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บอกเล่า...
“คู่มือ KM ประจําปี 2558”เล่มนี้ได้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัด “ระดับ
ความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน” ประจําปี 2558 โดยมุ่งหวังว่าจะให้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สื่อสารความรู้ความเข้าใจระหว่างสํานักKMกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้ ประกอบกับบุคลากรที่รับผิดชอบตัวชี้วัด
KMของหน่วย งานมักมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย “คู่มือ KM ประจําปี 2558”จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทํา
ความเข้าใจในระดับพื้นฐานกับผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 4 บท คือ
บทที่ 1 : เป็นข้อมูลความรู้พื้นฐานของการจัดการความรู้ ได้แก่ ความหมายและความสําคัญของ
KM ประเภทของความรู้ เครื่องมือด้านการจัดการความรู้มีอะไรบ้าง(โดยเน้นเฉพาะที่ระบุในTemplate) และ
ประการสําคัญกรมฯมีนโยบายและจุดเน้น(โครงการสําคัญ)ที่สามารถนําแนวคิดและเครื่องมือของการจัดการ
ความรู้มาช่วยพัฒนางานดังกล่าวให้มีคุณภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้นได้
บทที่ 2 : เป็นการกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ที่สําคัญ ได้แก่ Knowledge
Pyramid , ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง(Knowledge Iceberg) , SECI Model , ทฤษฎีการเรียนรู้อันโด่งดังของ
Edgar Daleและกระบวนการจัดการความรู้ตามแนวคิดของก.พ.ร.(KMP+CMP)
บทที่ 3 : เป็นการนําแนวคิดและเครื่องมือของKMมาประยุกต์ใช้ในงานที่ทําว่าสามารถทําได้
อย่างไรบ้าง กลไกที่จะเอื้อให้การจัดการความรู้ของหน่วยงานประสบความสําเร็จคือ KM Teamของหน่วยงาน
ควรมีองค์ประกอบอย่างไร รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของ KM Teamหน่วยงานต้องมีบทบาทและหน้าที่อย่างไรบ้าง
บทที่ 4 : Template และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เป็การอธิบายรายละเอียดของ Template
และแบบฟอร์มต่างๆที่ต้องใช้ในการรายงาน มีตัวอย่างขององค์ความรู้ที่สกัดได้มาจากเวทีเรื่องเล่าหรือเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สํานักจัดการความรู้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือ KM ประจําปี 2558”จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้จัดทําขออภัยและยินดีน้อมรับมา
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป
ด้วยจิตคารวะ
สํานักจัดการความรู้
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 ความหมายของ KM
การจัดการความรู้หรือ Knowledge Management คืออะไร ?
มีผู้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้หลายอย่าง ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร. 2548) “ การจัดการความรู้ หมายถึง การ
รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด”
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) (2548) “การจัดการความรู้เป็น
ความท้าทายสองประการ ประการแรก คือ การจัดการข้อมูลข่าวสารและกระบวนการและประการที่สอง คือ
การจัดการบุคลากรและสภาพแวดล้อมเพื่อให้ความรู้ถูกสร้าง แบ่งปัน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (WHO considers KM to be the dual challenge of, first, managing
information and processes and, second, managing people and their environment so that
knowledge is created, shared and applied more systematically and effectively.)”
คณะทํางานการจัดการความรู้ขององค์การนาซ่า (NASA Knowledge Management Team)
(2545) “การจัดการความรู้ คือ การได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง สําหรับบุคลากรที่เหมาะสม ในเวลาที่
เหมาะสม และช่วยให้บุคลากรกระทําสิ่งต่างๆ บนข้อมูลนัน้ เพื่อสร้างความรู้ แบ่งปัน เพื่อทําให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะของนาซ่าและหุ้นส่วน อย่างสามารถพิสูจน์ได้ (Knowledge management is getting the right
information to the right people at the right time, and helping people create knowledge and
share and act upon information in ways that will measurably improve the performance of
NASA and its partners.)”
วิจารณ์ พานิช (2547) “การจัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการ
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ 1.บรรลุเป้าหมายของงาน 2.บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาคน 3.บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ 4. บรรลุความเป็นชุมชน
เป็นหมู่คณะ มีความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทํางาน”
การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการร่วมกันโดยผู้ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่
วยงานย่อยขององค์กร เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการทํางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม
การจัดการความรู้ในความหมายนี้จึงเป็นกิจกรรมของผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่กิจกรรมของนักทฤษฎีแต่
นักวิชาการหรือนักทฤษฎีอาจเป็นประโยชน์ในฐานะแหล่งความรู้ (Resource Person) การจัดการความรู้เป็นก
ระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่องเกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง สม่ําเสมอ เป้าหมาย คือการพัฒนางานและ
พัฒนาคน โดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ “การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ(Tools) ไม่ใช เป้าหมาย(Goal)”
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ปตท. ให้คําจํากัดความความของการจัดการความรู้อย่างกระชับและมีความน่าสนใจ คือ
Not “Managing Knowledge” But “Management by Knowledge.”
ความหมายคือ “ไม่ใช่การจัดการตัวความรู้ แต่เป็นการจัดการหรือการทํางานโดยใช้ความรู้”

