู่มือ และวีดีโอบน you tube เพ่ือให้นิสิตและผู้ทีส่นใจ 
น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 
การตอบสนองเป้าหมายของหน่วยงาน 

1. การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการ 
น าไปใประโยชน์” เป็นการตอบสนองนโยบายคณะฯ ในยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับกระบวนทัศนการบริหารองคกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ ในกลยุทธ์ด้านการจัดการองค์ความรู้ 

2. การพัฒนางานเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk  
emulsion)” เป็นการตอบสนองนโยบายคณะฯ ในด้านการลดงบประมาณในการสั่งซื้อสารเคมีและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนิสิต ด้านความพอเพียงของวัสดุ
อุปกรณ์  ซึ่งถือเป็นผู้รับบริการหลักของคณะฯ ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการท างาน 
และน าผลที่ได้มาปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป 
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1. Input : ที่มาของงาน 

องค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (Egg yolk emulsion) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์”  
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการประกวดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยใช้หลัก Research from Routine 
ของคณะทรัพยากร ธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งคณะฯ มีเป้าหมายในการลดงบประมาณในการ
สั่งซื้อสารเคมีและวัสดุประกอบการเรียนการสอน โดยให้สายสนับสนุนและช่วยวิชาการของคณะได้พัฒนา
งานวิจัยจากงานประจ าที่ท าในทุกๆวันเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถถ่ายทอดให้กับนิสิต และสามารถ
ลดงบประมาณในการเตรียมปฏิบัติการได้    

2. Knowledge Identification  

จากความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการให้แต่ละห้องปฏิบัติการลดการใช้ทรัพยากร จึงน ามาสู่การ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายรายวิชา ซึ่งในการเตรียมปฏิบัติการรายวิชาทางด้านจุลชีววิทยานั้น เมื่อวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อสารเคมี อาหารเลี้ยงเชื้อ และส่วนประกอบอาหารเลี้ยงเชื้อต่างๆแล้วพบว่า การจัดซื้อ Egg yolk 
emulsion นั้นใช้งบประมาณคิดเป็น 33% ของงบประมาณทั้งหมดของรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร และจุล
ชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร (ดังภาพ) 
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นอกจากนี้ผลการส ารวจความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ  ด้านความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ใน
ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ในปีการศึกษา 2554, 2555 และ 2556 พบว่ามีระดับคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 
3.45, 3.42 และ 3.46 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และมักมีข้อเสนอแนะว่าอุปกรณ์เครื่องแก้วไม่เพียงพอ 
จึงท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะช่วยลดงบประมาณดังกล่าว โดยการพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดงใช้เอง และ
น างบประมาณที่ประหยัดได้มาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแก้ว และอาหารเลี้ยงเชื้อชั้นสูงที่ทันสมัยให้ นิสิตได้ใช้ในการท า
ปฏิบัติการ และน าเทคนิคที่พัฒนาขึ้นมาได้มาถ่ายทอดให้นิสิตในรายวิชาต่างๆได้น าไปใช้ประโยชน์  

 

 
 

3. Knowledge Acquisition 
การได้มาซึ่งองค์ความรู้นั้นเกิดจากการค้นคว้าหาความรู้และการประยุกต์ใช้ 
1) Tacit Knowledge เป็นการถอดองค์ความรู้จาก 

1) อาจารย์ทางด้านจุลชีววิทยา ให้เข้าใจทางด้านเทคนิคปลอดเชื้อ 
2) อาจารย์ทางด้านสัตวศาสตร์ ให้เข้าใจทางองค์ประกอบ และอายุของไข่ไก่  
3) นักวิทยาศาสตร์รุ่นพี่ท่ีเคยท าสารอิมัลชั่นไข่แดงมาก่อน 

2) Capture คือการจดจ าและเรียนรู้เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง  
3) Create คือการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ใกล้ตัวในการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง 
 

4. Research and Development 
เป็นการน าเอาความรู้ที่ได้จากการค้นคว้า มาท างานวิจัยโดยการพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่ 

