
กําหนดการ
1. BAR before action review 
2. ผช.อธิการบดี กลาวเปด และ แสดงความในใจ
3. Ground rule
4. KM as a management tool
5. Format v.s Natural KM
6. DAR during action review
7. Quality tools for KM
8. Role of Facilitator
9. AAR and passion plan

. . . เปนไปไดยากยิ่ง ที่ทุกคน
จะมโีอกาสไดทํางานตรงกับ
วิชาที่เรียนมา หรือ พอดกีับ
คุณวุฒิที่มอียู.



. . . บางคนอาจตองทํางานต่ํา
กวาระดบัวิทยฐานะ บางคน
อาจตองทํางานคนละ
แนวทางกับที่ศึกษา.

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

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

. . . เพื่อใหสามารถ ทํางานได
เสร็จสมบูรณทุกสิง่ พรอมทัง้
ไดรับความรู และ ประสบการณ
เพิม่พูนขึน้เปนลาํดับดวย

พระบรมราโชวาทในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอาชีวศึกษา 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

1.BAR กอนมาเปน Fa

1. ความคาดหวังในสองวันนี้
2. เขามาเรียนรูเพราะ
3. ประสบการณ ตรง/จริง ในการนํา KM มาใชเปน

เครื่องมือเพือ่พัฒนาองคการเรียนรู ในตัวของ
เจาของ/งาน/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยมหิดล 
อยางไร

4. คําถาม มาตรฐานที่สาม KM_LO/Fa/KM_LO เติม
เต็มงานประจํา

5. เรื่องเลาเราพลัง
6. ประสบการณ ตรง/จริง ประทับใจ เครื่องมือ 

KM_LO

2. Ground Rule

• ขอตกลงพื้นฐานในการเรียนรูรวมกัน
• ลดความเปนตัวตน
• รวมสรางสรรคเพื่อพัฒนา
• กลาคิด กลาทํา
• ตั้งใจรวมหมู
• ไมอยูกับมือถือ (สั่น)
• เธอคือ เพื่อนรวมอุดมการณ (Getting 

to Know U and We)
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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”
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นิยามของ “ความรู”
•ซึง่ทักษะประสบการณนัน้ 
ไมไดมีอยูในตําราแตเกิด
จากการลงมือปฏิบตัิ 
ดังนัน้ ความรูจะเกิดได
ดวยการลงมือปฏิบตัิ 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



KM as a Management Tool นิทาน 
คน และ 
อิฐ

เราตองใจกวางตออนาคต
เพราะความใจกวางตออนาคต 

จะสอนใหเรารูจักทุมเทกับปจจบุนั
อยางเขาใจ

ในคุณคาของชีวิตและวนัเวลา



Format V.S Natural KM 1
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11

“สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวน
ราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสาร และ สามารถประมวลผลความรู  
ในดานตางๆ”

“เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนา
ความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด

ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และ        
มีการเรียนรูรวมกัน”

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

25

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และ สงัคมแหงการเรยีนรู

•มีการบริหารจดัการความรูอยาง
เปนระบบ โดยใชหลกัการวิจยั
แบบบูรณาการ หลกัการ
แลกเปลีย่นเรียนรู หลกัการ
สรางเครือขาย และ หลกัการ
ประสานความรวมมือ รวมพลงั
อันนําไปสูสงัคมแหงการเรียนรู 26

การจัดการความรู คือ อะไร



ไดคิด คิดอะไรได
เลาสูกันฟง

ในการนําการจัดการความรู
มาเปนเครือ่งมือพัฒนา
ตน/คน/งาน/องคกร

ความรู หรือ เรียนรู เริ่มตนอยางไร

Who am I ?