กล่าวโดยสรุป การจัดการความรู้(ในภาพรวมองค์กร) คือ กระบวนการในการพัฒนางาน พัฒนาคน ให้ดี
ให้เก่งกว่าเดิม โดยบริหารและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน ตั้งแต่การระบุความรู้ที่จําเป็นของ
องค์กร การจัดเก็บรวบรวมความรู้ทั้งหมด ทั้งในและนอกองค์กร ทั้งที่อยู่ในรูปความรู้ชัดแจ้ง(Explicit
Knowledge)และความรู้จากบุคคล(Tacit Knowledge) มาจัดให้เป็นหมวดหมู่ มีการเผยแพร่ความรู้ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งสร้างเป็นความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้และต่อยอดให้
เกิดประโยชน์ในการทํางาน เพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ขององค์การ
อ.วิจารณ์ พานิช ได้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นนี้ว่า
การจัดการความรู้เป็นกิจกรรมที่คนจํานวนหนึ่งมาทําร่วมกัน มิใช่กิจกรรมที่ทําคนเดียว เนื่องจาก
ชื่อ “การจัดการความรู้” คนจึงมักเข้าใจผิด โดยเริ่มที่ตัวความรู้ การจัดการความรู้ที่ถูกต้องต้องเริ่มที่งานที่
เป้าหมายของงาน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาให้งานมีคุณภาพมากขึ้น
อ.วิจารณ์ยังกล่าวต่ออีกว่า “การจัดการความรู้เป็นการดําเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้
ได้แก่ 1) การกําหนดความรู้หลักที่จําเป็นหรือสําคัญต่อองค์กรหรือต่อกิจกรรมที่ต้องดําเนินการ 2)การแสวงหา
ความรู้ที่ต้องการใช้ในงาน 3)การสร้างความรู้ใหม่หรือปรับปรุงให้เหมาะต่อการใช้ 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ใน
งานของตนเอง 5) การนํ า ประสบการณ์ ก ารทํ า งานมาแลกเปลี่ ย นและสกั ด เป็ น “แก่ น ความรู้ ” และ
“ขุมความรู้” 6) การจดบันทึก“แก่นความรู้” และ “ขุมความรู้” ไว้ใช้งานและปรับปรุงให้เป็น “ชุดความรู้”
ที่ครบถ้วน การจัดการความรู้(KM) เป็นทักษะประมาณ ร้อยละ 80-90 เป็นทฤษฎีเพียงร้อยละ 10-20 เท่านั้น
ดังนั้น การจัดการความรู้จะทําเพียงอ่านหรือฟังบรรยายไม่ได้ผล จะเข้าใจได้ ต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง”