แดง (Egg yolk emulsion) โดยเน้นการเตรียมในปริมาณมากโดยไม่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการ รวมถึง
ศึกษาคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ ตาม  ISO 11133 :2003,2011  
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5. Output : เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (Egg yolk emulsion) 
เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (Egg yolk emulsion) ผ่านการท าการวิจัยหลายครั้งจนได้เทคนิคที่

ถูกต้องตามหลักวิชาการ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน ISO 11133 :2003,2011  ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ สามารถ
น ามาใช้ทดแทนการสั่งซื้อสารอิมัลชั่นไข่แดงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงได้ โดยลดงบประมาณการสั่งซื้อได้ถึง 
13,500 บาทต่อภาคการศึกษาหรือคิดเป็น 33% ของค่าใช้จ่ายรายวิชาทางด้านจุลชีววิทยาอาหารทั้งหมด 
 

6. Knowledge Storage 
มีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 2 รูปแบบคือ 

1) รูปแบบคู่มือรายงานผลการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการเตรียม Egg Yolk  
Emulsion ในการทดสอบเอนไซม์ lecithinase ส าหรับปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร ซึ่งเก็บไว้ที่
ห้องปฏิบัติการ นิสิตสามารถน าไปศึกษาได้ 

 

 
2) วีดีโอที่อัพโหลดลง youtube ซึ่งนิสิตและบุคลากรที่สนใจองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถเข้าถึง 

ได้ง่ายทุกท่ี ทุกเวลา เป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่ง
https://www.youtube.com/watch?v=JOXKtUGs9Sc 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JOXKtUGs9Sc
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7. กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion)” ได้ท าเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในทุกๆเทอม และ
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในงานประจ าที่ท า ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร, การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างองค์กร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับประเทศ รายละเอียดดังนี้ 

7.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในองค์กร 
ระดับการ
ถ่ายทอด 

การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ภายในองค์กร อาจารย์ประจ า
รายวิชา 

1. ก า ร ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์
ค ว า ม รู้ ใ ห้ กั บ นิ สิ ต
รายวิชาจุลชีววิทยา
อาหาร ภาคปฏิบัติการ 

เพ่ือให้นิสิตน าไปใช้ในการเตรียม
ปฏิบัติการ หรือโครงงานในหัวข้อ
เรื่อง  
1. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ Bacillus  
cereus ในอาหาร 
2. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Staphylococcus aureus ใน
อาหาร  
3. การตรวจวิเคราะห์เชื้อ 
Clostridium perfringens ใน
อาหาร 

นิสิตในรายวิชาสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอด
โดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์การศึกษาคู่มือ และวีดีโอมาก่อน 
มาใช้ในการเตรียมปฏิบัติการได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนเช้ือ
ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ  ท าให้ค่าใช้จ่ายรายวิชาลดลง จากที่ต้อง
จัดซื้อสารอิมัลช่ันไข่แดงจากต่างประเทศภาคการศึกษาละ
ประมาณ 13,500 บาท เหลือเพียง 350 บาท  

       

2. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนิสิต
รายวิชาจุลชีววิทยา
ของผลิตภัณฑ์อาหาร
ภาคปฏิบัติการ 

3. การถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับนิสิต
รายวิชาเทคนิคการ
วิจัย 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิต
เทคนิคการวิจัยต้องใช้สารอิมัลชั่นไข่
แดงในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้
ในการท างานวิจัย แต่ไม่มีทุนวิจัยที่
ส ามาร ถซื้ อส า ร อิมั ล ชั่ น ไข่ แด ง
ส าเร็จรูปได้ 

นิสิตเทคนิคการวิจัยสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการ
ถ่ายทอดโดยตรงจากนักวิทยาศาสตร์ การศึกษาคู่มือ และ
วีดีโอมาก่อน มาใช้ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเช้ือที่ใช้ใน
งานวิจัย และไม่เกิดการปนเปื้อนเช้ือชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ ท า
ให้สามารถประหยัดงบประมาณในการซื้อสารอิมัลช่ันไข่แดง
ส าเร็จรูปจากต่างประเทศได้ 
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7.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างองค์กร 
ระดับการ
ถ่ายทอด 

การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์
ความรู้ 

วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ระหว่างองค์กร ผู้บริหารระดับคณะฯ 
และวิทยาเขตฯ  