การฝก "สุนทรียสนทนา"
(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



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

แกนการจดัการความรู AAR+DAR
1. วันนี้ไดเรียนรูอะไร(KUSA?)
2.AAR เมื่อเทียบกับเปาหมายไดอะไรมาก 

หรือ 
3.นอยกวาเปาหมาย เพราะอะไร
4.ยังสังสัยของใจอะไรในวันนี้
5.ขอเสนอแนะให อ. JJ ปรับปรุงอะไรบาง



• เครื่องมอื ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน

• เครื่องมอื สรางพลังทวคีูณ (Synergy) จากการ

 รวมหมูพลังที่แตกตาง หลากหลาย

• เครื่องมอื สรางความสัมพันธที่ดีในกลุมผูปฏิบตัิงาน

• เครื่องมอื ใชความรูของทั้งในและนอกหนวยงาน

• เครื่องมอื ดงึศักยภาพของคน & ทมีออกมาใช

• เครื่องมอื ทีน่ําไปสูการสรางนวัตกรรม

การจัดการความรู คือ...
JJ12May09
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Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพนัธ

Share & Shine

Learn - Care - Share - Shine

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



Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

การจัดการความรู  3 มุมมอง

Learning
Community

ความรูในกระดาษ

ความรูในคนความรูในเครือขาย “Total”
Knowledge

Management
เปน KM ที่รอบดาน
ตองจัดการทั้ง 3 อยาง

เปาหมาย การจัดการความรู

องคกร

การทํางาน

คน

บรรลุเปาหมาย

มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
(บรรลุเปาหมาย)

คิดเปน ทําเปน

คนและ
องคกร
เกงขึ้น

การเรียนรู  คือ อะไร การเรียนรู 
 หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมที่
ทําใหเกิดการ
พฒันาขึ้นใน
ตนเอง จาก 
ประสบการณ
ที่ไดรับ

ระหวางการ
ทํางาน



ตัวอยางความรูฝงลึก Tacit Knowledge
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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

เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

•ขงจื่อวา คนเรารับการศึกษา
ไดทุกคน เพราะ คนมีความ
เปนมนุษยใกลเคียงกัน 

•ความแตกตางของคนเกิด
จากการศึกษา และ เกิดจาก
การปฏิบัติที่ตางกัน



เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

• ใสใจวิธีการศกึษาตามคุณสมบัติ
ของผูเขารับการศึกษา ทฤษฎี
ประสานความเปนจริง 

• ใหการศกึษาโดยจุดประกาย
จิตสํานึก 

• จุดประกายริเริ่มในการศกึษาของ
ผูเรียน

เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

• เนนการศึกษาที่เริ่มจากความ
เปนจริง

•อยาคาดเดา
•อยาทึกทัก
•อยาดื้อดึงในความคิดของตน
•ไมถือวาตนเองถูกตองเสมอ

เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

•ขงจื่อเนนความสําคัญของ
การศึกษาแบบซึ่งกันและกัน

• เสริมสวนที่ขาดเหลือของ
ตนเองดวยสวนที่ดีเดนของ
ผูอื่น(บั่นยาว ตอสั้น)

•ไมละอายที่จะถามผูที่ต่ํากวา

เรียนรูจากขงจื่อ
Learn from Confucius

•ขงจื่อเห็นควรลงมือ
ทํางานจริงๆ ไมใชดีแต
คุย 

•เตอืนลูกศิษยให
เผชญิหนากับชวีติ และ 
โลกที่เปนจริง



ขงจื่อ
Confucius

•ขงจื่อ(๕๕๑-๔๗๙ ป กอน
คริสตศักราช) ชื่อชิว

• นักคิด นักการศึกษา
•อายุ ๖๓ ป “มานะบากบั่นจน
ลืมกิน พอใจในความสุขที่มี
อยูจนลืมทุกข”

ขงจื่อ
Confucius

•เรียนรูอยางไมรูจักเหนือ่ย
•สอนอยางไมรูจักเหนือ่ย

•ขงจื่อเรยีนโดยไมมี
ครูบาอาจารยประจํา

ขงจื่อ
Confucius

•ใครมีความรู 
ใครรูในสิ่งที่
ทานไมรู 
ทานกย็ก
ยองเปน
อาจารย

ขงจื่อ
Confucius

•สามคนที่
เดินอยู
ยอมมคีรู
ของฉัน



Red Ocean Strategy

• กลยุทธนานน้ําสีเลือด  ถือเปนหนทางหนึ่งที่
เคยชวยใหหลายองคกรประสบความสําเร็จ แต
ในความสําเร็จนั้นกลับกอใหเกิดความรุนแรงใน
แวดวง เพราะดวยวิถีทางแหงกลยุทธนานน้ําสี
เลือดแลว การแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่ง ความเปน 
“เบอรหนึ่ง” การมุงเอาชนะคูแขง เพื่อแยงชิง
สวนแบง 