ที่มาและความสําคัญของ KM KM)
การจัดการความรู้ หรือ KM ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมายสําคัญและถูกระบุไว้ในหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพ องค์กร ดังนี้
1. พระราชกฤษฎีกา(พ.ร.ก.)ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
สืบเนื่องจาก พ.ร.ก.ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นการระบุ
ถึงการทํางานของภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย 9 หมวด มี 53 มาตรา ในหมวด 3 ของมาตรา
11 ซึ่งได้กล่าวถึง “ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้” ของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้ “ส่วนราชการมีหน้าที่
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเหมาะสม ต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
พระราชกฤษฎีกานี้”
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2. การพััฒนาคุณภาพพบริหารจัดกาารภาครัฐ (PM
MQA Modeel)
คณะกรรมมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้พัพฒ
ั นารูปแบบบ
การบบริ ห ารจั ด ก ารสมั ย ใหมม่ ข องภาคร าชการ มี ชื่ อว่ า Publicc
Manaagement Quuality Awardd หรือที่รู้จักกันดี ในชื่อ PM
MQA ซึ่งเป็น
เกณฑฑ์ ที่ ป ระยุ ก ต์ มาจากเกณฑ์
ม
ฑ์ ร างวั ล คุ ณ ภาพแห่
ภ
ง ชาติ ของประเทศศ
สหรัฐอเมริ
ฐ กา หรือ The Malccolm Baldrrige Nationnal Qualityy
Awarrd หรือเรียกสั
ก ้นๆว่า MBNNQA เป็นรูปแบบที
ป
่มีฐานกการพัฒนามาา
จากภภาคธุ ร กิ จ ที่ ประสบความส
ป
สํ า เร็จ จนได้ด้ ก ลายเป็ นต้นแบบรางวั
น
ล
คุณภาาพแห่งชาติให้หกับประเทศตต่างๆทั่วโลก ซึซ่งรวมทั้งประะเทศไทยด้วย
มีองค์ค์ประกอบสําคัญ 7 หมวด (ดั
( งภาพ)
Maalcolm Balddrige ผู้รเิ ริ่มแนวคิ
แ ด PMQ
QA
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จะเห็นว่า หมวดที่ 4 “การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้” จะเป็นหมวดฐานรากให้กับทุก
หมวด เปรียบเสมือนเป็นเส้นเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงทั่วร่างกาย
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเป็นยุคที่มีความก้าวหน้าอย่างสูงในทางเทคโนโลยี ผู้คนส่วนใหญ่
สามารถรับรู้และเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง ในสังคมแบบนี้
จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ “ความรู้ที่ถูกต้อง” โดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ในตัวคน(Tacit Knowledge) ซึ่งได้มาจาก
ประสบการณ์การทํางานในช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อให้เกิดเป็นความชํานาญ ความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ
จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง“ถอดความรู้”จากตัวคนออกมาในรูปของเอกสาร(Explicit Knowledge) เมื่อคนๆนั้นต้อง
ออกจากกรมควบคุมโรคไป ด้วยการเกษียณอายุราชการหรือเหตุผลใดก็ตามแต่ “ความรู้ของเขา” ก็ยังคงอยู่
กับหน่วยงานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ ต่อยอดโดยไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่
การจัดเวทีเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรจะช่วย
ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นความรู้ที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ ตลอดจนมีการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ในงาน
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นระบบให้เข้าถึงรวดเร็ว ใช้งานง่าย ทันความต้องการ ก็จะเป็นอีกวิธี
หนึ่งที่จะทําให้บุคลากรของกรมควบคุมโรคทํางานได้สําเร็จมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปัจจัยที่สําคัญมากอีกประการคือ วัฒนธรรมการเรียนรู้ของคนในองค์กร คือตัวบุคลากรของกรม
นั่นเอง ว่าเป็นผู้มุ่งมั่น พัฒนาตนเอง จิตใจเปิดกว้าง มีความใฝ่เรียนรู้มากน้อยเพียงใด เพราะถ้าคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่
นี้ดีที่สุดแล้ว การจัดการความรู้ก็จะไม่เกิดประโยชน์อันใด
3. สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรโดยทั่วไป
3.1 เกิดความผิดพลาดซ้ําๆ ของผู้ปฏิบัติงาน งานขาดประสิทธิภาพ
3.2 ความรู้ทผี่ ู้เชี่ยวชาญ เมื่อเกษียณ / ลาออก ความรู้เหล่านั้นหายไปด้วย
3.3 องค์กรมี Best Practice แต่ไม่เคยนํามาใช้ หรือนําไปขยายผลให้กับหน่วยงานอื่น
3.4 การทํางานไม่เกิดการต่อยอดงาน ต้องเริ่มที่ศูนย์เสมอๆ ทําให้เสียเวลา
3.5 เป็นยุคทีต่ ้องการผลงานชัดเจน มีประสิทธิภาพ
4. โลกทุกวันนี้...พัฒนาและก้าวไปข้างหน้าด้วย “การจัดการความรู”้
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จากภาพ จะเห็นว่าองค์กรชั้นนําระดับโลกล้วนมีการใช้การจัดการความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนงานในมิติ/แง่มุมที่
แตกต่างกันไป เช่น ทําฐานความรู้ที่จะต้องใช้งานกับลูกค้า รายชื่อเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ สร้างนวัตกรรมของ
ผลิตภัณฑ์ แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practices) สร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
แบ่งปันความรู้ ฯลฯ

