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๒๗-๒๘ เมษายน ๒๕๕๓

เรียนรู จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เปนแบบอยาง ในการทํางาน พระองคทาน
ทรงเปนผูสรางความรู มากกวาผูใชความรู 
ทรงใชแนวทางการศึกษาแกปญหา ของ
ประเทศชาติ โดยการลงพื้นที่ศึกษาดูสภาพ
เพื่อใหเขากบับรบิทของสังคม 
วัฒนธรรม วิถีชีวิตของประเทศ จะไมหยบิ
ความรูจากตํารา หรอื ความรูจากตางชาติ

เราตองใจกวางตออนาคต
เพราะความใจกวางตออนาคต 

จะสอนใหเรารูจักทุมเทกับปจจบุนั
อยางเขาใจ

ในคุณคาของชวีิตและวนัเวลา

เครื่องมือ
มีไวใช
ใช

ไมได 
เพื่อ

เปน ภาระ

นิทาน ฅน กับ ไม
ไดคิด และ
 คิดอะไรได

. . . เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคน
จะมโีอกาสไดทํางานตรงกับ
วิชาที่เรียนมา หรือ พอดกีับ
คณุวุฒิที่มอียู.

. . . บางคนอาจตองทํางานต่ํา
กวาระดบัวิทยฐานะ บางคน
อาจตองทํางานคนละ
แนวทางกับที่ศึกษา.

. . . จะเปนอยางใดกต็าม กค็วร
ยินดีและเต็มใจทํา เพราะแตละ
คนมพีืน้ฐานการศึกษาเพยีงพอ
อยูแลว ทีจ่ะคิดหาแนว
ปฏบิัติงานทัง้นัน้ใหดีได.



. . . ขอสําคญัจึงอยูที่วา จะตองตั้งใจ
ทํางานใหจริง ดวยความคดิ ดวย
ความพยายาม ดวยความ
พอเหมาะพอดี และ ดวยความรู
จกัสงัเกตศึกษา

. . . เพื่อใหสามารถ ทํางานได
เสร็จสมบูรณทุกสิง่ พรอมทัง้
ไดรับความรู และ ประสบการณ
เพิม่พูนขึน้เปนลาํดับดวย

พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศึกษา วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๓๐

• ตั้งใจ คือ เอาใจตั้งในงาน หรือ เอางานตั้งไว
หนาใจ

• ตั้งทุกอยางที่มีอยูในใจ คือ ความสามารถ 
ความรู และ ความดใีนตัว ใหใสลงไปใน
งาน และ งานนั้นจะมีความสําเร็จ มีคุณ

• เปนเกียรติสําหรับตนเอง  เปนเกียรติ
สําหรับหมูคณะ สําหรับประเทศชาติ
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15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

1. HEAD   ทํางานอยา
สักแตวาทําไปวนัๆ ตอง
คิดใหถกูตอง และ ใช
วจิารณญาณ
ประกอบการตัดสินใจ

28/04/53 14

15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

2. HAND  ทํางานให
เตม็กาํลังและเตม็ฝมือ 
พรอมที่จะยื่นมือไป
ชวยผูอื่นในทีมงาน
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15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

3. HEART ทํางาน
ดวย หัวใจ เต็มใจ 
ตั้งใจ ใสใจ และ 
ดวยใจรกั
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15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

4. HARMONY ทํางานอยาง
สอดคลองสอดประสานกัน

5. HABIT ควบคุมนสิัย สติ 
และ ตนเอง อยูในกติกา ให 
“สติมา ปญญา เกดิ”

28/04/53 17

15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

6. Humor มีอารมณ Joy 
+ Join สราง Joint เจง 
ไม เจง หรอื เจา

7. Help ชวยเหลือกนั
และกนั
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15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

8. Hear ไดยิน 
และ ฟง

9. Health 
สุขภาพจิต กาย
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15 Hs  เพือ่ความอยูรอด

10. Happy งานไดผล 
ฅ ฅน เปนสุข  สนุก
สรางสรรค สรางฝน
ใหเปนจริง ตั้งใจนิ่ง 
สู องคกรที่มีชี วิต 28/04/53 20

15 Hs  เพือ่ความอยูรอด
11. Humanitarian ผูมีมนุษยธรรม
12. Human Right  สิทธิมนุษยชน
13. Humanized ทํางาน ดวยความ
เปน มนษุย 

14. H Honerable ใหเกียรติซึ่งกันและ
กัน  

15. H Honest ซื่อสัตยสุจริต มีน้ําใส
ใจจริง ในการทํางาน 28/04/53 21

5 Ls  เพื่อความอยูรอด

•LISTEN ฟงอยาง
สุนทรียสนทนา ฟง
อยางนักเรียนรูจากคน
อื่นจะทาํใหเรารูมาก
ขึ้น ฉลาดมากขึ้น
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5 Ls  เพื่อความอยูรอด

•LOOK มองคนอื่น ทํา
อะไรดีนํามาปรับ/
ปรุง/แตง/ปฎิบัติ/
ถอดบทเรียน/ลิขิต/
แบงปน/ฝน/เปาหมาย

สามลอ 
และ 

ความรู
นํามา
จัดการ
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5 Ls  เพื่อความอยูรอด

•LEARN เรียนรูจากการถอด
บทเรียนของตนเอง และ เรียนรู
จากคนอื่น พรอมที่จะเรียน
ตลอดเวลา   องคกรที่ทันสมัย  
ตองเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่เรียก Learning Organization
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5 Ls  เพื่อความอยูรอด

•LAUGH พกอารมณขัน เปน
ยาบํารุง เพื่อผอนคลายความ
ตึงเครียดในการแก
สถานการณ และ เผชิญปญหา

•Living Organization เปน
องคกรที่มีชีวิต ที่มีความรักและ
ความเขาใจ ความผูกพัน

Red Ocean Strategy

• กลยุทธนานน้ําสีเลือด  ถือเปนหนทางหนึ่งที่เคย
ชวยใหหลายองคกรประสบความสําเร็จ แตใน
ความสําเร็จนั้นกลับกอใหเกิดความรุนแรงใน
แวดวง เพราะดวยวิถีทางแหงกลยุทธนานน้ําสี
เลือดแลว การแขงขนัเพื่อใหไดมาซึ่ง ความเปน 
“เบอรหนึ่ง” การมุงเอาชนะคูแขง เพื่อแยงชิง
สวนแบง 

