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•• เมื่อมีบุคลากรเกษียณหรือออกจากงาน จะมีเมื่อมีบุคลากรเกษียณหรือออกจากงาน จะมี
 ํ ํผลกระทบตอการทํางาน ผลกระทบตอการทํางาน 

•• เวลามีปญหาในการทํางาน ไมทราบวาจะถามใครเวลามีปญหาในการทํางาน ไมทราบวาจะถามใคร
่่•• ใชเวลามากในการคนหาขอมูล และขอมูลที่ไดใชเวลามากในการคนหาขอมูล และขอมูลที่ได

ลาสมัยลาสมัย
่่•• สมาชิกในองคการไมสนใจเพิม่พนูหรือแบงปนสมาชิกในองคการไมสนใจเพิม่พนูหรือแบงปน

ความรูความรู
•• การตัดสินใจแกปญหาในองคการไมไดใชความรู  การตัดสินใจแกปญหาในองคการไมไดใชความรู  
แตใชความรูสกึแตใชความรูสกึ//ความเคยชินความเคยชิน

•• มีขอมูลความรูมากมายแตใชประโยชนไดนอยมีขอมูลความรูมากมายแตใชประโยชนไดนอย//
ไมไดนํามาใชไมไดนํามาใช

่ ้่ ้•• ความรูที่ทําอยูลาสมัย ทํางานซ้ําซอนกนัความรูที่ทําอยูลาสมัย ทํางานซ้ําซอนกนั
•• พดคยกันไมรเรื่อง มีปญหาในการสื่อสารพดคยกันไมรเรื่อง มีปญหาในการสื่อสารพูดคุยกนไมรูเรอง มปญหาในการสอสารพูดคุยกนไมรูเรอง มปญหาในการสอสาร
•• นโยบายนโยบาย//ภาระงานที่กําหนด เปนความตองการภาระงานที่กําหนด เปนความตองการ
ขององคกรไมใชความตองการของเราขององคกรไมใชความตองการของเรา
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ขององคกรไมใชความตองการของเราขององคกรไมใชความตองการของเรา

KnowledgeKnowledge--Based SocietyBased Society    มีการมีการ
ขยายตัวของความรขยายตัวของความรขยายตวของความรูขยายตวของความรู
ความรูมีพลังทวีคูณ พัฒนาและกระจายความรูมีพลังทวีคูณ พัฒนาและกระจายู ูู ู
อยางรวดเร็ว ไมมีขอจาํกดัดานระยะทางอยางรวดเร็ว ไมมีขอจาํกดัดานระยะทาง
และเวลาและเวลาและเวลาและเวลา
องคกรตองปรบัเปลี่ยนองคกรตองปรบัเปลี่ยน LO, KMLO, KM & ICT& ICTองคกรตองปรบเปลยน  องคกรตองปรบเปลยน  LO, KMLO, KM  & ICT& ICT
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Specific  situational,
Specific  time
knowledge SOCIALISATIONknowledge

INTERNALISATION

SOCIALISATION
Teamwork

C
EXPERIENCES

Learning-by-doing

 INTERNALISATION
Tacit knowledge

I t lli

Care
Concern
Ethicsg y g Intelligence Ethics

Morality

HOLISTIC  KNOWLEDGE
S & T, Arts & humanities SOCIAL CAPITAL
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SOCIAL  CAPITAL
ที่มา ศ.นพ.จรัล สุวรรณเวลา

 (d t )(d t ) ึ  ็ ิ  ิ ัึ  ็ ิ  ิ ั•• ขอมูล ขอมูล (data) (data) หมายถง ขอเท็จจรง ขอมูลดบ ตัวเลขหมายถง ขอเท็จจรง ขอมูลดบ ตัวเลข
•• สารสนเทศ สารสนเทศ (information) (information)   หมายถึง ขอมูลที่ผานการหมายถึง ขอมูลที่ผานการ
วิเคราะหแลว เอาไปใชไดวิเคราะหแลว เอาไปใชได

•• ความรความร (knowledge)(knowledge) หมายถึง สารสนเทศที่ผานหมายถึง สารสนเทศที่ผานความรู ความรู (knowledge) (knowledge) หมายถง สารสนเทศทผานหมายถง สารสนเทศทผาน
กระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่น กระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอื่น 
จนเกิดเปนความเขาใจ และนําไปใชโดยไมจํากัดเวลาจนเกิดเปนความเขาใจ และนําไปใชโดยไมจํากัดเวลา      จนเกดเปนความเขาใจ และนาไปใชโดยไมจากดเวลา จนเกดเปนความเขาใจ และนาไปใชโดยไมจากดเวลา 
((Hideo Yamazaki)Hideo Yamazaki)
ป ื  ี่ ป ื  ี่ •• ปญญา คือ ความรูทีควบคูคุณธรรมปญญา คือ ความรูทีควบคูคุณธรรม