ประเภทของความรู้
ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการเล่นดนตรี เล่นกีฬา การทําอาหาร การทํางานฝีมือ
หรือเป็นประสบการณ์การทํางาน(จริง)ที่สะสมในตัวของผู้ปฏิบัติงานจนเกิดความเชี่ยวชาญในงานด้านนั้นๆ
บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม ความรู้ประเภทนี้ถ่ายทอดยาก ต้องลงมือทํา
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ง่าย โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นคลิปวิดิโอ ความรู้ประเภทนี้ ได้แก่ ทฤษฎี คู่มือ ตํารา
ระบบ E-Learning ผลงานวิจัยต่างๆ บางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม ดังภาพ
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เมื่อเปรียบเทียบความรู้ที่อยู่ในองค์กร จะพบว่าความรู้ที่อยู่ในตัวคนจะมีมากกว่า ประมาณ 80 %
ส่วนความรู้ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง จะมีเพียง 20 % เท่านั้น หลายองค์กรจึงหันมาให้ความสําคัญกับความรู้ที่อยู่ใน
ตัวคน พยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อถอดความรู้ในส่วนนี้ โดยแยกเป็น
- ความรู้ที่อธิบายให้เข้าใจยาก จะใช้การถอดรหัสความรู้ ถ่ายภาพ จัดทําเป็นสารคดี ระบบพี่เลี้ยง
หรือเป็นกรณีศึกษาต่างๆ แล้วจดบันทึกออกมาเป็นความรู้ที่นําไปใช้ต่อได้ง่ายขึ้น
- ความรู้ที่อธิบายเข้าใจง่าย แต่ไม่อยากบอก ไม่อยากอธิบาย อาจด้วยกลัวเมื่อถ่ายทอดความรู้แล้วตน
จะหมดความสําคัญหรือบรรยากาศที่ไม่เอื้อ ในองค์กรไม่มีการพูดคุย มีการแข่งขันสูง หรือเป็นองค์กรที่มีแต่คน
เก่ง อาจต้องสร้างให้เกิดบรรยากาศในการถ่ายทอดความรู้ สร้างค่านิยมให้เกียรติ ยกย่องชมเชยผู้มีความรู้
เสียสละอดทนมุ่งมั่นในการทํางาน มากกว่าค่านิยมการแสวงหาตําแหน่ง อาจเริ่มด้วยการทําเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติ(CoPs)ในเรื่องต่างๆ มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่ตนสนใจ เป็นต้นจัดเก็บเพื่อการ
ใช้งานอย่างเป็นระบบ