Blue Ocean Strategy
• กลยทุธนานน้ําสีคราม  จึงเปนแนวทางดําเนินองคกร
ที่เกดิขึ้นตามมา เพื่อหลีกเลีย่งการแขงขันทาง
การตลาดแบบเดิม กลยุทธนานน้ําสีครามจะไม
แขงขัน  ไมเอาชนะกนัดวยการลอกเลยีนแบบ แตจะ
เลือกพัฒนาใหแหวกแนวไปจากทีม่ีอยู เนนความ
เปนสิ่งใหมลาสุดที่ไมเคยมมีากอน ใช “นวัตกรรม
ใหม” และ “ความตาง” เปนตัวดึงดูดความสนใจ ซึง่
นั่นคือการหนีที่ไมมีวันสิ้นสุด!



White Ocean Strategy

• “กลยุทธนานน้ําสีขาว” เปนฐานที่มัน่เสริมในการทําองคกรอยาง
ยั่งยืน ไมวาจะอยูในนานน้ําสีเลือดหรือสคีรามกต็าม หาก
ผูบรหิารและองคกรมคีวามยดึมัน่อยูบนคณุงามความด ีศีลธรรม 
และ ปรับมมุมองจากที่คอยตกัตวงผลประโยชนจากสังคม มา
เปนการชวยเหลือ แบงปน และ เปนสวนหนึง่ของสวนรวม โดย
คํานึงถงึภาพกวางของ People, Planet, Profit และ Passion เปน
แรงขับเคลือ่นในการบริหารงานทุกภาคสวน ตั้งแตพันธกิจ 
วิสัยทัศน นโยบาย การผลติ การบริหาร การตลาด การสื่อสาร 
การบริหารงานบคุคล 

Orange Ocean Strategy
• “นานน้ําสสีม” จะเกิดความสอดรับรอย
เรียงของจุดมุงเนน กลยุทธ โครงสราง 
กระบวนการ การบริหารการพฒันาคนและ
วัฒนธรรมองคกร และ ยงัจะเปน “เขม็
ทิศ” ที่นํามาสูการใช “จิต ปญญา และ 
จินตนาการ ในการพฒันาใหองคกร เกิด
การพฒันาที่ยั่งยืน”

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสาร และ สามารถประมวลผลความรู  
ในดานตางๆ”

“เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการในสังกัด

ใหเปนบุคลากรทีม่ีประสิทธิภาพ และ        
มีการเรียนรูรวมกัน”

อาศรมสีข่องคติฮินดูเกี่ยวกับชวงวัยชีวิตมีดังนี้

•พรหมจรรย>>>  คอืวัย
ศกึษา  ฝกฝนบําเพญ็ตน
เปนคนดี (จรรยาของ
พรหม ผูบรรลุพรมจรรย 
คอื ผูจบเสร็จการฝกฝน
ปฏบิัตแิลว)

อาศรมสีข่องคติฮินดูเกี่ยวกับชวงวัยชีวิตมีดังนี้

•คฤหสัถ>>> เปน
ชวงครองเรือน  
คือ การม ี  
ครอบครัว  ลงหลัก
ปกฐานบานเรือน

อาศรมสีข่องคติฮินดูเกี่ยวกับชวงวัยชีวิตมีดังนี้

•วนปรัส>>>  คอืชวง
ปลีกวิเวก  ใฝธรรม 
บําเพญ็พรต ถอื
ศลี  ภาวนาธรรม เพือ่
ความรูแจงในสัจธรรม
ความจริงของชวีิต

อาศรมสีข่องคติฮินดูเกี่ยวกับชวงวัยชีวิตมีดังนี้
•สันยาสี>>>  เปนชวงชีวิตที่รู
จริงรูแจงแลว และ นําความรู
นั้นมาถายทอดใหคนรุนหลัง 
หรือ คนไมรูไดรู ชวงวัยนี้
เปรียบเหมือนการ แจกของ
สองตะเกียง คือ 
แจกจายความรู  ชูแสงสองทาง

มนุษยเราพงึดแูลชวีิต
ใหเปนไปตามครรลอง
หรือ มรรคาในแตละ

ชวงวัย 
เพือ่ใหสมประโยชนที่ได

เกดิมาเปนชวีิต 



• ยี่สิบปแรก >>>  ดูแลชีวติ 
ตลอดจนใหการศกึษา

• 20-30  ป >>>  ดูแลตนเอง
จบการศกึษาแลว เปนชวงเวลา
ทํางาน
หางานที่ตนเองถนัดเปนสมัมาชพี

• 30-50  ป >>>  ดูแลครอบครัว
ดูแลชวีิตของลกูที่เกิดมา

• 50-80  ป >>>  ดูแลสังคม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตบช 4.2  มีระบบ
บริหารจัดการ
ความรูจากงานวจิัย
และงานสรางสรรค

การจัดการ
ความรู

ABC
2

A

C B

ตบช 7.3 มีการ
พัฒนาสถาบันสู
องคการเรียนรู

สกอ.

ก.พ.ร. 52

ตชว 15 ระดับ
ความสําเรจ็ของ
แผนพัฒนา
บุคลากรและการ
จัดการความรูเพื่อ
พัฒนาบุคลากร
ของสถาบันอุดม
ศึกษา

ตบช9.2 39

มาตรฐานดานพันธกิจ
•การดําเนินงานตามพันธกจิของ
อุดมศกึษาทั้ง ๔ ดาน อยางมี
ดลุยภาพ โดยมีการ
ประสานงานความรวมมือรวม
พลงัจากทุกภาคสวนของชุมชน
และสงัคมในการจัดการความรู

40

ดานบริการวิชาการ
• มีการบรกิารวิชาการที่ทันสมัย 
เหมาะสม สอดคลองกับความตองการ
ของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญ
ของประเภทสถาบัน มีการประสาน
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศกึษา
กับภาคธุรกจิอุตสาหกรรมทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเสรมิสรางความ
เขมแข็งและยั่งยืนของสังคมและ
ประเทศชาติ 41