 
 

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับนักวิทยาศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักวิทยา ศาสตร์ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งต้องใช้สารอิมัลชั่นไข่
แดงในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในรายวิชา
ความปลอดภัยของอาหาร 
 

นักวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์สามารถ
น าเทคนิคที่ถูกถ่ายทอดองค์ความรู้ไปใช้ในการ
เตรียมปฏิบัติการได้โดยไม่เกิดการปนเปื้อนเช้ือ
ชนิดอื่นที่ไม่ต้องการ  ท าให้ค่าใช้จ่ายรายวิชา
และงบประมาณของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ลดลง 

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กับนิสิตปริญญาเอก คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยา
เขตบางเขน  
 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตปริญญาเอก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน ซึ่ง
ได้อีเมลล์มาขอให้ถ่ายทอดเทคนิคดังกล่าว และ
ได้ท าการถ่ายทอดผ่านทาง Line application  
เพ่ือให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก  
 

หลังจากนิสิตได้น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว มี
การติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์โดย
การสอบถาม พบว่านิสิตสามารถใช้เทคนิค
ดังกล่าวได้ตั้งแต่ครั้งแรกโดยไม่เกิดการปนเปื้อน
เช้ือตัวอื่นที่ไม่ต้องการ และดีกว่าเทคนิคที่เคยดู
ในเวปไซด์ของต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ยัง
ท าให้ประหยัดงบประมาณในการท าวิจัยของ
นิสิตปริญญาเอกท่านนี้ 

3.การน า เสนอผลงานใน
โครงการรางวั ลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 10 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการน าเสนอ
ผลงานทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย 

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับแนวความคิด
ในการท างานวิจัยจากงานประจ าที่สามารถลด
งบประมาณ ลดขั้นตอนในการท างาน อีกทั้งยัง
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารอิมัลช่ันไข่
แดงไปปรับใช้ในการท างาน 
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7.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับประเทศ 
ระดับการ
ถ่ายทอด 

การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชา 

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุประสงค์ ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ระดับประเทศ ผู้บริหารระดับ
คณะฯ และวิทยา
เขตฯ  

1.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในงาน
ม ห ก ร ร ม แ ส ด ง ผ ล ง า น ด้ า น
สร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
งานวิจัยและพัฒนางานประจ า ณ 
โ ร ง แ ร ม อิ ม พี เ รี ย ล แ ม่ ปิ ง  จ . 
เชียงใหม่ 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการ
น าเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์ และการ
ประชุมกลุ่มย่อยของเครือข่าย
ห้องปฏิบัติการ 

ได้ท าการถ่ายทอดเทคนิคการเตรียมสาร
อิมัลชั่นไข่แดงให้กับนักวิทยาศาสตร์ต่าง
สถาบันที่ ท า ง าน ในศาสตร์ เ ดี ย วกั น 
นอกจากนี้ผู้รับฟังการถ่ายทอดยังได้รับ
แนวคิดในการลดงบประมาณ ลดขั้นตอน
ในการท างานอีกด้วย 

2.การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
ประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ
ส าหรับสายสนับสนุนวิชาการใน
สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (จามจุรี
วิชาการ)  
 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบการ
น าเสนอแบบบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

ผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้รับ
แนวความคิดในการท างานวิจัยจากงาน
ประจ าที่สามารถลดงบประมาณ ลด
ขั้นตอนในการท างาน อีกท้ังยังได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่
แดงไปปรับใช้ในการท างาน 
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8. ผลการด าเนินการหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการจัดการความรู้ 
            การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์” ได้ท าเป็นประจ าในทุกๆเทอม และเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ในงานประจ าที่ท า ซึ่งเมื่อ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ผู้ได้รับการถ่ายทอดสามารถน าองค์ความรู้ไปท างานทั้งโครงงาน, การเตรียมปฏิบัติการ. การ
ท างานวิจัย และนอกจากนี้ยังได้แนวความคิดการท างานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในงานประจ าที่ท าที่ช่วยลดงบประมาณในการ
สั่งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศ 
 