การจัดการความรู้ในแต่ละประเภท
Explicit Knowledge
(ความรู้ทเี่ ป็นเอกสาร)
1.ทําเนียบผู้เชี่ยวชาญ (Expert)
2. คลังความรู้เรื่องต่างๆ

Tacit Knowledge
(ความรู้ในตัวคน)
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
2. ทีมข้ามสายงาน
3. ถอดความรู้จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์
4. ระบบพี่เลี้ยง
5. การสับเปลี่ยนงาน
6. เวทีแลกเปลี่ยนความรู้
7. ตลาดนัดความรู้

เป้าหมายของการจัดการความรู้
“การจัดการความรู้” ที่นํามาใช้ในงาน มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการบรรลุผลใน 3 ประการ คือ
1. เพื่อการพัฒนาคน ให้สามารถทํางานได้สําเร็จตามภารกิจ ถ้าองค์กรใดบอกว่ามีการจัดการความรู้
แล้วได้มีการพัฒนาคนในองค์กรนั้น ต้องสามารถบอกได้ว่าคนในองค์กรนั้นเก่งขึ้น ในด้านใดบ้าง KM
ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร
2. เพื่อการพัฒนางาน ถ้าใช้กระบวนการจัดการความรู้บนเนื้องานที่ทํา งานจะมีการพัฒนาดีขึ้น เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานงาน มีคําพูดว่า “ถ้าบอกว่าทํา KM
ในงาน ให้ไปดูที่ผลงานหรือผลลัพท์ เพราะงานต้องดีขึ้น อย่างน้อยต้องไม่ผิดพลาดซ้ําเดิม”
3. เพื่อการพัฒนาองค์กร หรือหน่วยงาน เมื่อมีการพัฒนาทั้งคนและพัฒนางาน(ตามข้อที่ 1 และ 2 แล้ว)
ย่อมแน่นอนว่าองค์กรหรือหน่วยงานก็ได้รับการพัฒนา จนบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ตั้งไว้
ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า เป้าหมายหรือการใช้ประโยชน์จากการจัดการความรู้ คือ การพัฒนางาน
พัฒนาคนและพัฒนาองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ ดังนั้น ผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากการทํา KM จําต้อง
มองเห็นความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆเหล่านี้
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เครื่องมือ KM มีอะไรบ้าง?
เครื่องมือ KM ที่ใช้ในการ พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร มีหลายชนิด การใช้งานก็แตกต่าง กัน
ไปตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)
2. การศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)
4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสําเร็จ (Retrospect)
5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)
6. การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือสุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)
7. เวทีเสวนา หรือสุนทรียสนทนา (Dialogue)/หรือการฟังอย่างลึกซึ้ง(Deep Listening)
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
11. การสอนงาน (Coaching)
12. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
13. การสับเปลี่ยนงาน(Job Rotation)
14. การถอดบทเรียน (Lesson Learn)
15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
16. ตลาดนัดความรู้
17. ทักษะที่สาํ คัญของการจัดการความรู้
-การสังเกต
- การฟัง
- การคิด
- การพูด / การเล่าเรื่อง / การตั้งคําถาม
- การบันทึก
ตามที่สํานัก KM ได้กําหนดใน Template “ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้หน่วยงาน” โดยได้
ระบุเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ให้หน่วยงานเลือกใช้ คือ
1) การถอดบทเรียน
y ถอดบทเรียนจากตัวคน(Tacit K. to Explicit K.)ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและใกล้เกษียณ
อายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย(ย้ายงาน หรือ ลาออก)
y ถอดบทเรียนจากโครงการ
2) การจัดตลาดนัดความรู้
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
4) ชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoP)
5) การเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring)
6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
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เพื่อให้เข้าใจเครื่องมือKMตามที่ระบุใน Template จะขออธิบายเครื่องมือแต่ละประเภท ดังนี้
1. การถอดบทเรียน
คือ การทบทวนสรุปประสบการณ์ ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากเหตุและปัจจัยที่มีส่วน
ทําให้ผลของการทํางานสําเร็จหรือไม่สําเร็จ เป็นการสืบค้นความรู้จากประสบการณ์ของผู้ร่วมปฏิบัติงาน และ
มีการบันทึกรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ความรู้ แง่คิด และวิธีการทํางาน
ใหม่ๆ ที่ได้รับระหว่างการทํางานนี้ เสมือน “เป็นการเอาอดีตมาเป็นครู”
-รูปแบบการถอดบทเรียน ในที่นี้จะเน้น 2 รูปแบบ คือ
1. ถอดบทเรียนจากตัวคน(Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผู้รู้ทมี่ ีประสบการณ์สูงและใกล้
เกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย(ย้ายงาน หรือ ลาออกบ่อย)
ขั้นตอนประกอบด้วย
1.1 กําหนดชื่อผู้รู้ ผู้เรียนรู้(กลุ่มคนที่จะต้องทํางานนี้)และหัวข้อเรื่องที่จะถอดความรู้
1.2 จัดทํา Mind map ของหัวข้อความรู้ที่จะถอด (ซึ่งจะมีทั้งหัวข้อความรู้หลักและความรู้ย่อยๆ)
ภาพ Mind map จะทําให้เห็นองค์ประกอบของหัวข้อความรู้ทั้งหมด เช่น