Blue Ocean Strategy
• กลยทุธนานน้ําสีคราม  จึงเปนแนวทางดําเนิน
องคกรที่เกิดขึ้นตามมา เพื่อหลีกเลีย่งการแขงขัน
ทางการตลาดแบบเดิม กลยุทธนานน้ําสีครามจะไม
แขงขัน  ไมเอาชนะกนัดวยการลอกเลยีนแบบ แต
จะเลือกพัฒนาใหแหวกแนวไปจากที่มีอยู เนนความ
เปนสิ่งใหมลาสุดที่ไมเคยมมีากอน ใช “นวัตกรรม
ใหม” และ “ความตาง” เปนตัวดึงดูดความสนใจ 
ซึ่งนั่นคือการหนีที่ไมมีวันสิ้นสุด!

White Ocean Strategy

• “กลยุทธนานน้ําสขีาว” เปนฐานที่มัน่เสริมในการทําองคกร
อยางยั่งยืน ไมวาจะอยูในนานน้ําสีเลือดหรือสคีรามกต็าม หาก
ผูบรหิารและองคกรมคีวามยดึมัน่อยูบนคณุงามความดี 
ศีลธรรม และ ปรับมมุมองจากที่คอยตักตวงผลประโยชนจาก
สังคม มาเปนการชวยเหลือ แบงปน และ เปนสวนหนึง่ของ
สวนรวม โดยคาํนึงถงึภาพกวางของ People, Planet, 
Profit และ Passion เปนแรงขับเคลื่อนในการ
บริหารงานทุกภาคสวน ตัง้แตพันธกจิ วิสยัทัศน นโยบาย การ
ผลิต การบริหาร การตลาด การสื่อสาร การบริหารงานบคุคล 

Orange Ocean Strategy
• “นานน้ําสสีม” จะเกิดความสอดรับรอย
เรียงของจุดมุงเนน กลยุทธ โครงสราง 
กระบวนการ การบริหารการพัฒนาคน
และวัฒนธรรมองคกร และ ยังจะเปน 
“เข็มทศิ” ที่นํามาสูการใช “จิต ปญญา 
และ จนิตนาการ ในการพฒันาใหองคกร 
เกิดการพฒันาที่ยั่งยืน”



KM(เครื่องมือ) Format v.s Natural
• Format การจัดการความรูเชิงระบบ หนวยงาน/เจานายสัง่ 
• Natural สรางองคกรเรียนรู แบบธรรมชาติ 

–หลักคดิ เคารพในความเปน ฅน ประสบการณที่ดใีนตัวตนเจาของ

–หลักปฏบิตัิ นําประสบการณงานประจาํ ของเจาของ 
มาเลาสู ตอยอด “ลปรร = แลก เปลี่ยน เรียน รู สรางเครอืขาย 
ในการพัฒนา”
• ถอดบทเรียน ฟงแบบสนุทรียสนทนา นําไปปรับ ปรุง ทําให ตน ฅน 
งานประจํา องคกร ชมุชน สังคม ประเทศชาติ ดขีึน้

• KAIZEN PDCA หรือ CQI (พัฒนาคุณภาพ ฅน งาน ประจํา)

เคล็ดวิชา การจัดการความรู(สกึ)(ตัว)
KM แบบใจสัง่มา(ธรรมชาติ)

•Trust(ไดใจ)
•Take(ลดการรบั)
•Team (CoP)
•Transfer(ถาย)

•Tell(เลาเรื่อง)
•Target(เปาหมาย)
•Think(คิดเชิงบวก)
•Tacit(ความรูฝงลึก)

การจัดการความรูที่
โรงพยาบาลบานตาก

เคลด็วิชาเสริมการจัดการความรู ที่ตองฝกฝน

• After Action Review การถอดบทเรียน
• Story Telling เรื่องเลาเราพลัง
• Dialogue สุนทรียสนทนา 
• Reflection การสะทอนผลการปฏบิัติงาน
• Benchmarking การเทยีบเคียงงาน/หนวย
• Best Practiceเรือ่งดีดี
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องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู
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องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