9. Knowledge utilizing and Learning 
ข้อมูลสถิติหรือตัวอย่างการน าความรู้ที่จัดเก็บไปใช้ประโยชน์  จากการพัฒนาเทคนิคการเตรียมการเตรียมสาร

อิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีสถิติการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 
1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร ภาคปฏิบัติการ  จ านวน 3 ครั้ง ปีการศึกษา 

 2557, 2558 และ 2559 นิสิตที่รับการถ่ายทอดประมาณ 195 คน 
2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ  จ านวน 3 ครั้ง  

ปีการศึกษา 2557, 2558 และ 2559 นิสิตที่รับการถ่ายทอดประมาณ 200 คน 
3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาเทคนิคการวิจัยจ านวน 3 กลุ่มจ านวน 6 คน 
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขนจ านวน 1 ครั้ง 
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์จ านวน 2 ครั้ง 
6. การถ่ายทอดองค์ความรู้ในที่ประชุมวิชาการ และโครงการต่างๆ จ านวน 4 ครั้ง 
7. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้วยการเป็นวิทยากรจ านวน 1 ครั้ง 
8. การเข้าชมวีดีโอที่อัพโหลดบน Youtube ประมาณ 40 ครั้ง  
9. คู่มือเทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) ได้ให้นิสิตศึกษาก่อนมาท าปฏิบัติการทุก 

ครั้ง สถิติการใช้คู่มือประมาณ 50 ครั้ง 
 

10. Feedback of knowledge user 
เมื่อมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในทุกๆครั้ง จะได้รับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตจากทั้งนิสิตที่น าองค์ความรู้ไปใช้ 

ประโยชน์, อาจารย์ประจ าวิชา และผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในการน าเสนอผลงาน อาทิเช่น ควรพัฒนาสูตรสาร
อิมัลชั่นไข่แดงเพ่ือการขอจดอนุสิทธิบัตร, ควรศึกษาสภาวะการเก็บรักษาสารอิมัลชั่นไข่แดง, ควรศึกษาอายุการเก็บรักษา
สารอิมัลชั่นไข่แดง จากข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของผู้ใช้องค์ความรู้น ามาสู่การพัฒนาปรับปรุงการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่
แดงเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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ตัวอย่าง Feedback of knowledge user หลังจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Outcome : ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ ต่อคน งาน ทรัพยากร และองค์กร 
 การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (egg yolk emulsion) เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์” มีประโยชน์ในการพัฒนาตามหลัก 4Ps ดังนี้ 

1. การพัฒนาคน (People) 
องค์ความรู้ดังกล่าวได้มาจากการพัฒนางานประจ าผ่านการท าวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาแนวคิดทางการท างาน 

วิจัยให้กับนักวิทยาศาสตร์ โดยน าปัญหาที่พบในงานประจ ามาแก้ไข เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ท าให้สามารถลด
งบประมาณให้กับองค์กรได้ และยังเป็นการเพ่ิมศักยภาพของนักวิทยาศาสตร์ให้มีทักษะการถ่ายทอด โดยการน าองค์
ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับนิสิต, บุคลากรต่างคณะฯ , นิสิตต่างวิทยาเขต,การประชุมวิชาการ ระดับชาติ และโครงการ
ประกวดต่างๆ นอกจากนิสิตจะได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยแล้ว นิสิตยังได้รับแนวคิดในการลด 
งบประมาณให้กับหน่วยงานที่จะออกไปท างานในอนาคต 

2. การพัฒนาระบบการท างาน (Process) 
เป็นการพัฒนากระบวนการท างาน ดังนี้ 
1) ลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างที่ยุ่งยาก  
2) ลดขั้นตอนการขนส่ง ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา และในการเตรียมใช้ได้เองท า 

ให้คุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อดีขึ้น 
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3) เมื่อสามารถลดงบประมาณได้แล้วจึงน าไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแก้วให้มีปริมาณเพียงพอต่อความ 
ต้องการ ส่งผลให้คะแนนความพึงพอใจของนิสิต ด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาเพ่ิมขึ้น
จากระดับปานกลาง เป็นระดับดี เมื่อจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องแก้วอย่างเพียงพอแล้ว จึงคืนงบประมาณส่วนนี้ให้ทางคณะฯ 
น าไปบริการจัดการในส่วนที่จ าเป็นมากกว่าต่อไป ดังภาพ  