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสงัคมฐานความรู และ 

สงัคมแหงการเรียนรู

•มีการแสวงหา การสราง 
และ การใชประโยชน ทั้ง
ในสวนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อสรางสังคม
ฐานความรู

42JJ12May09

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และ สงัคมแหงการเรยีนรู

•มีการบริหารจดัการความรูอยาง
เปนระบบ โดยใชหลกัการวิจยั
แบบบูรณาการ หลกัการ
แลกเปลีย่นเรียนรู หลกัการ
สรางเครือขาย และ หลกัการ
ประสานความรวมมือ รวมพลงั
อันนําไปสูสงัคมแหงการเรียนรู 43

หนวยงานไหน 
ไมเปลี่ยนพฤตกิรรมการทาํงานจาก
ตางคนตางทาํ ตางหนวยตางทํา 
ไมชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมเรยีนรู 
ไมแลกเปลีย่นแบงปนความรู

หนวยงานนั้นก็จะตกต่ํา จนอยูไมได
และจะเกิดการเปลีย่นแปลงรุนแรง 

ในการเปลีย่นแปลงรุนแรง
ก็จะยากลําบากกวา

การเปลีย่นแปลงแบบพัฒนา 



ทั้งนี้ผูบรหิารระดับสูงตองเอาจริงเอา
จังและเชื่อมั่นในคณุคาของ KM หรอื
มิฉะนั้นก็อาจทําในหนวยงานยอย

ภายใตภาวะผูนํา
ของหนวยงานยอย 

จุดที่สําคญัคอื ใช KM ภายใตความ
รบัผิดชอบของเราเอง ภายใน

หนวยงานของเราไมเนนการควบคุม
สั่งการ แตเนนแลกเปลีย่นเรยีนรู 
หนวยของเราก็ไดประโยชน 

ถาเราไมอยูในฐานะทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงภาพใหญ 

เราก็เปลีย่นทีต่ัวเราเองกอน 
เปลีย่นในหนวยงานทีเ่รา

รบัผิดชอบกอน

ตอเมือ่มโีอกาส จงึคอย
รวมกับภาคแีนวรวม

ดาํเนินการ
เปลี่ยนแปลงภาพใหญ 

พรบ.การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542
ปฏิรปูการศึกษา

พัฒนาการเรยีนรูกอบกูสังคมไทย

มาตรา 4 การศึกษา
กระบวนการเรยีนรู การฝก การอบรม

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู

อันเกิดจากการจัดการสภาพแวดลอม 
สังคมการเรียนรูและปจจยัเกือ้หนุน

ใหบคุคลเรยีนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

52/146

ความมุงหมายและหลักการการจัดการศกึษา
• มาตรา 7

–มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
–รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดสรางสรรค 
ใฝรู และ เรยีนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนือ่ง

• มาตรา 15 การจัดการศกึษา
–การศกึษาตามอัธยาศัย  เปนการศึกษาที่
ใหผูเรียนรู ไดเรียนดวยตนเองตามความ
สมัครใจ ศักยภาพ ความพรอม และ 
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ สังคม สิ่งแวดลอม สื่อ 
หรือ แหลงความรูอื่นๆ

•มาตรา 22 การจดัการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมคีวามสําคญัที่สุด



•มาตรา 22 
• มาตรา 23 การจดัการศึกษาตองเนน

–ความรู
–คุณธรรม
–กระบวนการเรียนรู
–และ บรูณาการในแตละดับการศกึษา
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หมวด 4 มาตรา 28 หลักสูตร
• สาระของหลักสูตร ทัง้ที่เปน      
วิชาการ และ วชิาชพี ตองมุงที่
พฒันาคนใหมีความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และ 
ความรบัผิดชอบตอสังคม

การจัดการความรู และ ความไมรูใน
ดานการเรียนการสอน กรณศีกึษา 

การบูรณาการ
การประกนัคณุภาพ
การศกึษา โดยใช

เครื่องมือ
การจดัการความรู

กก.IQAภายนอก  
ชวยเสนอแนะ

“Tacit Knowledge”

แผน-ผลงาน
แบบประเมนิ

ตนเอง

การจัดการความรู
การประเมินคุณภาพ
จากผูประเมินภายใน-

ภายนอก

ไมรู วา

รู วา

รู อะไร ไมรู อะไร

Hidden Area
ตัวแทนจากภาควชิา/หนวยงาน

มารวมกันเรียนรู

Unknown AreaKnown Area

Blind Area

1

2

3

4

เรียนรูเพื่อการพัฒนา
ตั้งเปา-เฝาดู-ปรับเปลี่ยนAction

ระบบ และ กลไก

เปดใจ-ทําใจ
โดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด (สคส.) รศ.นพ.จิตเจรญิ(JJ) ปรุง ๒๔ พ.ย ๔๙

บอกใหผูนาํรู..สูลูฝน
ขอมลู กัมปนาท



ตัวชี้วัด 5.3.5 
ระดับความสําเรจ็ของการดาํเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู 
เพื่อสนับสนุนประเด็นยทุธศาสตร 
(ก.พ.ร.)

ตอบ หนา  20
ยุทธศาสตร 
มมส. 5 ขอ
หรอืไม ?

ประเดน็ยุทธศาสตร มมส.
1.การผลติบัณฑิตและพฒันาการจัดการศกึษา
เพือ่ใหไดบัณฑิตที่พงึประสงค
2.การวิจัยและพฒันาองคความรูเพือ่เพิม่
ศกัยภาพและขดีความสามารถในการแขงขัน
3.การใหบริการวิชาการกับประชาคมทกุระดับ
และชมุชน

ประเดน็ยุทธศาสตร มมส. (ตอ)
4.การอนุรักษ ฟนฟ ูปกปอง และเผยแพร
ศลิปวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณี
ของอสีานใหยั่งยืน
5.การพฒันาระบบการบริหารมหาวิทยาลัย
ตามหลกัการบริหารจัดการที่ด ีเพือ่ใหกาวทัน
ตอการเปลีย่นแปลง

ตนน้ําแหงความคดิ : วิชติ ชาวะหา (CARD)

เชื่อม
โยง
การ
ทํา
งาน



มมส. : รูปลกัษณใดในทศวรรษหนา ?
ประโยค หนา 88 : ศ.นพ.อดุลย วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต

...ผูเขียนไดกลาวเกี่ยวกับรปูลักษณใน
ทศวรรษหนาของมหาวิทยาลัยมาแลวหลายครั้ง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จําเปนตอง
“ผันตวัเอง” “ปรบัเปลี่ยนตวัเอง” ใหเปน
มหาวทิยาลัยเรียนรู ในอนัดับแรก และ
มหาวทิยาลัยนวัตกรรม ในอนัดับตอไป       
ใหจงได...

มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา? สื่อดวยภาพ

IU & LU
Mahasarakham University

ลูใน ลูนอกKM

ชุมชน
เอกชน

อุดมศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน
อาชวีะฯ
ภาครฐั

ตางประเทศ

KM

ลู
นิสิต

ลู
คณะ

QA QA

KM

ลู
หนวย
สนับสนุน

QA

KMKM

IQA & TQA

QA

เราทกุคน KM

รวมมือ รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท

ลู
โรง
เรียน

ปรับปรุง 24 มีนา 51

งาน
QAQA

QA

KM

งาน
องคกร

เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา
จงเลือกเอา สิ่งทีด่ี เขามีอยู
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู
เรือ่งทีช่ั่ว อยาไปรู ของเขาเลย

เครือ่งมอืขับเคลือ่น QA_MSU
- ลปรร.-

- CoP / Network -
- AAR / ALR -

- ชดุ River Diagram -

ลูนอกอืน่ ๆ ผวจ. หอการคาฯ

6-7 พ.ค. 51
ไปรบัคําสะทอน / ลปรร.

คณุภาพ มมส. สายตาทาน ?
ผอ.เขตพื้นที่
นายก อบจ.



http://gotoknow.org/blog/kamphanat

ศูนยฯ + กองกจิฯ on G2K & F2F
pandin : นายพนัส ปรีวาสนา

ศูนยฯ + กองกจิฯ on G2K & F2F
กอง..สเร็น : นายวัฒนพงษ คงสบืเสาะ

ศูนยฯ + กองกจิฯ on G2K & F2F
JJ : รศ.จิตเจริญ ไชยาคํา

ศูนยฯ + กองกจิฯ on G2K & F2F
แจค : นายกัมปนาท อาชา

“blog งานประจํา(QA) บรรยากาศการ ลปรร และ ตอยอด



MSU_ABC Model ขับเคลื่อน KM สู LO

JJ ตอยอด KM_LO ดวย (ABC)2 
Model

A

B C
LO

A1 : Assurance :(QA) ตัวบงชี้ที่ 
7.3 การพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู

A2:Accreditation ทกุระบบ
B1 : Back

up
สู 

B2:Best 
Practice

C1 : 
Collaboration

C2:
Core value
/Competency 

+ CoP

91

“บูรณาการแลกเปลี่ยนเรียนรู”
MSU-QA_KM  ABC Model

เวทเีสวนา ลปรร.

QA

กอง

คณะ

สํานัก

KM _QA 
MSU

Database

การนําไปใช
ปรับ/พัฒนาตอยอด External

Information

 สถาบนั

MSU
Team 

ดัดแปลงจากกองสงเสรมิและพัฒนางานวิจัย

QA

สถาบนั

คณะ
สํานัก

ปรับจากขอมูล รศ.ดร.อรรณพ
28Jan2008 92

การฝก "สุนทรีย
สนทนา"

(Dialogue)
JJฅ ฅนธรรมดา

Blog:www.gotoknow.org/uackku

กิจกรรมถอดบทเรียนเจาของ

•วาดภาพ
ตัวตนเจาของ
ลงในกระดาษ

ใหเวลา ๒๐ นาที
จับคู เลาสูกันฟง 
นําเสนอ รูปภาพ 
วาใผเปนไผ
ชาย-หญงิ
หญงิ-หญงิ

กจิกรรมคนหา_ถายทอดตัวตน

•จับคู 
•เลาสู

สรปุกิจกรรมคนหา-ถอดบทเรียนตนเอง
Self Reflection

•มองตนเองให
ออก

•บอกตนเองใหได
•ใชตนเองใหเปน

นั่งสงบจิตใจ ลองฝกดอกอะไรใหม
• จากการถอดบทเรียนเจาของ เรื่อง
ดีดีในชีวติเจาของ (Best 
Practice)
–กําหนด A>>B>>A
–ถอดบทเรียน เลาเรื่องดีดีที่สุดหนึ่ง
เรื่อง

–ฟงดวยความเคารพ ใหเกียรติ จบ
แลว เลากลบั และ เติมใหเต็ม



ฝกดอกอะไรเปนคู
•ยกเกาอี้มานั่งหากัน
•หันหนาหากันเปนคูๆ(คูใหม)
•ทานอาวุโสนอยเลาที่ถอด
บทเรียนในกระดาษใหพี่ฟง

•พี่ฟงอยางนักเรียนรู ให
เกียรติ ไมขัด ไมถาม

ฝกดอกอะไรเปนคู ๒
•ทานอาวุโส
มากกวาเลากลับ
วาไดยินอะไร
จากนอง

ฝกดอกอะไรเปนคู ๓
•ทานอาวุโสนอย
เติมเต็มวาพีเ่ลา
กลบัขาดอะไรที่ตัว
ไดเลาไป

ฝกดอกอะไรเปนคู ๔  

•  
•
•

วธิแีลกเปลีย่นเรยีนรูตาม
แนวทาง KM

ศ.นพ.วจิารณ พานชิ
28 เม.ย.48

Lecturing

ONE-WAY
Communication

Debate

Two-way
Communication

It teaches fighting

Discussion 

Multi-way 
communication

Take decision by voting

Dialogue is constructing
• Dialogue is art of 

listening. Here people learn to 
listen to learn not only words but 
all facets of the presence of 
others in their context

• Dialogue is exploring for 
construction not an agreement



สุนทรียสนทนา (Dialogue) วงสนทนาที่เรยีกวา “Dialogue” 
อาจจะเขาใจผิดคดิวาเปนการ 

“ฝกพูด” แตจรงิๆ แลว
วง Dialogue เปนการ 

“ ฝกฟง ” “ ฝกคดิ ” ( )