ที่มา : เป็นภาพ Mind map หัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติงานช่องทางด่านท่าเรือ”จากเวทีการถอด
ความรู้จากผู้รู้หน่วยงานภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดสงขลา
1.3 ดําเนินการถอดบทเรียน เพื่อให้ได้เทคนิค เคล็ดลับทีท่ ําให้การดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ประสบความสําเร็จ (ถึงแม้ว่าในการดําเนินงานอาจไม่ประสบความสําเร็จ ก็สามารถจะระบุได้ว่าถ้าจะทําให้
สําเร็จ ต้องทําอย่างไร)
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1.4 อาจใช้แบบฟอร์มการถอดบทเรียนจากตัวคน(กรุณาศึกษาจากภาคผนวก) ทั้งนี้ สํานักKMได้จัด
ประชุมเชิงประฏิบัติการถอดความรู้จากผู้รหู้ น่วยงานมาแล้ว จํานวน 5 รุ่น ท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมที่เว็ปไซต์
สํานักKM ที่ www.kmddc.go.th
2. การถอดบทเรียนจากโครงการ เป็นการถอดบทเรียนที่เริ่มจากความเป็นมาของโครงการ
กระบวนการทํางาน กิจกรรมในโครงการ และผลลัพธ์ที่ได้ของโครงการ กรอบคําถามในการถอดบทเรียน คือ
-ทําอะไรบ้าง
-ผลที่ได้เป็นอย่างไร
-เป็นไปตามความคาดหวังหรือไม่ เพราะเหตุใด
-อะไรที่เกินความคาดหวัง เพราะเหตุใด
-ข้อเสนอแนะ/หรือสิ่งที่จะนํามาปรับปรุงโครงการในปีต่อไปคืออะไร
-สิ่งที่ได้จากการถอดบทเรียน (ทั้งถอดบทเรียนจากตัวคนหรือจากโครงการ)
ผลของการถอดบทเรียนได้ทั้ง “ความรู้” และ “บทเรียน” ถ้าถอดบทเรียนได้ดี ควรจะได้
1. ได้แรงบันดาลใจ หรือกําลังใจในการทํางาน การใช้ชีวิตในแง่มุมต่างๆ ทําให้อยากปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการทํางาน
2. ได้ข้อคิดใหม่(ซึ่งจะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือพฤติกรรมการทํางาน)
3. ได้ความรู้ ทักษะใหม่
4. ได้แนวทาง วิธีการ (How to)
(จากอ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผอ.สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข/สรส.)
2. การจัดตลาดนัดความรู้
เป็นกิจกรรมทีใ่ ห้“คุณกิจ”เจ้าของความรู้ได้นําความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงมาแบ่งปันให้ผู้ที่ต้องการ
ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ใหม่จากผู้อื่น
ผู้ทําหน้าที่จัดตลาดนัด คือ “คุณอํานวย”หรือ “Facilitator” ในการจัดตลาดนัดความรู้ “คุณอํานวย”
จะต้องเรียนรู้วิธีทําหน้าที่ในการอํานวยให้เกิดการแลกเปลี่ยนจัดการความรู้ โดยการจัดหา “คุณกิจ” ที่มีความรู้
และต้องการความรู้ตรงกัน จัดหาสถานที่ สร้างบรรยากาศที่เหมาะสมต่อการแลกเปลี่ยน และอํานวยให้คุณกิจ
ทั้งหลายแลกเปลี่ยนกันให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้บรรยากาศที่ดีภายในเวลาที่กําหนด