 

 
 

 
 

Egg yolk emulsion อุปกรณ์ฯ อาหารเลี้ยงเชื้อ สารเคมี

13000
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17000
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350

9650

25000

5000

ก่อนพัฒนา หลังพัฒนา

ปีการศึกษา 
2554

ปีการศึกษา 
2555

ปีการศึกษา 
2556

ปีการศึกษา 
2557

ปีการศึกษา 
2558

3.45 3.42 3.46
4.01 4.22

ความพึงพอใจการใช้ห้องปฏิบัติการ ด้านความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา  

การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายรายวิชา 
หลังการพัฒนาเทคนิค ปีการศึกษา 2558 
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3. การพัฒนาทรัพยากรให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product) 
คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรมีฟาร์มไก่ไข่ ซึ่งไข่ไก่สดที่ขายได้หน้าฟาร์มไม่ 

เกินฟองละ 4 บาท แต่เมื่อน ามาพัฒนาให้เป็นสารอิมัลชั่นไข่แดงที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงกว่า และสามารถลดงบประมาณในการ
สั่งซื้อจากต่างประเทศได้ถึงปีการศึกษาละ 27,000 บาท 
     นอกจากนี้ยังท าการเก็บรักษาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยการจัดท าคู่มือ และวีดีโอที่อัพโหลดลง youtube 
ซึ่งท าให้องค์ความรู้ไม่สูญหายและสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายเมื่อต้องการ 
 

4. การพัฒนาศักยภาพองค์กร (Performance) 
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนีเ้ป็นต้นแบบให้กับนักวิทยาศาสตร์ และสายสนับสนุนของคณะฯ  

ที่ได้พัฒนางานวิจัยจากงานประจ า ซึ่งเมื่อได้ผลการวิจัยออกมาแล้วสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต หรือ
บุคลากรสายงานเดียวกันเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ น ามาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ   

นอกจากนีจ้ากการพัฒนาเทคนิคดังกล่าวท าให้สามารถลดงบประมาณให้กับคณะฯได้ปีการศึกษาละ 27,000  
บาท ซึ่งคณะฯ ได้น าไปบริหารจัดการในส่วนอื่นๆท่ีจ าเป็นมากกว่าต่อไป 
 

12. การพัฒนาผลงานเพื่อการเป็นนวัตกรรม 
 1. เทคนิคการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดง (Egg yolk emulsion) ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
พัฒนาการเตรียมสารอิมัลชั่นไข่แดงที่ผสม tellurite (Egg yolk tellurite emulsion) ซึ่งใช้ทดสอบการสร้างเอนไซม์เลค
ซิทิเนสของเชื้อ Staphylococcus aureus ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในอาหาร ขณะนี้ได้ท าการทดลองไปแล้ว 80% 
 2. ก าลังทดลองหาสภาวะการเก็บรักษาสารอิมัลชั่นไข่แดง (Egg yolk emulsion) ให้สามารถเก็บรักษาได้เป็น
ระยะเวลานาน และสามารถท าขายให้กับหน่วยงานอื่นๆได้ในราคาที่ถูกกว่าการสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
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13. ภาพกิจกรรม 
 

 
ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาอาหาร ภาคปฏิบัติการ 

 
 

                    
ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาจุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์อาหาร ภาคปฏิบัติการ 

 
 
  
 
 
 
      
 
 
     
 
    

ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิสิตรายวิชาเทคนิคการวิจัย 
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ภาพอีเมลที่นิสิตปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตรวิทยาเชตบางเขนขอรับองค์ความรู้เรื่องการเตรียม Egg yolk emulsion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านทาง Line Application 
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ภาพการติดตามการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ผ่านทาง Line Application 
 

    
ภาพการน าเสนอผลงานทั้งแบบโปสเตอร์ และแบบบรรยาย 

ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10 
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ภาพการน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอร์ 

ในงานมหกรรมแสดงผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและพัฒนางานประจ า 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 ภาพการน าเสนอผลงานภาคบรรยายในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติส าหรับสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 (จามจุรีวิชาการ)  

 

 

 

 