 สวนการ ฝกคิด กเ็ปนการ
ทําไปตามหลกั

“โยนโิสมนสิการ” คือ 
ฝกใหมกีารใครครวญ 

ไตรตรอง

Dialogue เปนการ 
“Create” Solution 
เปนการ “สรางใหม”

(อาจจะเปนตอยอดจาก “ของเกา”)
ไดคําตอบที่เปน

“ของสด” มีความเปน “ปจจุบนั”

พื้นฐานการฝก ฟง เปนคู 

•ตั้งสติ ถอดบทเรียน 
•เลา(ถายทอด) ฟง ทวน 
สะทอน ปงแวป อะไรใหม

•ไดคิด คิดอะไรได
•KUSA (กูซาใหม)

สุนทรยีสนทนา (Dialogue) พื้นฐานการถอดบทเรยีน ถอดบทเรียน-ลปรร

•ไดเรียนรู
อะไรจาก  
ครูสมพร 
ฅนสอน
ลิง



ถอดบทเรียน 
ปงแวปอะไร 
(Get อะไร)

เขากลุม ๔ ทาน ตั้งวงเลา กติกาพืน้ฐาน 
1. ทุกคนไดโอกาสนําเสนอความคิดโดยเทาเทยีมกัน
2. ไมพูดนอกประเด็น ไมพูดแทรกเมือ่คนอื่นพูดยังไมจบ
3. ไมเปดเสียงโทรศัพทมอืถอืขณะอยูในวงสนทนา
4. ดํารงความเงยีบไวได ตราบที่ยังอยูในกระบวนการ
5. ไมตัดสิน ไมดวนสรุป
6. ผูที่มสีิทธิพ์ูด คือผูถอื “Talking Stick”

DAR=During Action Review
การทบทวนระหวางกิจกรรม

1. เมื่อเทยีบกบัความตั้งใจ หรอื เปาหมาย 
กิจกรรม ความรูพืน้ฐาน/เทคนิค KM_LO 
เปนอยางไรวันนี้

2. KUSA ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ 
ในการนําการจัดการความรูมาเติมเต็มงาน 
เปนอยางไรวันนี้

3. ยงัสงสัย/ของใจ จะใหเติมเต็มKM_LO 
อยางไรวันพรุงนี้

4. มีขอเสนอแนะเพือ่พฒันา อ.JJ อยางไร

ความรู คือ อะไร
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นยิามของ “ความรู”
• ตามพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2542 คือ “สิ่งที่สั่งสมมาจาก
การศกึษาเลาเรียน การคนควา หรอื 
ประสบการณ รวมทั้งความสามารถ เชิง
ปฏิบัติ และ ทักษะ ความเขาใจ หรอื 
สารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ 
สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การ
คิด หรอืการปฏิบัติองควิชาในแตละ
สาขา”

28/04/53 KM_Concept_JJ2007 124

 “ความรู”
•ซึง่ทักษะประสบการณนัน้ 
ไมไดมีอยูในตําราแตเกิด
จากการลงมือปฏิบตั ิ
ดังนัน้ ความรูจะเกิดได
ดวยการลงมือปฏิบตั ิ
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ลําดับขั้นของความรู
• เริ่มตนจากการเก็บขอมลู (data)
• แลวนําขอมลูมาวเิคราะหเปนสารสนเทศ 

(information)ทีเ่กี่ยวของและเปนประโยชนตองาน 
• จากนั้นเมื่อใดกต็ามทีม่ีการนําขอมลู และ 
สารสนเทศไปประยุกตใชงานจริงก็จะเกิดเปน
ความรู (knowledge) เกิดปญญา



จัดการความรูไปทําไม?

... เพราะ ความรูมีมาก แต ความรักมีนอย 

คณุธรรม ๘ ประการ
ของการจดัการความรู

เปนศลีธรรมพืน้ฐาน
• การเคารพศักดิ์ศร ีและ คุณค า 
ความเป นคนของทกุคนอย าง   
เทาเทยีมกัน ศีลธรรมพืน้ฐานนี ้
จะนําไปสูการอยูรวมกันด วย
สันติ

การไมใชอํานาจ
• การจัดการความรูสรางความสัมพนัธ
ใหม ทุกคนมคีวามสําคัญ ประสบการณ
ของทกุคนมคีวามสําคัญ ความเสมอ
ภาคทําใหเกิดความสัมพนัธที่ดี ทําให
ทุกคนมเีสรีภาพที่จะนาํเอาศักยภาพใน
ตนออกมาแบง    ปนรวมแลกเปลี่ยน
เรียนรู สงใหเกิดความสุข และ พลัง
ของความสรางสรรค

การฟงอยางลกึ (deep listening)

• การฟงอยางลึกทําใหเกิดปญญา โบราณใช
คําวา พหูสูต สําหรบัผูมีปญญา(สตุะ = ฟง)
เมื่ออกีฝายตั้งใจฟง ผูเลาจะมีความรูสึกที่ดี 
มีความเชื่อใจ ยอมอยากจะบอกอะไรที่
เกี่ยวกับเขา ซึ่งตามปรกติจะไมบอกใคร 
การฟงอยางลึกและเงียบ จิตใจสงบ มีสติ
จดจออยู กบัสิง่ที่ไดยิน จะใหเกดิปญญา 
Otto Scharmer ไดเสนอทฤษฎีรูปตัวย ู
(U)

Theory U
(ก) ถารับรูอะไรมาแลวมี
ปฏิกิริยาออกไปทันที 
แบบพูดเปรี้ยงทําเปรี้ยงจะ
ตืน้ แยกสวนไมประกอบ  
ดวยปญญา ตกเปนเหยื่อ
ของกิเลส

Theory U
(ข) ถารับรูอะไรมา แขวนไวกอน ดึงลง
ลึก พิจารณาอยางเงียบๆ มีสติ จิตจะ
สงบมากไปสัมผัสความจริงทัง้หมดที่
เขาใชคําวา Presencing ณ ที่นั้น         
อดีต – ปจจุบัน – อนาคต จะเชื่อมกัน
เกิด  ปญญาสวางไสว เมื่อพดูหรือทํา
อะไรออกไปก็เปนผลจากการเกิดป
ญญา