      ดังนั้น ดังนั้น   ความรูจึงรวมสวนที่เปนทักษะ ความรูจึงรวมสวนที่เปนทักษะ 

ปญญา

ความรููู
      การปฏิบัติ และทัศนคติดวยการปฏิบัติ และทัศนคติดวย สารสนเทศขอมูลสารสนเทศ

ขอมูล
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ู

รูอะไร ไมรูอะไร

Known AreaKnown Area Unknown AreaUnknown AreaKnown AreaKnown Area
Explicit KnowledgeExplicit Knowledge
Implicit KnowledgeImplicit Knowledge

Unknown AreaUnknown Area
LearnLearn

รูวา
Implicit KnowledgeImplicit Knowledge

Hidden AreaHidden Area Blind AreaBlind AreaHidden AreaHidden Area
Tacit KnowledgeTacit Knowledge Open upOpen up

ไมรูวา
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ที่มา ดร. ประพนธ ผาสุขยดื

ความรควรครอบคลมประเด็นความรควรครอบคลมประเด็นู ุู ุ

Know howKnow how•• Know howKnow how
•• Know whyKnow whyKnow whyKnow why
••Know whatKnow what
••Know whoKnow who

K  hK  h•• Know whereKnow where
•• Know whenKnow whenKnow whenKnow when
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• พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบรหิารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546วธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 
“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรในสวนราชการ เพื่อให    สวนราชการมหนาทพฒนาความรูในสวนราชการ เพอให 
มีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดย
ตองรับขอมลขาวสารและสามารถประมวลความรในดานตองรบขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดาน
ตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏบิตัิราชการไดอยาง
ถกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองถูกตอง รวดเรว แล เหมา สมกบสถานการณ รวมทงตอง
สงเสริมและพฒันาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน 
และปรบัเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน

่บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน”
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Learning OrganizationLearning OrganizationLearning OrganizationLearning Organization
"เปนองคการ ซึ่งคนในองคการไดเรียนรู และขยาย
ขอบเขตความสามารถของตนอยางตอเนื่อง ทั้งใน

่ระดับบุคคล ระดับกลุม และระดับองคการ เพื่อ
ํ ไ  ี่ ใ ั  นําไปสูจุดหมายทีบุคคลในระดับตาง ๆ ตองการ
อยางแทจริง"อยางแทจรง"

(Peter Senge,1994)
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The Fifth DisciplineThe Fifth DisciplineT  F f  D s p nT  F f  D s p n
•• Personal masteryPersonal mastery
•• Mental models Mental models 
•• Shared vision Shared vision 

ll•• Team learning Team learning 
S t thi kiS t thi ki•• System thinkingSystem thinking
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ีีการเรยีนรู การเรยีนรู ((Learning)Learning)
•• การเรียนรูประกอบดวย การเรียนรูประกอบดวย การรับรูการรับรู (Reception)(Reception)  ูู ูู ( p )( p )
ความเขาใจ ความเขาใจ (Comprehension) (Comprehension) มกีารมกีาร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิธีคิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และวิธีคิดปรบเปลยนพฤตกรรม และวธคดปรบเปลยนพฤตกรรม และวธคด
(Transformation)(Transformation)

•• การเรียนรูตองทําไปพรอมกบัการดําเนินชีวิต การเรียนรูตองทําไปพรอมกบัการดําเนินชีวิต 
และการทํางานและการทํางาน ((การพบปะพดคย การจัดการพบปะพดคย การจัดและการทางานและการทางาน  ((การพบปะพูดคุย การจดการพบปะพูดคุย การจด
สิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม//กิจกรรมใหเอือ้ตอการเรียนรู การกิจกรรมใหเอือ้ตอการเรียนรู การ
ํ ป ี ใชํ ป ี ใช TQA CQI)TQA CQI)ทํางานเปนทีม ใช ทํางานเปนทีม ใช TQA, CQI)TQA, CQI)
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•• ปป 25482548 กก พพ รร เริ่มตนใหความรเรือ่งเริ่มตนใหความรเรือ่ง KMKM•• ป ป 2548 2548 กก..พพ..รร. . เรมตนใหความรูเรอง เรมตนใหความรูเรอง KMKM
•• ป ป 2549 2549 กําหนดยุทธศาสตร กําหนดยุทธศาสตร KM KM และและุุ
ดําเนินการอยางเปนระบบดําเนินการอยางเปนระบบ

•• ปป 25502550 สงเสริมใหเกิดสงเสริมใหเกิด KMKM นําไปสนําไปส LOLO•• ป ป 2550 2550 สงเสรมใหเกด สงเสรมใหเกด KM KM นาไปสู นาไปสู LOLO
•• อนาคต ตองการวัดความสําเร็จ อนาคต ตองการวัดความสําเร็จ KM KM อยางอยาง
เปนระบบเปนระบบ
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นิยาม

การจัดการเพื่อเอื้อใหเกิดการจัดการเพื่อเอื้อใหเกิดความรูใหมความรูใหม
่่โดยใชโดยใชความรูที่มีอยูความรูที่มีอยู    ประสบการณประสบการณ