ข้อพึงระวังในการจัดตลาดนัดความรู้ มี 2 ข้อ
1. ผู้มาเข้าตลาดนัดต้องเป็น “คุณกิจ ตัวจริง” เป็นผู้ปฎิบัตจิ ริงในงานนั้นตามหัวข้อของการจัด
ตลาดนัดความรู้ และมีความตั้งใจจริงที่จะนําความรู้ไปพัฒนาการทํางาน
2. ต้องมีการทําการบ้านมาก่อน หรือเตรียมการณ์ล่วงหน้าเป็นอย่างดี ทั้ง “คุณอํานวย” และ
“คุณกิจ” ต้องรู้เป้าหมายของการจัดตลาดนัดความรู้ คุณกิจต้องเตรียมความรู้ประสบการณ์การทํางานที่
ประสบความสําเร็จ หรือเตรียมบทเรียนมาบอกเล่าให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมเรียนรู้ ร่วมแลกเปลี่ยนกิจกรรมหลักใน
ตลาดนัด คือ การเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน แตกต่างจากตลาดนัดทั่วไปตรงที่ “สินค้า” ที่เอามา
แลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่วัตถุสิ่งของ แต่เป็น เรื่องเล่า ของความสําเร็จ โดยที่ในเรื่องเล่าเหล่านั้น มีความรู้แฝงอยู่
เป็นความรู้เพื่อการบรรลุหัวข้อหรือเป้าหมายที่กําหนดไว้ของตลาดนัดความรู้ ในตลาดนัดทั่วไป สินค้า ที่เรา
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ขาย หรือแลกเปลี่ยนจะหมดไป แต่ “ในตลาดนัดความรู้ เมื่อแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ ตัวความรู้ในตัวเราจะ
ยิ่งงอกเงยเพิ่มพูนขึ้น” ตัวอย่างของการจัดตลาดนัดความรู้ เช่น
yตลาดนัดความรู้เรื่องโรคไม่ติดต่อ มีการบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ มีการแสดงผลงานด้านโรคไม่
ติดต่อ เช่น คู่มือการปฏิบัติตนสําหรับผู้สูงวัยที่อยู่บ้าน, เทคนิคการจัดอาหารให้ผู้ป่วยเบาหวาน, รองเท้าใยบวบ
สําหรับผู้ป่วยสูงอายุ, การจัดลานหินเพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานออกกําลังกาย, มีการถอดบทเรียนความสําเร็จต่างๆ
yตลาดนัดความรู้เรื่องศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคปลอดภัย มีการบรรยาย/อภิปรายทางวิชาการ มีการ
แสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์เด็กเล็ก เช่น คู่มือการป้องกันโรคติดต่อที่สําคัญในศูนย์เด็กเล็ก ,แนวทางการจัด
ของเล่นเด็กที่ปลอดภัยได้มาตรฐาน, มาตรฐานการจัดศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยปลอดโรค , มีการให้ความรู้ครูพี่
เลี้ยงด้านที่เกี่ยวข้องกับโรค/ภัยสุขภาพเด็ก , มีการสาธิตต่างๆ
หมายเหตุ การจัดตลาดนัดความรู้ในความหมายนี้ หน่วยงานควรระบุได้ว่า ผู้เข้ามาร่วมในตลาดนัด “ใครมา
ขาย(แบ่งปัน)ความรู้อะไร ใครเป็นผู้ซื้อ และจะนําไปพัฒนาต่อยอดในงานอะไร” ผู้เข้าร่วมงานตลาดนัดความรู้
ควรต้องได้ความรู้กลับไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ความแตกต่างของ “ตลาดนัดสินค้า” กับ “ตลาดนัดความรู”้
ตลาดนัดสินค้า

