
กรุณา คิด ทบทวน/เขียนลงในกระดาษ
และ สงทีมงาน

1. ทําไมจึงมาเขารวมกิจกรรมสรางทีมคุณอํานวยแหง 
มทส ในวนันี้

2. ตัวเจาของมีประสบการณในการใช KM 
เปนเครื่องมือพัฒนา อยางไร

3. ประสบการณที่ดี/ไมดี ในการนํา KM มาเติมเต็มงาน
4. คาดหวังอะไรในการรวมเรยีนรูในสองวันนี้
5. สงสยัของใจอะไรในเรื่องการนําเครื่องมือ KM 

มาเติมเต็มงานประจํา
คุณอํานวยแหง มทส รุนที่ ๑/๒๕๕๓

ผศ.ดร.พรรณี วราอัศวปติ
• จบอนุบาลเชิงดอย
• โมเมศาสตรที่ ฮอลแลนด
• แมเจาโวยศาสตรที่อเมริกา 
• จับไฉที่รักที่ฝรั่งเศส 
• วิจัยฝุนในอาฟริกาเหนือ 
• ฝุนเขลอะเลยถูกจับที่สนามบนิในฝรั่งเศส(ฐานเปนจารกรรม)
• ถูกขังในคุก(โรงแรมชั้นเยี่ยมในปารีส)
• ถูกลงโทษพาตระเวนชมศิลปวัฒนธรรมทัว่กรุงปารีส 
• ทํางานที่คนไทย(สวนใหญ)ไมทํากัน 
• รับใชแผนดินเกิดตั้งแตเกิด(ตามคําสอนพอ)จนถึงปจจุบัน 
• ใครอยากรูอะไร Lin Hui รูแลวชี้คะ 



รศ.ดร.อรรณพ วราอัศวปติ
• เปนลูกหลานยาโม หรอื คนโคราช  หลังจากจบชั้นประถมและมัธยม

แลว เดินทางจากอําเภอเขามาศึกษาตอที่ ราชสีมาวิทยาลัย ในจังหวดั
นครราชสีมา  กอนที่จะขึ้นเหนือไปเปนลูกชางรุน 07 ของ
มหาวทิยาลัยเชียงใหม และทํางานเปนอาจารยสอนที่นั่น กอนไดรับทุน
ไปศึกษาตอขั้นปริญญาโท และ เอก ที่ประเทศสหราชอาณาจักร แลว
กลับมาสอนที่ มช. กวา 25 ป จนกระทั่ง เปดมหาวทิยาลัยนอกระบบ
แหงแรกของไทย จึงกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(มทส.) ที่โคราชบานเกิด  จนเกษียณงาน กอนจะมาทํางานตอที่ 
มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ตั้งแตปลายป 2548 ในตําแหนงผูมี
ความรูความสามารถพิเศษและผูเชี่ยวชาญ จนถึงมีนาคม 2552 จึง
ยุติการเปนมนุษยเงินเดือนสู การทํางานอยางอิสระ

อาจารย ทวีสิน ฉตัรเฉลิมวิทย
• ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตรอุตสาหการ 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม
• ประสบการณในการทํางานที่ผานมา รวมอายุงานกวา 15 ป
• 1990 – 1994 วิศวกรสวนบรหิาร โรงงานทาหลวง
• 1994 – 1996 วิศวกรสวนผลิต โรงงานเขาวง
• 1996 – 2002 วิศวกรสวนผลิต,วิศวกรอาวโุส สวนผลิตโรงงาน

ลําปาง
• 2002 – 2005 วิศวกรสวนผลิต โรงงานแกงคอย 
• 2006 ผูจัดการการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน ปูนแกงคอย 
• 2007 ถึงปจจุบนั ผูจัดการการพัฒนาองคกร บริษัทเอสซีจี ซิเมนต 

จํากัด 



ทบทวน 
ความรู คือ อะไร
เขียนลงในกระดาษ



หาที่ชอบ เขากลุม ๑๐ ทาน ลปรร
ผูนําเสนอ คือ ทานที่อายุนอยที่สุดในกลุม

นําเสนอ ๑ ประเด็นที่ไมซ้ํา
1. ตัวเจาของมปีระสบการณในการใช KM 

เปนเครื่องมือพัฒนา อยางไร
2. ประสบการณที่ดี/ไมดี ในการนํา KM มาเติม

เต็มงาน
3. ดูหนังสองเรื่อง แตละเรื่องไดคิด และ คิดอะไรได

ถอดบทเรียน

• ประสบการณ
– ทําคูมอืโดยการรวบรวมจากประสบการณจริง

• ประสบการณที่ดี
–ได ลปรร ความรู รูเขา รูเรา

• หนังสองเรื่อง
– เสือไลกวาง ความพยายาม ความมุงมัน่
–กวางชนตนไม  แพภัยตนเอง เปนอาหารคนอืน่