ใ   ป ื่ใ   ป ื่ของคนในองคกรอยางเปนระบบ เพอของคนในองคกรอยางเปนระบบ เพอ
พัฒนาพัฒนานวัตกรรมนวัตกรรมที่จะทําใหมีความรที่จะทําใหมีความรพฒนาพฒนานวตกรรมนวตกรรมทจะทาใหมความรูทจะทาใหมความรู
ไดเปรียบเหนือคูแขงไดเปรียบเหนือคูแขงูู
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KMKMKMKM

Body of KnowledgeBody of Knowledge

ั

y f gy f g

• พัฒนาบุคลากร
• สรางนวัตกรรม

ใ ํ• ลดเวลาในการทํางาน
• ลดคาใชจาย
พิ่มผลผลติ• เพมผลผลต

องคการเปนเลิศ
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•• Benchmarking Benchmarking เปรยีบเทียบเปรยีบเทียบ
กบัองคการอื่นกบัองคการอื่นกบองคการอนกบองคการอน

•• Learning OrganizationLearning Organizationg gg g
คนในองคกรเรยีนรูตลอดเวลา คนในองคกรเรยีนรูตลอดเวลา 
จากทัง้ภายในและภายนอกจากทัง้ภายในและภายนอกจากทงภายในและภายนอกจากทงภายในและภายนอก
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ORGANISATION
Cross-functional teams LEARNING

ORGANISATION

Speaking Listening
Tacit K.

Explicit K.
Tacit K.

ORGANISATION

KNOWLEDGE
MANAGEMENT

Speaking, Listening
Dialogue

Knowledge sharing
K M

Intelligent
i di id l

g g
Tolerance of difference

Respect of others
Trustindividuals

Society

Trust
Humility

SYNERGISM

Customers

Stakeholders
SYNERGISM
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Customers
ที่มา ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา

แนวคดิ “การจัดการ” ความรูู
Create/LeverageAccess/Validate

เขาถึง
ตีความ

สรางความรู
ยกระดับ

ความรูเดนชดั ความรูซอนเรน
รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช

ู
Explicit

Knowledge

ู
Tacit

Knowledge
เรยีนรูรวมกัน

Capture& Learnstore Knowledge Knowledge Capture& Learnstore apply/utilize

มีใจ/แบงปน
Care & Share

เรยีนรู
ยกระดับ

เนน “2T” Tool & Technology เนน “2P” Process & People

Care & Share
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เนน 2T  Tool & Technology เนน 2P  Process & People
ที่มา ดร. ประพนธ ผาสุขยดื

KM Model “KM Model “ปลาทปลาท”” สรางคลังความรูodeode ูู
• Knowledge Vision (KV)
• Knowledge Sharing (KS)

เชื่อมโยงเครอืขาย ประยุกตใช ICT
“สะบัดหาง” สรางพลังจาก CoPs• Knowledge Sharing (KS)

• Knowledge Assets (KA) Knowledge
Assets

สะบดหาง  สรางพลงจาก CoPs

KV KS KA

Knowledge
Vision Knowledge

เนนการปฏิบัต ิใช
ทฤษฎีเปนตัวเสริม

“ทํา KM ไปเพื่ออะไร”
ป

Vision Sharing

ใหความสําคญักับการแลกเปลี่ยนเรียนร 

ทฤษฎเปนตวเสรม

13/07/52 วิไลวรรณ ทองเจริญ 19
(เปาหมาย) ใหความสาคญกบการแลกเปลยนเรยนรู 

ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันที่มา ดร. ประพนธ ผาสุขยดื

•• คนคน (people)(people) นําความรไปใชนําความรไปใช•• คน คน (people) (people)   นาความรูไปใชนาความรูไปใช
•• เทคโนโลยี เทคโนโลยี (technology)(technology) คนหา คนหา ( gy)( gy)
จัดเก็บ แลกเปลี่ยนจัดเก็บ แลกเปลี่ยน

 (k l d(k l d•• กระบวนการความรู กระบวนการความรู (knowledge (knowledge 
process)process) การบรหิารจดัการ เพื่อนําการบรหิารจดัการ เพื่อนําprocess)process)    การบรหารจดการ เพอนาการบรหารจดการ เพอนา
ความรูไปใชใหเกิดประโยชน และสรางความรูไปใชใหเกิดประโยชน และสราง
ั รรั รรนวตกรรมนวตกรรม
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•• ผูบริหาร ผูบริหาร ภาวะผูนํา วิสัยทัศนภาวะผูนํา วิสัยทัศน
•• วัฒนธรรมองคการ วัฒนธรรมองคการ ทํางานเปนทีม กลาคิด ทํางานเปนทีม กลาคิด 
กลาทํา กลาเปดเผยกลาทํา กลาเปดเผยกลาทา กลาเปดเผยกลาทา กลาเปดเผย