เปนวธิีการทางบวก
• คือเอาความสําเรจ็ ความภาคภมูิใจของสิ่งที่
เคยทําดวยดีเปนตัวตั้ง นํามาเห็นคุณคาและชื่น
ชม แลกเปลี่ยนเรยีนรู ตอยอดใหงดงาม และมี
ประโยชนยิง่ขึ้น 

• วิธีการทางลบคอืเอาความลมเหลวหรอืปญหา
ขึ้นมาเปนตัวตั้ง วิพากษวิจารณ แลวทะเลาะกนั 
เปนการทอนกําลัง 

• วิธีการทางบวกทําให มี ความปติ ม ี
กําลังใจ มี ความสามัคค ีและม ีพลังสราง
สรรค ที่จะเคลื่อนตัวตอไปในอนาคต



•การเจริญธรรมมะ ๔ 
ประการ
–เอื้ออาทร (Compassion)
–เปดเผย (Openess)
–จริงใจ (Sincerity)
–เชื่อถือไววางใจกัน 
(Trust)

การเรยีนรูรวมกันในการปฏิบัติ 
(Interactive learning through action)

•เปนอิทธิปญญาการ
เรียนรูรวมกนัในการ
ปฏบิัตมิี ความสําคญั
ที่สุดในการทาํใหทํา
อะไรยากๆ ใหสําเร็จ        
(อิทธิ = ความสําเร็จ)

การถกัทอไปสูโครงสรางใหม
ขององคกรและของสงัคม

•โครงสรางที่สดุโตง ๒ อยางคอื
โครงสรางทางดิ่ง และ โครงสราง    
ปจเจกชนนิยมแบบตัวใครตัวมัน  
ไมมีพลังเพียงพอในการแกปญหาที่
ยากและซับซอน ของสังคมปจจุบัน 
การจัดการความรูกอใหเกิด         
โครงสรางใหมแบบเครือขาย

สังคมยคุใหม ราษฎรอาวุโส การเจริญสติในการกระทํา
• การจดัการความรูที่ดีเปนการเจรญิสติ
ไปในตัว การเจรญิสติ คือการรู ตัวการ
รูตัวทาํใหมีปญญา และ  ทาํได ถกูต
อง ในกระบวนการจดัการความรูที่ดี 
ทุกคนตองพยายามมีสติระลกึรู เมื่อทุก
คนมีสติ ในกจิกรรมรวมเถดิ จะเกิดเป
นสติของกลุม หรอืสติขององคกร หรอื 
สติของสังคม

• วิชาการ หลักวิชา
• ทฤษฎี (Theory)

ปริยัติ
• มาจากการสังเคราะห วจิัย 

ใชสมอง (Intellectual)
• เปนกฎเกณฑ วิธีการ 

ขั้นตอนทีผ่านการพิสูจน

• ภูมิปญญา เคล็ดวชิา
• ปฏิบัติ (Practice) 
ประสบการณ 

• มาจากวิจารณญาณ 
ใชปฏิภาณ (Intelligent)

• เปนเทคนคิเฉพาะตัว 
เปนลูกเลนของแตละคน

Explicit K. Tacit K.VS.

จะ “จัดการ” กับความรู 2 ประเภทนี้อยางไร?

รวบรวม/จัดเก็บ นําไปปรับใช

เขาถึง
ตีความ

Explicit
Knowledge

Tacit
Knowledge

สรางความรู
ยกระดับ

มีใจ/แบงปน

เรยีนรูรวมกัน

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store apply/utilize

เรยีนรู
ยกระดับ

Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

การจัดการความรู  3 มุมมอง

Learning
Community

ความรูในกระดาษ

ความรูในคนความรูในเครือขาย “Total”
Knowledge

Management
เปน KM ที่รอบดาน
ตองจัดการทั้ง 3 อยาง



แกนการจัดการความรู องคกร แหงการเรยีนรู และ การจัดการความรู องคกร แหงการเรยีนรู และ การจัดการความรู

องคกร แหงการเรยีนรู และ การจัดการความรู องคกร แหงการเรยีนรู และ การจัดการความรู

•ฟง ฟง ฟง และ คดิ นําไป 
ปรับ ปรุง พัฒนา ใหเขา
กับ ความเปนตัวตนของ
เรา

องคกร แหงการเรยีนรู และ การจัดการความรู

• นําไปเลา แลก เปลี่ยน ใหฟง วา
เรานํามา(จากคนอื่น) และ เรา
นําไป พฒันา ตอยอดเพือ่
พฒันา ตน ฅน งาน องคกร 
อยางไร

 เสนทางสูสังคมเรียนรู

มี  สราง  ปรับปรุง  
ความรูของตนเอง 

เสนทางสูสังคมเรียนรู เสนทางสูสังคมเรียนรู
•



Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กาํหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เริ่มจากเรือ่งที่สนใจ
• ใช “หวัใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กาํหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เริ่มจากเรือ่งที่สนใจ
• ใช “หวัใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

การจัดการความรู
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรูสึก
(Tacit Knowledge)

การจัดการความรูสึกตัว
(Mental Model)ตองมีทั้งสามวงจึงจะเปน LO

28/04/53 KM_QA_JJ3Feb2008 157

ทํ างานประจํ าใหดี
มีอะไรใหหารือกนั
ขยันทบทวน

Sharing

Systemizing

Practice

Reflection
Socialization

•นําเอาความรูฝงลกึ
ของตนมา
แลกเปลีย่นเรียนรู
ระหวางกัน 

Externalization

•ผูเชีย่วชาญความรู
ทาํหนาทีส่ราง
ความรูทีช่ดัแจง
จากความรูฝงลกึ 

Combination

•นาํความรูที่ชัดแจง
มาสงัเคราะหจดั
หมวดหมูหรือสราง
เปนความรูที่ยกระดบั
ขึ้น 

Internalization

•สรุป คือ การ
เอาความรูที่
เปดเผยชัดแจง
มาปฏิบัติ 



๓ หลกั ในการพฒันา สูการเรียนรู

•หลักคิด
•หลักวิชา
•หลักปฏิบตัิ

ผูนําการบริหาร
คุณภาพทีย่ั่งยืน 

ผูจัดการ 24 เมษายน 2545/
JJ ปรับ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรฐาน

ทําตรวจสอบ

พัฒนา

CQI

ทําวนั
นี้ใหด

ีกวาเม
ือ่วาน

S2.P2..S3..P3.มาตรฐาน
D การทําตามมาตรฐาน
C การตรวจสอบผลงาน
A แกไข ปองกัน 
บํารุงรักษา ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา ดีกวาเดิม

S1

KM_MD_KKU 2010
จับความรู มาเปน

เครื่องมือ 
KM เติมเต็มงานประจํา

ประสบการณ JJ
www.gotoknow.org/uackku
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เปาหมาย ของ การ เรยีนรู คือ         
เพื่อใหทํางานอยางฉลาดขึ้น

ไมใชเพื่อทํางานหนักขึ้น
- Peter F. Drucker
เจาพอดานบริหาร 4/28/2010 167

Quality

Management
Quality

Service
Quality

Profession
Quality

KUSAPDe = Knowledge
Understanding
Skill
Attitude
Performance
Development

ส
สะสาง
สะดวก
สะอาด

สุขลักษณะ
สรางนิลัย

ส
สวยงาม

สิ่งแวดลอม
สามัคคี

ส
สติ
สมาธิ
เสี่ยง
สงเสริม
สนับสนุน

นิยาม
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง
งานพัฒนา

วิชาชีพ
บริการ
บรหิาร

ประกนั
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง

งานพัฒนา

พัฒนา
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง

เหตกุารณไมพึงประสงค
ความเสี่ยง

การประกันคุณภาพ/มาตรฐานการทํางาน

ทําใหดี
กวาเดิม

องคการเรียนรู+มชีีวิต

ผูนํา และการพัฒนาคณุภาพงาน-ฅน อยางองครวม

ลปรร
มาตรฐาน
คุณภาพปฏิบัติการที่ดี นาเรียนรู

อุบัติการณ
เหตุการณ

ไมพึงประสงค
ความเสี่ยง คุณภาพ/

มาตรฐาน

สมรรถนะ

ความรู
ทักษะ

ประสบการณ
ทัศนคติ

พฤติกรรม
การทํางานเลาสูกนัฟง

RCA/
Gap Analysis

อานขอความตอไปนี้และประเมินวาหนวยงานของทานมี
การดําเนินการตอไปนี้อยูในระดับใด

ทําอยางไร เกิดอะไรขึน้ 
1. ไมมีเลย
2. ทําทุกเดือน
3. ทําทุกอาทติย
4. ทําทุกวัน  
5. ทําทุกกจิกรรมสมควรเปนแบบอยางแกหนวยงาน

อืน่ๆ



อานขอความตอไปนีแ้ละประเมินวาหนวยงานของทานมกีารดําเนนิการตอไปนี้
อยูในระดบัใด ทํากันอยางไร ยกตัวอยาง (เขียนลงในกระดาษ)
1 = ไมมีเลย 2 = ทําทุกเดอืน 3 = ทําทุกอาทิตย
4 = ทําทุกวัน      5 = ทําทุกกิจกรรมสมควรเปนแบบอยางแกหนวยงานอืน่ๆ

 เปดโอกาสใหเรียนรูอยางตอเนือ่ง
(Provide continuous learning oppourtunities)

 คนในหนวยงานมีการหยบิยก
ขอผิดพลาดมาอภิปรายเพื่อเรยีนรูแกไข 
เชน.......และ เกิด........

อานขอความตอไปนีแ้ละประเมินวาหนวยงานของทานมกีารดําเนนิการตอไปนี้
อยูในระดบัใด และ ทํากันอยางไร ยกตวัอยาง (เขียนลงในกระดาษ)
1 = ไมมีเลย 2 = ทําทุกเดอืน 3 = ทําทุกอาทิตย
4 = ทําทุกวัน      5 = ทําทุกกิจกรรมสมควรเปนแบบอยางแกหนวยงานอืน่ๆ

เปดโอกาสใหเรียนรูอยางตอเนื่อง 
(Provide continuous learning oppourtunities)

คนในหนวยงานมีการชวยเหลือพึ่งพาซึง่กันในการ
ทํางานที่เกี่ยวของและกันมีการเรียนรูรวมกัน โดยมี
การวางแผนกําหนดเปาหมาย ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ที่
ตองการ โดยสอดรับกับยุทธศาสตร(ฯลฯ)รวมกัน

มาตรฐานของการบริการของหนวยงาน

ระดับ
กิจกรรม

(1)ทําบาง
หนวยงาน,ไม
สม่ําเสมอ

(2)ทําบาง
หนวยงาน
,สม่ําเสมอ

(3)ทําทกุ
หนวยงาน,ไม
สม่ําเสมอ

(4)ทําทกุ
หนวยงาน ,
สม่ําเสมอ

(5) ทําทุกหนวยงาน
,สม่ําเสมอ, สมควรเปน

แบบอยาง

1.ทบทวน
ความสําเร็จที่
ผานมา ( จุดแข็ง
,ยั่งยืน,Continuou
s Quality 
Improvement )

มาตรฐานของการบริการของหนวยงาน

ระดับ
กิจกรรม

(1)ทําบาง
หนวยงาน,ไม
สม่ําเสมอ

(2)ทําบาง
หนวยงาน
,สม่ําเสมอ

(3)ทําทกุ
หนวยงาน,ไม
สม่ําเสมอ

(4)ทําทกุ
หนวยงาน ,
สม่ําเสมอ

(5) ทําทุกหนวยงาน
,สม่ําเสมอ, สมควรเปน

แบบอยาง

1.ทบทวนความสําเร็จทีผ่านมา ( จุดแขง็,ยั่งยืน,CQI )

2.การเชื่อมโยงความ
พยายามและสราง
บรรยากาศ ในการ
ปฏบิัติงานในหนวย 
(ไววางใจ,ทีม สห
สาขา)