•ฟง ฟง ฟง และ คิด นําไป 
ปรับ ปรุง พัฒนา ใหเขา
กับ ความเปนตัวตนของ
เรา
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องคกร แหงการเรียนรู และ การจัดการความรู

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

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

MK
MK
As
A

Tool

Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

การจัดการความรู  3 มุมมอง

Learning
Community

ความรูในกระดาษ

ความรูในคนความรูในเครือขาย “Total”
Knowledge

Management
เปน KM ที่รอบดาน
ตองจัดการทั้ง 3 อยาง
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Care & Share /  Give & Grow

 การจัดการความรู การจัดการความสมัพนัธ

Share & Shine

Learn - Care - Share - Shine

กรุณาถอดบทเรียน Best Practice 
เจาของที่นาเลาสูกนัฟง

ลงในกระดาษ
เพื่อเตรียม แลกเปลี่ยน ประสบการณ

เขากลุม ๔ ทาน 
ดอกอะไร Dialogue

1. เขากลุมตามใจรัก (หามชายอยูเกนิหนึ่งคนตอกลุม)
2. นั่งเปนวง ๔ ทาน ที่ไหนก็ไดในโรงแรมนี้
3. กําหนด Talking Stick ใครถอื คนนั้นพูด ทีเ่หลือฟง
4. ขณะทีท่านหนึ่งพูด ทีเ่หลือฟง ไมขัด ไมถาม จนกวา 

แตละทานจะเลาเรือ่งจนจบทีละทาน
5. เมื่อเลาครบสีท่าน ใหสะกดั ประเด็นที่กลุมคิดวาเปน 

Best of the Best เพื่อเลาใหกลุมใหญฟง เวลา 
๑๐.๐๐ น. รวมเวลาอาหารวาง

6. เลากลุมละหนึ่งเรือ่ง พรอมเขยีนสรุปลงในกระดาษ 
สงทมีงาน และ สงตัวแทนเลากลุมละไมเกนิ ๕ นาที

เรื่องเลาเราพลงั

1.ตัวแทนกลุม เลา Best of the 
Best หนึง่เรื่อง พรอมถอด
บทเรียน How to เพือ่นํามาเรียนรู
ในกลุมใหญ (สอน/วิจัย/บริการ)

2. ที่เหลอื นําไปเลาในรถ Bus ขณะ 
เดินทางกลับไป ศาลายา

3.สงเอกสารถอดบทเรียน แตละ
กลุมใหฝายจัดการรวบรวม



ปงแวบ อะไร....เรื่องเลาเราพลงั

1.การบริการอยางมอือาชีพที่มี
ความสขุ

2.การตอยอดพัฒนาหลกัสตูร ของ
พี่ติม๋ จาก มธ สู มหิดล

3.งานวิจยั เลีย้งสตัวทดลองที่มี
คณุภาพ

4.ที่เหลอื นําไปเลาสูในรถ Bus ตอ

⌧ โฆษกของกลุม
⌧ ครผููบรรยาย
⌧ กรรมการผูตัดสิน
⌧ ผูสังเกตการณ
⌧ ผูนําหรือเจานาย 
⌧ ผูเชีย่วชาญในเนือ้หา
⌧ ผูจด/ผูบันทึก รายงาน/การประชุม

แตละทาน วาดรปู Facilitator คุณอาํนวย ที่ดี
ของ ม.มหิดล ควรเปนแบบใด

Super HeroDoraemon

Facilitator ของ 
มหาวิทยาลัยมหดิล ที่พงึประสงค

1. นับ 1 2 3 4 5 เขากลุม ๕ กลุม
2. ใชกระบวนการสนุทรยีสนทนา
3. นําภาพเลาทีละทาน ที่เหลือฟง
4. เมื่อเลาครบทกุทาน ให วาดภาพรวม ที่
แสดงถงึ คุณเอื้ออํานวย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พึงประสงค ควรมี
คุณสมบตัิ และ ทําอะไร เพื่อให KM เปน
เครือ่งมือเติมเต็มงานประจาํ สรางสรรคสู
มหาวิทยาลัยแหงการเรยีนรูชั้นนําใน
เอเซยี 

5. นําเสนอ ๑๑.๔๕ น.