•• เทคโนโลยี เทคโนโลยี การสื่อสารการสื่อสาร
•• โครงสรางขององคการ โครงสรางขององคการ ผูรบัผิดชอบ ผูรบัผิดชอบ 
เครือขาย การวัดผลเครือขาย การวัดผลเครอขาย การวดผลเครอขาย การวดผล

•• กระบวนการเปลี่ยนแปลง  กระบวนการเปลี่ยนแปลง  วางแผน วางแผน 
ป ิ ั ิ  ี ิป ิ ั ิ  ี ิ //ออกแบบ ปฏบิตัิ ขยายผล ตองมีกิจกรรมออกแบบ ปฏบิตัิ ขยายผล ตองมีกิจกรรม//

เครื่องมือเครื่องมือ
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E li it K l dE li it K l d T it K l dT it K l d
• Document of Best • Cross Functional
Explicit KnowledgeExplicit Knowledge Tacit KnowledgeTacit Knowledge

Document of  Best 
Practice 
D t f

Cross Functional 
Team
IQC• Document of 

Knowledge
• IQCs
• CoPg

• Story Telling
Y ll P

CoP
• Mentoring System

• Yellow Pages
• Data Based of

• Job Rotation 
• Knowledge ForumData Based of 

Knowledge
Knowledge Forum
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ความหมาย

 ื ื  ื ื  ี่  ป ี่ี่  ป ี่           กลุมคนหรือเครอืขายกลุมคนหรือเครอืขายทีมารวมแลกเปลียนทีมารวมแลกเปลียน
เรยีนรประสบการณ ความชํานาญ และวิธีเรยีนรประสบการณ ความชํานาญ และวิธีเรยนรปูระสบการณ ความชานาญ และวธเรยนรปูระสบการณ ความชานาญ และวธ
ปฏบิตัิปฏบิตัิในเรือ่งที่สนใจรวมกันในเรือ่งที่สนใจรวมกัน  ตามความตามความ
ั ใั ใ โ ี ป  ั ใโ ี ป  ั ใสมัครใจสมัครใจ  โดยมีเปาหมายรวมกันในโดยมีเปาหมายรวมกันในการการ

พัฒนาความรพัฒนาความร  ผานการมีผานการมีปฏิสัมพันธหรอืปฏิสัมพันธหรอืูู ฏฏ
สรางความสัมพันธในกลุมสรางความสัมพันธในกลุม
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•• เปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมล เกิดความรวมมือเปนเวทีแลกเปลี่ยนขอมล เกิดความรวมมือ•• เปนเวทแลกเปลยนขอมูล เกดความรวมมอเปนเวทแลกเปลยนขอมูล เกดความรวมมอ
•• ความผูกพัน สนุกความผูกพัน สนุก  
•• ลดระยะเวลาในการแกปญหาลดระยะเวลาในการแกปญหา

 ั ี  ั ี •• สรางวัฒนธรรมการเรียนรู สรางวัฒนธรรมการเรียนรู 
•• พัฒนาองคกรแบบกาวกระโดดพัฒนาองคกรแบบกาวกระโดด•• พฒนาองคกรแบบกาวกระโดดพฒนาองคกรแบบกาวกระโดด  
•• เกิดเครอืขาย สรางชือ่เสียง รกัษาคนเกงไดเกิดเครอืขาย สรางชือ่เสียง รกัษาคนเกงได
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นําความรูไปใช

PracticeCoP Meeting

นําความรูปอนกลับ บันทึกความรูที่เกิดขึ้น

Knowledge - BasedKnowledge Based

ฟง-คิด-ถาม-บันทึก (สจิปลิ)
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ฟง คด ถาม บนทก (สุจปุล)
และตองปฏบิัติ

11.. Sponsor or LeaderSponsor or Leader คณเอื้อคณเอื้อ11.. Sponsor or Leader Sponsor or Leader คุณเออคุณเออ
22. Facilitator . Facilitator คุณอํานวยคุณอํานวย
33. Knowledge Banker or . Knowledge Banker or 
SecretarySecretary คณลิขิตคณลิขิต //คณประมวลคณประมวลSecretary Secretary คุณลขต คุณลขต //คุณประมวลคุณประมวล
44. Member. Member  คุณกจิคุณกจิุุ

    55. . IT Wizard IT Wizard คุณวิศาสตรคุณวิศาสตร
  66. . Coordinator Coordinator คุณประสานคุณประสาน
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•• DialogueDialoguegg
•• Appreciation InquiryAppreciation Inquiry
•• Peer AssistPeer Assist
•• Before Action ReviewBefore Action Review

ff•• After Action ReviewAfter Action Review
•• RetrospectRetrospect•• RetrospectRetrospect
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•• พูดจากใจ จากความรูสึก เลาความสําเร็จกอนพูดจากใจ จากความรูสึก เลาความสําเร็จกอน
แลวจึงบอกวิธปีฏบิัติ ใชรปประกอบไดแลวจึงบอกวิธปีฏบิัติ ใชรปประกอบไดแลวจงบอกวธปฏบต ใชรูปประกอบได แลวจงบอกวธปฏบต ใชรูปประกอบได 