มาตรฐานของการบริการของหนวยงาน

ระดับ
กิจกรรม

(1)ทําบาง
หนวยงา
น,ไม

สม่ําเสมอ

(2)ทําบาง
หนวยงาน
,สม่ําเสมอ

(3)ทําทกุ
หนวยงาน,ไม
สม่ําเสมอ

(4)ทําทกุ
หนวยงาน ,
สม่ําเสมอ

(5) ทําทุกหนวยงาน
,สม่ําเสมอ, สมควรเปน

แบบอยาง

1.ทบทวนความสําเร็จทีผ่านมา ( จุดแขง็,ยั่งยืน,CQI )

2.การเชื่อมโยงความพยายามและสรางบรรยากาศ ในการ
ปฏิบัติงานในหนวย (ไววางใจ,ทีม สหสาขา)

3.คุณภาพเริ่มขึ้นแตละ
บุคคล (PD/JD/Personal 
Scorecard/Policy 
Deployment 
/Target/KPI/
Competency)

ฅน - ฅน
ผูกพัน-ไวเนื้อ-เชื่อใจ

ฅนหลายฅน
แลกประสบการณ

กันในกลุม

กลุมหลายกลุม
“ลปรร”ระหวางกลุม

นําไปปฏิบัติ/พัฒนา
ปรับ/ปรุง/ตอยอด

ดั้งเดิม ศ.นพ.พิเชษ อุดมรัตน ม.อ JJ ปรุง กันยายน ๔๙

เรยีนรูจาก Clip 
ไดคิด_คดิได

Share + Learn
SD

FORMAT
IM-Ex K

Natural
Tacit K

Lean

PMQA/
TQA

LO 
Learning O

Living O

CoP
LC

KM as Tools
Reflection

AAR+ALR+Passion Plan
Note Taker/Facilitator
Success Story Telling

Dialogue
R2R

River Diagram
Social Network

Profession

Back Office

Leader
Student

CQI
PDCA

KAIZEN
Innovation

ขอเสนอแนะ Share and Learn 2010
• ประเด็น เปาหมาย
• วัน เวลา ที่เหมาะสม>>>ประจําเดือน/ประจําสามเดือน/ประจําป
• Tacit K ประสบการณ>>>>Explicit Kกระดาษ/www>>>R2R>>>mini 

research>>>Implementation ใชจริง

• งานไดผล ฅนเปนสุข สนุกสรางสรรค สรางฝนใหเปนจริง
• เรื่องเดิม/งานเกา(ยั่งยืน/ตอยอด/นวตกรรม)>>>หนาใหม>>>ผูเชี่ยว สรางฅนใหม>> เรื่อง

เลาเราพลัง success story telling
• นําเสนอ 3O output/outcome/our impact เพื่อพัฒนา
• ประเด็น เปาหมาย CQI>>>พัฒนาวิชาชีพ/สหสาขาวิชาชีพ/สถาบัน
• ขอควรระวัง

– ไมซ้ําซอนกับกระบวนการบริหารประจาํของฝายบริหาร
– หาประเด็นที่สามารถขยายผล



ขอเสนอแนะ Share and Learn 2010
• ประเด็นการถอดบทเรียน SST และ ความเชื่อมโยง จากหนางานมาสูฝาย

บรหิาร ไมเกิด
• สรุป จาก รอง สุรพล

– ทานที่มามีความตั้งใจ
– จัดงานยอย จาก ทุก๑/๒/๓ ดือน มาเปน งานมหกรรม Share and Learn 

ประจําป
– วิธีการ

• เชิญมาเลา ถอดบทเรียน Key success factor และ การพัฒนาที่ยั่งยนื (ตอยอด/
พัฒนา/แตกหนอ/เครือขายการเรียนรู ได 3O) และ การสนับสนนุ

• ฝายพยาบาล: ปาขาว งานบริการคลินิก/แกว วิจัยในงานพยาบาล/
• นภา และ อ.แมน การเรยีนการสอน สอนแลวเดก็เปนสุขสนุกสรางสรรค ตัดเกรด ประเมินผล 

formative evaluation

ขอเสนอแนะ Share and Learn 2010
• วิธีการ

– เชิญมาเลา ถอดบทเรียน Key success factor และ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(ตอยอด/พัฒนา/แตกหนอ/เครือขายการเรียนรู ได 3O) และ การสนับสนุน

– ฝายพยาบาล: ปาขาว งานบริการคลินิก/แกว วิจัยในงานพยาบาล/
– นภา และ อ.แมน การเรียนการสอน สอนแลวเด็กเปนสุขสนุกสรางสรรค ตัดเกรด 

ประเมนิผล formative evaluation TQF
– สารบรรณ รัตน

• ดี day พฤษภาคม ศุกรบาย หรือ ควบกบั คณะวันพุธ ที่ไมใชเรื่อง ทีทุ่กคน
ควรเขา เวลา ๑๓๓๐ เปนตนไป

• การ share ไปเครือขาย เชน ร.พ สมทบ>>>อุบล/อุดร/ขอนแกน/สารคาม 
ฯลฯ

กรุณาวาดภาพอนาคตสามภาพ
• การนําการจดัการความรูมาใช
เพื่อพัฒนาสูสงัคมแหงการ
เรียนรู
– บุคคล (ตัวเจาของ)
– กลุมสาขาวิชา
– คณะครุศาสตร 

• ควรจะเปน อยางไร ในปหนา/
เดือนหนา/อาทิตยหนา

นับ ๑ ๒ ๓ เขากลุม
• ใชกระบวนการสนุทรียสนทนา
• เลาสูกนัฟงถึงภาพที่วาดฝนอนาคต ทีละ
ทาน นํา KM มาเปนเครื่องมือเติมเต็มสู
LO บุคคล/สาขา/คณะครุศาสตร

• เมื่อเลาจบทุกทาน

• ใหกลุมวาดภาพรวม รวบยอด 
ของความฝน ที่แสดงถงึ บุคคล/ 
สาขาวิชา/คณะ

กรุณาชวยกันเสนอแนะ 
เติมเต็มจากรูปภาพ ของแตละกลุม

•ใคร/ทําอะไร/
เมือ่ไหร/เปาหมาย-
ตัวชี้วัด-ปจจัยแหง
ความสําเร็จ
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คนไทย หัวใจพัฒนา
KM จะกาวไกล  
หากรวมใจพฒันา

KM จะกาวหนา 
หากประชาสามัคคี