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

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสงัคมฐานความรู และ 

สงัคมแหงการเรียนรู

•มีการแสวงหา การสราง 
และ การใชประโยชน ทั้ง
ในสวนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อสรางสังคม
ฐานความรู

16



มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และ สงัคมแหงการเรยีนรู

•มีการบริหารจดัการความรูอยาง
เปนระบบ โดยใชหลกัการวิจยั
แบบบูรณาการ หลกัการ
แลกเปลีย่นเรียนรู หลกัการ
สรางเครือขาย และ หลกัการ
ประสานความรวมมือ รวมพลงั
อันนําไปสูสงัคมแหงการเรียนรู 17

ความรู หรือ เรียนรู เริ่มตนอยางไร

Who am I ?

๑. ทานเห็นอะไร
เขียนลง

ในกระดาษ

๒.เขากลุม ๔-๕ทาน 
เห็นสัตวอะไร

จํานวน
๓.ไดคิด คิดอะไรได



ฅน คน ฅน มอง คน ใหเปน ฅน

ฅน มองแตแงดีเถิด 1
เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา

จงเลือกเอา สิ่งที่ดี เขามีอยู
เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู
เรือ่งที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย

ขอคิดในการทํางานแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาตน ฅน ทีม องคกร สังคม ประเทศ 

สรางวัฒนธรรม
ทีมเรา +องคกร

สังคม
ประเทศชาติ เรยีนรูจากอดีต

เพือ่เตรียมอนาคต

เปาหมาย
ชีวิต……….ชาติ

หาตัวตน
รูจัก ฅน-คน
สรางทมี กตกิา
ไววางใจทมี
สื่อสารในทมี
ประสานทมี
พัฒนาทีม

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
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กําหนด
เปาหมาย
ของงาน

งานบรรลุ
เปาหมาย

Model 3 มติิ ของ สคส. (ดัดแปลงจากหนังสือ Learning to Fly)

จัดเก็บ  
ปรับปรุง

คลังความรู (ภายใน)

คนหา

แลกเปลีย่นเรียนรู
ยกระดับความรู

ใช

ความรูจากภายนอก

เลือกควา

ความรู

งาน

คน + วัฒนธรรม
องคกร
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บันไดสี่ขั้นสูการเรียนรู 
(Learning)

ไมรู
ไมรู ไมชี้ vs. ไมรู แลวชี้

1

รับรู 
แตอาจไมไดนําไปใช

2

เลียนรู 
รับมา ทําเลียนแบบ

3

เรียนรู
เลียนแบบ 
พัฒนาตอยอด

4

นําเสนอแนวคิดโดย ดร. ประพนธ ผาสุขยืด สถาบนัสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสงัคม (สคส.) 19 ธ.ค. 47

การฝกอบรมหลักสูตร 
"สุนทรียสนทนา"
(Dialogue)

JJฅ ฅนธรรมดา
Blog:www.gotoknow.org/uackku

ดอกอะไร
(Dialogue)



นั่งสงบจติใจ กิจกรรมถอดบทเรยีนเจาของ

•

ทบทวนชีวิตเจาของ 

•  
 

ฝกดอกอะไรเปนคู ๑

•



ฝกดอกอะไรเปนคู ๒

•
ฝกดอกอะไรเปนคู ๓

•

AAR+DAR
1.วันนี้ไดเรียนรูอะไร(KUSA?)
2.AAR เมื่อเทียบกับเปาหมายไดอะไร

มาก หรือ 
3.นอยกวาเปาหมาย เพราะอะไร
4.ยังสังสัยของใจอะไรในวันนี้
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Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพนัธ

Share & Shine

Learn - Care - Share - Shine



แกนการจดัการความรู
• เครื่องมอื ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน

• เครื่องมอื สรางพลังทวคีูณ (Synergy) จากการ

 รวมหมูพลังที่แตกตาง หลากหลาย

• เครื่องมอื สรางความสัมพันธที่ดีในกลุมผูปฏิบตัิงาน

• เครื่องมอื ใชความรูของทั้งในและนอกหนวยงาน

• เครื่องมอื ดงึศักยภาพของคน & ทมีออกมาใช

• เครื่องมอื ทีน่ําไปสูการสรางนวัตกรรม

การจัดการความรู คือ...
JJ12May09

ทศพกัตร
สมรรถนะ คุณอํานวย

10 Competency

๑.นักขายฝน
• เปนผูที่สามารถสรางความเขาใจและสราง
แรงจูงใจใหกับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" 
ได พดูงายๆ ก็คือ ตองเปน "นักขาย" ที่
สามารถอธิบายและ "ขายฝน" ในเรื่อง 
KM ใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานได 



๒.วิศวกรกระบวนการเรียนรู
• เปนผูที่ออกแบบกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู (ลปรร.)ใน
หนวยงานได คอืทาํหนาที่เปนนัก
ออกแบบ หรอืเปน "วิศวกร" 
กระบวนการ(เรยีนรู) ได 

๓.สถาปนิก นักสรางบรรยากาศ
• เปนผูที่สามารถสรางบรรยากาศทีด่ี มีความ
เปนกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเปนไป
ตามธรรมชาติ เปรียบไดกับบทบาทของ 
"สถาปนิก" ที่ออกแบบบานไดอยางดี มกีาร
ถายเทอากาศ โลงโปรงสบาย อยูแลวไมอึดอัด 

๔.นักจัดเวที
•มีทักษะในการตัง้คําถาม จับและ
สรุปประเด็นได พูดงายๆ ก็คือ 
ตองมีทักษะของการเปน "นักจัด
เวที" หรือผูดําเนินรายการอยูใน
ตัว 

๕.ที่ปรึกษา
• รูจักเครื่องมือชวยพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย 
สามารถเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมกับบริบท และ
กลุมเปาหมาย เรียกไดวาตองมีความสามารถใน
ลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรอื 
"Consultant" ที่สามารถใหคาํแนะนํา และ
เลือกใชเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 



๖.นักไอที
•สามารถนํา IT มาประยุกตใชในการ 
ลปรร. และใชเผยแพรความรูไดอยางเปน
ระบบและทรงพลัง  เรียกวาตองมีความ
เปน "นัก IT" อยูบางจะไดประยุกตใช 
IT ได หรือพูดกบัฝาย IT รูเรื่อง 

๗.นักวิเคราะห
•สามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ได ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองคกร 
ทั้งกอนและหลังการใช KM ซึ่ง
หมายถึงตองมีคุณสมบัติของการเปน 
"นักวิเคราะห" อยูดวย 

๘.นักประเมินผล
•สามารถติดตาม ประเมินผลการใช KM 
ได เปนบทบาทในฐานะ "นัก
ประเมินผล" ที่จะตองคอยติดตาม
ประเมินการทํางานเปนระยะๆ และ
สามารถนําขอมูลยอนกลับมาใชปรับการ
ทํางานได 

๙.นักสรางเครือขาย
•สามารถผลักดันใหเกิดเครือขายใน
ลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบตัิ 
(CoPs)" ซึ่งกค็อืคณุสมบตัิใน
ลักษณะที่เปน "นักพัฒนา" หรอื 
"นักสังคม" นั่นเอง 



ชุมชนนักปฎิบตัิ และ นักพัฒนา ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… แรงปรารถนารวมกนัในเรื่องๆ หนึ่ง
เขาใจเปนอยางดีวาอะไรเปนประเด็นที่
ตองพูดคุยกันมีวิธีการคิดและเขาถึง
ปญหาคลายๆ กัน

ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธ

ชวยเหลอืซึ่งกันและกันในการแกไขปญหา
และตอบคําถามเชื่อมโยงกนัขามทีมและ
หนวยธรุกิจ (หรือองคกร)

ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู
รวมกัน แลกเปลี่ยนขอมูล เคล็ดลับ และ
แนวปฏิบัติที่เปนเลิศสรางเครื่องมือและ
ฐานขอมลูความรู



๑๐.นักพัฒนา
•รูจักใชหลักการใหรางวัล การชมเชย
ยกยอง เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การ ลปรร. ที่ตอเนื่อง และยัง่ยืน ซึ่ง
ก็คอื บทบาทในฐานะ "นัก HR" 
หรอืนักพัฒนาองคกร 