•• ผูฟงตองฟงอยางลึกซึง้ ไมตัดสินถกูผูฟงตองฟงอยางลึกซึง้ ไมตัดสินถกู--ผิด ไมผิด ไม
 ํ ใ  ็  ใิ ไ  ั ํ ใ  ็  ใิ ไ  ัแยง ทาใหคนเห็นคุณคา ภูมใจ และไดรบการแยง ทาใหคนเห็นคุณคา ภูมใจ และไดรบการ

ยอมรับยอมรับ  เกิดแรงจูงใจเกิดแรงจูงใจ
•• ผูรวมทําตัวใหอสิระ เสมอภาคกัน สรางผูรวมทําตัวใหอสิระ เสมอภาคกัน สราง
บรรยากาศเชิงบวกบรรยากาศเชิงบวกบรรยากาศเชงบวกบรรยากาศเชงบวก

•• อุปสรรคอุปสรรค  คือ วัฒนธรรมอํานาจ ควบคุมสั่งการ คือ วัฒนธรรมอํานาจ ควบคุมสั่งการ 
การไมพดการไมพดการไมพูดการไมพูด
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่ ่่ ่•• เปนกระบวนการคนหาสวนที่ดีที่สุดในเปนกระบวนการคนหาสวนที่ดีที่สุดใน
คน องคกร สังคม ทําใหคนแสดงพลังคน องคกร สังคม ทําใหคนแสดงพลังคน องคกร สงคม ทาใหคนแสดงพลงคน องคกร สงคม ทาใหคนแสดงพลง
เชิงบวกเชิงบวก

•• เปนการตั้งคําถามดวยความชื่นชม เปนการตั้งคําถามดวยความชื่นชม 
สนใจ เอาใจใส ถามเชิงบวกสนใจ เอาใจใส ถามเชิงบวก เพื่อสรางเพื่อสรางสนใจ เอาใจใส ถามเชงบวก สนใจ เอาใจใส ถามเชงบวก เพอสรางเพอสราง
ความหวัง ความตื่นเตน แรงบันดาลใจ ความหวัง ความตื่นเตน แรงบันดาลใจ 

้้มุทิตาจิต เอื้ออาทร กัลยาณมิตรมุทิตาจิต เอื้ออาทร กัลยาณมิตร
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•• ประชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น•• ประชุมแลกเปลยนความคดเหนประชุมแลกเปลยนความคดเหน
•• ทีมเหยาทีมเหยา--ทีมเยือนทีมเยือน, , รูเขารูเขา--รูเรา       ความรูรูเรา       ความรู
ใ ใ ใหมใหม

•• ทีมเหยาทีมเหยา -- ใหขอมลพื้นฐานใหขอมลพื้นฐาน•• ทมเหยา ทมเหยา   ใหขอมูลพนฐานใหขอมูลพนฐาน
•• ทีมเยือน ทีมเยือน --  ซักถามสิ่งที่สงสัยซักถามสิ่งที่สงสัย
•• ทีมเยือน ทีมเยือน --  เสนอมุมมองเสนอมุมมอง
•• ทีมเหยาทีมเหยา ทีมเยือนทีมเยือน แลกเปลี่ยนความรแลกเปลี่ยนความร•• ทมเหยาทมเหยา--ทมเยอน ทมเยอน --  แลกเปลยนความรูแลกเปลยนความรู
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•• ทบทวนเปาหมาย ประเมินผลการจัดกจิกรรมทบทวนเปาหมาย ประเมินผลการจัดกจิกรรม
•• โอกาสและอปสรรค ปจจัยแหงความสําเร็จโอกาสและอปสรรค ปจจัยแหงความสําเร็จ•• โอกาสและอุปสรรค ปจจยแหงความสาเรจโอกาสและอุปสรรค ปจจยแหงความสาเรจ  
•• ใหโอกาสสมาชิกเสนอความคิดเห็น ใหโอกาสสมาชิกเสนอความคิดเห็น ::    
          ☻☻    เปาหมายคืออะไร เปาหมายคืออะไร 

อะไรเกิดขึ้นจริงอะไรเกิดขึ้นจริง((สิ่งที่บรรลเปาหมาย และสิ่งที่บรรลเปาหมาย และ 25%  ☻☻    อะไรเกดขนจรงอะไรเกดขนจรง((สงทบรรลุเปาหมาย และ สงทบรรลุเปาหมาย และ 
สิ่งที่เกินความคาดหวัง สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมายสิ่งที่เกินความคาดหวัง สิ่งที่ไมบรรลุเปาหมาย))  

้้  ☻☻  ทําไมจึงเกิดเหตุการณนั้น ทําไมจึงเกิดเหตุการณนั้น ((เพราะอะไรเพราะอะไร) ) 2525%%
คิดจะทําอะไรตอไปคิดจะทําอะไรตอไป 5050%%    ☻☻  คดจะทาอะไรตอไป คดจะทาอะไรตอไป 5050% % 