Facilitator ของ 
มหาวิทยาลัยมหดิล ที่พงึประสงค

1. อาจารยปู ประสบการณ ใหเรยีนรู มีพลัง 
รูจกัใชเครือ่งมือ สนับสนุนใหปฏบิตัิ คนดี 
ปรารถนาดี จรงิใจ ทําไดหลายๆอยาง ทศ
กัณฑ เปนมิตร ยดืหยุน active เกดิ
ความสุข ตลอดเวลา

2. MU_FAST Facilitator Angle 
Spiderman สรางเครอืขายโยงใย 
Transformer 

3. มิตร คดิใหญ ใจกวาง บันทกุความสุข
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AAR+ALR>>>Passion Plan
ถอดบทเรียน คิด>>>เขียน>>>พูด>>>พัฒนา

• AAR After Action Review เมื่อเทียบกับเปาหมาย 
พรอมวิเคราะห

• ALR After Learning Review KUSA ใหม
– ความรู
– ความเขาใจ
– ทักษะ
– ทัศนคติ

• Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา
– ระยะสัน้ พัฒนา ตน/ฅน/งาน
– ระยะยาว

• สะทอนพฤติกรรม กระบวนกร ของ JJ 16/06/53 KM_QA_JJ3Feb2008 88

การประเมินเพื่อการพัฒนา BAR-DAR-AAR

• AAR=After Action Review 
ทบทวนทั้งหมดเมื่อเทียบกับเปาหมาย ความคาดหวัง 
สิ่งไดเกิน สิ่งที่ขาด เพื่อวาง Passion Plan 
หรอื สญัญาใจไฟปรารถนา = แผนพฒันาตน 
ฅน งาน องคกร ในอนาคตเพื่อการสรางสงัคม
และองคกรแหงการเรียนรู



ทศพักตร
สมรรถนะ 
คุณอํานวย

10 Competency

๑.นักขายฝน
• เปนผูที่สามารถสรางความเขาใจและสราง
แรงจูงใจใหกับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" 
ได พูดงายๆ 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 มคีวาม
เปนกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเปนไป
ตามธรรมชาติ เปรียบไดกับบทบาทของ 
"สถาปนิก" ที่ออกแบบบานไดอยางดี มีการ
ถายเทอากาศ โลงโปรงสบาย อยูแลวไมอึดอัด 



๔.นักจัดเวที
• มีทักษะในการตัง้คําถาม จับและ
สรุปประเด็นได พูดงายๆ ก็คือ ตอง
มีทักษะของการเปน "นักจัดเวที" 
หรือผูดําเนินรายการอยูในตัว 

๕.ที่ปรึกษา
• รูจักเครื่องมือชวยพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย 
สามารถเลือกใชเครื่องมือไดเหมาะสมกับบริบท และ
กลุมเปาหมาย เรียกไดวาตองมีความสามารถใน
ลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรอื "Consultant" ที่
สามารถใหคาํแนะนํา และเลือกใชเครื่องมือไดอยาง
เหมาะสม 

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

๗.นักวิเคราะห
• สามารถวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ได ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองคกร ทั้ง
กอนและหลังการใช KM ซึ่งหมายถึงตอง
มีคุณสมบัติของการเปน "นักวิเคราะห" 
อยูดวย 



๘.นักประเมินผล
• สามารถติดตาม ประเมินผลการใช KM 
ได เปนบทบาทในฐานะ "นักประเมินผล" 
ที่จะตองคอยติดตามประเมินการทํางาน
เปนระยะๆ และสามารถนําขอมูล
ยอนกลับมาใชปรับการทํางานได 

๙.นักสรางเครือขาย
• สามารถผลักดันใหเกิดเครือขายใน
ลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบตัิ 
(CoPs)" ซึ่งกค็อืคณุสมบตัิในลักษณะ
ที่เปน "นักพัฒนา" หรอื "นักสังคม" 
นั่นเอง 

๑๐.นักพัฒนา
• รูจักใชหลักการใหรางวัล การชมเชย
ยกยอง เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิด
การ ลปรร. ทีต่อเนื่อง และยัง่ยืน ซึง่ก็
คอื บทบาทในฐานะ "นัก HR" หรอื
นักพัฒนาองคกร 