•• ขอเสนอแนะที่นําไปปฏิบัติไดจริง ขอเสนอแนะที่นําไปปฏิบัติไดจริง ((SARS)SARS)
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(Specific Actionable Recommendations)

่ ่่ ่•• Face to Face Face to Face เชิญผูที่เกี่ยวของทุกคนเชิญผูที่เกี่ยวของทุกคน
•• ทบทวนวัตถประสงค การดําเนินงาน และทบทวนวัตถประสงค การดําเนินงาน และ•• ทบทวนวตถุประสงค การดาเนนงาน และทบทวนวตถุประสงค การดาเนนงาน และ
ผลงาน ผลงาน   

่่•• คนหาอะไรทีท่ําไดดี ทําไม คนหาอะไรทีท่ําไดดี ทําไม 
•• ปญหาอปสรรคคืออะไร จะแกไขไดอยางไรปญหาอปสรรคคืออะไร จะแกไขไดอยางไร•• ปญหาอุปสรรคคออะไร จะแกไขไดอยางไรปญหาอุปสรรคคออะไร จะแกไขไดอยางไร
•• อะไรที่สามารถทําใหดีกวาเดิมไดอะไรที่สามารถทําใหดีกวาเดิมได
•• จะทําอะไรตอไปจะทําอะไรตอไป  
คําแนะนําในอนาคต ใหขอเสนอแนะที่นําไปคําแนะนําในอนาคต ใหขอเสนอแนะที่นําไป•• คาแนะนาในอนาคต ใหขอเสนอแนะทนาไปคาแนะนาในอนาคต ใหขอเสนอแนะทนาไป
ปฏบิตัิไดจรงิ ปฏบิตัิไดจรงิ ((SARS)SARS)
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•• จบัประเด็น บันทกึเรือ่งราวแสดงจบัประเด็น บันทกึเรือ่งราวแสดงจบประเดน บนทกเรองราวแสดงจบประเดน บนทกเรองราวแสดง
ความสัมพันธของการสนทนาความสัมพันธของการสนทนา
ั ึ  ส สํ ั ี่ ิ ึ้ ิ ีั ึ  ส สํ ั ี่ ิ ึ้ ิ ี•• บันทกึยอสาระสําคัญทีเกิดขึน วิธีการ บันทกึยอสาระสําคัญทีเกิดขึน วิธีการ 
เคล็ดลับเคล็ดลับเคลดลบเคลดลบ

•• ปรบัเปนเอกสารอยางเปนระบบ จดัปรบัเปนเอกสารอยางเปนระบบ จดั
หมวดหมูหมวดหมู  

Lessons learned Best Practices
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Best Practices

•• การทําใหทุกคนเขาถงึความรูไดงายการทําใหทุกคนเขาถงึความรูไดงาย
•• เนนผูรบับรกิารเปนศนูยกลางการเรยีนรูเนนผูรบับรกิารเปนศนูยกลางการเรยีนรู
•• ใชใช WeblogWeblog สําหรบัแลกเปลี่ยนเรียนรสําหรบัแลกเปลี่ยนเรียนร•• ใช ใช Weblog Weblog สาหรบแลกเปลยนเรยนรูสาหรบแลกเปลยนเรยนรู
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ผลลัพธผลลัพธ ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์•• ผลลพธผลลพธ
ระดับการเขารวมระดับการเขารวม

•• ผลสมฤทธผลสมฤทธ
ลดเวลาในการลดเวลาในการ  ระดบการเขารวมระดบการเขารวม

        ของสมาชิก ของสมาชิก 
้้

  ลดเวลาในการลดเวลาในการ
        ทํางานทํางาน

  จํานวนครั้งของการจํานวนครั้งของการ
ประชมประชม

  ลดตนทุนลดตนทุน
รักษาลกคารักษาลกคา        ประชุมประชุม

  จํานวนปญหาที่ไดรับจํานวนปญหาที่ไดรับ
  รกษาลูกคารกษาลูกคา
  ลดความเสียหายลดความเสียหาย

        การแกไขการแกไข         จากความผิดพลาดจากความผิดพลาด
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KMKM
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•• ตารางแหงอิสรภาพตารางแหงอิสรภาพ    
•• แผนภูมิแมน้ํา แผนภูมิแมน้ํา (River Diagram)(River Diagram)
•• แผนภูมิขั้นบันได แผนภูมิขั้นบันได (Stair Diagram)(Stair Diagram)
•• ขุมความรู ขุมความรู (Knowledge Assets)(Knowledge Assets)

ื้ ีป่ ื ปื้ ีป่ ื ป•• พนทประเทองปญญาพนทประเทองปญญา

ที่มา : สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
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เปาหมายเปาหมาย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการทํางานเปนทีม

ปจจัย/องคประกอบ/แนวปฏิบัติ
สเปาหมาย/ความสําเร็จ

เริ่มตน
ระดับ 1

พอใช
ระดับ 2

ดี
ระดับ 3

ดีมาก
ระดับ 4

ดีเยี่ยม
ระดับ 5สูเปาหมาย/ความสาเรจ ระดบ 1 ระดบ 2 ระดบ 3 ระดบ 4 ระดบ 5

1. ทํางานที่ไดรับมอบหมายไดสําเร็จ √
2. รายงานใหกลุมทราบความคืบหนางานในกลุม √ 

 ั ั  ั  ื่ ใ  ไ  ี √3. สรางความสัมพันธกับผูอืนในกลุมไดดี √
4. รับฟงความคิดเหน็ของสมาชิกในทีม √
5. กลาวถึงเพื่อนรวมงานในเชงิสรางสรรค √
ใ   ื ั ื่  √6. ใหความชวยเหลือกับเพือนรวมงาน √

7...............................................
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สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 3

ประเดน็/หลักการ เรื่องเลาและคําพูด
“

แหลงขอมูล/บุคคล
..................
..................
..................

.................
.................”
“.................

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

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

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

.................
..................
.................”

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

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

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

ป ี  ไ  ป ใ    ่สรุปจากการเรียนรู ผูกไวกับประเด็นในสวนแรก สําหรับการคนควาเพิมเติม
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่ ่หลักการ/ขอแนะนํา ตัวอยางประสบการณ/เรื่อง
เลา/คําพด

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
เลา/คาพูด

ตองมีผนําทีมในการ “ครั้งหนึ่งเคยมีเหตการณเกิด หนวยงานตองมผูนาทมในการ
พัฒนา

ครงหนงเคยมเหตุการณเกด
ปญหาทะเลาะกันในหนวยงาน 

ํ  ิ ใ 

หนวยงาน..........
เอกสารเรื่อง.........

คุณสาราญตองอธบายใหทุกคน
เขาใจ โดย...................”

ทุกคนตองมีเปาหมาย
เดียวกัน
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•• ทําไปเรียนรไป ไมทําไมรทําไปเรียนรไป ไมทําไมร KMKM ไมมถีกไมมถีก--ผิดผิด•• ทาไปเรยนรูไป ไมทาไมรู ทาไปเรยนรูไป ไมทาไมรู KM KM ไมมถกูไมมถกู--ผดผด
•• ไมเนนทางการ เนนความเปนอิสระไมเนนทางการ เนนความเปนอิสระ
•• เปาหมายของ เปาหมายของ KM KM ตองชัด และจัดการใหเหมาะตองชัด และจัดการใหเหมาะ
กับเปาหมายกับเปาหมาย    กบเปาหมายกบเปาหมาย

•• เริ่มจากความสําเร็จเลก็ๆของคนเลก็ๆ ในเริ่มจากความสําเร็จเลก็ๆของคนเลก็ๆ ใน
      บรรยากาศ ชื่นชมยนิดี บรรยากาศเชิงบวก บรรยากาศ ชื่นชมยนิดี บรรยากาศเชิงบวก 
จดบันทึก และเผยแพรจดบันทึก และเผยแพร    จดบนทก และเผยแพรจดบนทก และเผยแพร

•• เปดโอกาสใหทุกคนเปนผูนํา มีความคิดริเริ่มเปดโอกาสใหทุกคนเปนผูนํา มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค  ทําใหเกิดการสนธิพลังสรางสรรค  ทําใหเกิดการสนธิพลัง (synergy)(synergy)

•• KMKM ที่ดีที่ดี ตองเปนสวนหนึ่งของงานตองเปนสวนหนึ่งของงาน ทําสม่ําเสมอทําสม่ําเสมอ•• KMKM  ทด ทด ตองเปนสวนหนงของงานตองเปนสวนหนงของงาน  ทาสมาเสมอ   ทาสมาเสมอ   
และตอเนื่อง จึงจะยั่งยืนและตอเนื่อง จึงจะยั่งยืน
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ั ปั ป I t li tiI t li ti•• การพัฒนาคนเปนกระบวนการการพัฒนาคนเปนกระบวนการ  InternalizationInternalization
ผสมผสานความรูจากภายนอกสูความรูที่ฝงลึกผสมผสานความรูจากภายนอกสูความรูที่ฝงลึก
ป ี  ั ิ โ ใป ี  ั ิ โ ใเปนการเรียนรู พัฒนา และเติบโตจากภายในเปนการเรียนรู พัฒนา และเติบโตจากภายใน

•• การสราง การสราง KM KM ที่มพีลัง ตองเชื่อมโยงคนที่มีที่มพีลัง ตองเชื่อมโยงคนที่มี
บทบาทหลากหลายเขามาเรียนรูรวมกนับทบาทหลากหลายเขามาเรียนรูรวมกนั เนนเนน
ความรูจากการปฏิบัติ ความรูเชิงเหตุผล เปนความรูจากการปฏิบัติ ความรูเชิงเหตุผล เปนู ฏ ู ุู ฏ ู ุ
ความรูเชิงบูรณาการความรูเชิงบูรณาการ

•• KMKM เพิ่มความสามารถในการเรียนรระดับบคคลเพิ่มความสามารถในการเรียนรระดับบคคลKM KM เพมความสามารถในการเรยนรูระดบบุคคลเพมความสามารถในการเรยนรูระดบบุคคล
(Personal Mastery) (Personal Mastery) ยอมรับวิธีการคิด ยอมรับวิธีการคิด 
(Mental Model)(Mental Model) ที่แตกตางของผอื่น เพิม่ที่แตกตางของผอื่น เพิม่(Mental Model)(Mental Model)  ทแตกตางของผูอน เพมทแตกตางของผูอน เพม
ความสามารถในการเรียนรูเปนกลุม ความสามารถในการเรียนรูเปนกลุม ((Team Team 
Learning)Learning) และทําใหคิดเปนระบบมากขึ้นและทําใหคิดเปนระบบมากขึ้นLearning) Learning) และทาใหคดเปนระบบมากขน และทาใหคดเปนระบบมากขน 
((System thinking)System thinking)
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ื ไ• คานิยมของทานคอือะไร
เปาหมายในชีวิตของทานคืออะไร• เปาหมายในชวตของทานคออะไร

• ถาทานมีเหตจําเปนตองลาออกจากคณะที่• ถาทานมเหตุจาเปนตองลาออกจากคณะท
ทานรักใน 1-2 เดือนนี้ ทานอยากทําอะไร
ใหคณะมากทีสุ่ด ซึ่งทานคดิวาจะชวยทํา
ใ  ป ศิไ ใหคณะเปนเลศได

13/07/52 วิไลวรรณ ทองเจริญ 45

P tiP ti ั ั   ิั ั   ิ•• Proactive: Proactive: ผลักดนัตนเองดวยคานิยมของผลักดนัตนเองดวยคานิยมของ
ตนเอง มีเปาหมาย และรูตนเอง มีความคิดริเริ่ม ตนเอง มีเปาหมาย และรูตนเอง มีความคิดริเริ่ม 

่ ่่ ่
ูู

ทําในสิ่งทีม่ีอาํนาจทําได รับผดิชอบ ไมตาํหนิทําในสิ่งทีม่ีอาํนาจทําได รับผดิชอบ ไมตาํหนิ
สิ่งใดสิ่งใดสงใดสงใด

•• Paradigm shift: Paradigm shift: ทาํใหเห็นสิ่งใหม ทําใหเกิดทาํใหเห็นสิ่งใหม ทําใหเกิด
ััพลังพลัง

•• Goal setting:Goal setting: วางเปาหมาย และเขียนปณธิานวางเปาหมาย และเขียนปณธิานGoal setting: Goal setting: วางเปาหมาย และเขยนปณธาน วางเปาหมาย และเขยนปณธาน 
มีความเปนผูนํา มีความเปนผูนํา ((คิดและทําในสิ่งที่ถกูตองคิดและทําในสิ่งที่ถกูตอง) ) มากมาก
วาวาการจดัการการจดัการ ((ทําสิ่งตางๆใหถกตองทําสิ่งตางๆใหถกตอง))วาวาการจดการ การจดการ ((ทาสงตางๆใหถูกตองทาสงตางๆใหถูกตอง))

•• Time management: Time management: บริหารตนเอง สนใจกับบริหารตนเอง สนใจกับ
่ ่่ ่

gg
สิ่งที่ตองทําและเวลาสิ่งที่ตองทําและเวลา
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•• WinWin--Win performance: Win performance: ใจกวาง ชื่อสัตย     ใจกวาง ชื่อสัตย     
มีความสัมพันธที่ดีกบัคนอื่น เขาใจผอื่นมีความสัมพันธที่ดีกบัคนอื่น เขาใจผอื่นมความสมพนธทดกบคนอน เขาใจผูอนมความสมพนธทดกบคนอน เขาใจผูอน

•• Emphatic listening :Emphatic listening : ฟงอยางเขาใจ รับรฟงอยางเขาใจ รับรEmphatic listening : Emphatic listening : ฟงอยางเขาใจ รบรู  ฟงอยางเขาใจ รบรู  
สรุปใจความและสะทอนความรูสึกสรุปใจความและสะทอนความรูสึก

ัั•• Synergy of the difference:Synergy of the difference: ยอมรับความยอมรับความ
แตกตาง สนธิแตกตาง สนธิ((ผนึกผนึก))พลังเพื่อนํามาใชพลังเพื่อนํามาใชแตกตาง สนธแตกตาง สนธ((ผนกผนก))พลงเพอนามาใชพลงเพอนามาใช

•• Sharpen the saw: Sharpen the saw: ดานกายภาพ ดานสังคม   ดานกายภาพ ดานสังคม   
ดานสติปญญา และดานจิตวิญญาณดานสติปญญา และดานจิตวิญญาณ

((ที่มา ที่มา : : 7 7 habit of highly effective people; Stephen R. Covey)habit of highly effective people; Stephen R. Covey)
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Nothing is impossible if your heart is willing
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Nothing is impossible, if your heart is willing
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