ตลาดนัดความรู้

ตลาด

สถานที่อยู่ใกล้ชุมชน อยู่ใกล้ สถานที่ที่มีบรรยากาศดี มีความเป็นธรรมชาติ สงบ ไม่วนุ่ วาย
กลุ่มผูซ้ ื้อ
กว้างขวาง พอเหมาะสําหรับการจัดกลุ่มคุยกัน

สินค้า

เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค
ต่างๆ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

-เป็นความรู้เรื่องต่างๆ ที่ผ่านการปฏิบัติ และทําสําเร็จแล้ว
ถึงแม้ว่าสินค้านั้นอาจยังไม่สําเร็จ แต่มี “จุดเด่น” หรือ “จุด
ขาย” ที่น่าเผยแพร่ขยายผลต่อก็นํามาเป็นสินค้าในตลาดได้
-ตลาดนัดความรู้อาจมีความรู้หลายอย่างมาแลก เปลี่ยน
หรืออาจมีความรู้เพียงอย่างเดียวมาแลกเปลี่ยนก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ หรือ Theme ของการจัดตลานัดในครั้งนั้นๆ
ผู้ที่ต้องการสินค้าไปใช้ในการ -ผู้ที่ต้องการความรู้เพื่อนําไปใช้การแก้ปัญหาในการทํางานหรือ
ใช้เพื่อต่อยอดงาน
อุปโภค/บริโภค
-ความรู้ในตลาดนัดมักจะเน้นความรู้ประเภท
How to คือทําอย่างไร
ผู้ที่ผลิตสินค้าเอง หรือเป็น ผู้ที่มีความรูแ้ ละเป็นความรู้ที่ตนเองได้ลงมือทําโดยผ่านการ
ผู้รับสินค้ามาจากแหล่งผลิต ปฏิบัติจริงและทําสําเสร็จแล้ว

วิธีการซื้อขาย ซื้อขายกันด้วยเงิน

ซื้อขายกันด้วยวิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยน โดยมีบุคคลที่ช่วยสกัด
ความรู้ คือ “คุณอํานวย” และ “คุณบันทึก”

(จากหนังสือถอดบทเรียนตลาดนัดความรู้ ของสํานักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค)
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การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทเี่ ป็นความรูฝ้ ังลึก (tacit knowledge) ซึ่งเป็นความรู้
ผูกพันอยู่กับประสบการณ์หรือการปฏิบัติ เจ้าตัวอาจไม่รู้ว่ามีความรู้นั้น หรือไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาได้ จึงต้องมีวิธีการแลกเปลีย่ นความรู้ฝังลึกนี้ในตลาดนัดความรู้ และใน
การประชุมระดมความคิด วิธีที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้ฝังลึกคือการให้ผรู้ ู้
ทําให้ดู(สาธิต) หรือฝึกหัดทําไปด้วยกันในกรณีที่เป็นความรู้ที่เป็นทักษะด้านการลงมือ
ทํา แต่ในกรณีของการปฏิบัติ ซับซ้อนหลายขั้นตอนโดยคนหลายคน วิธีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ฝังลึกทีน่ ิยมใช้กันมากคือการเล่าเรื่อง (storytelling) ซึ่งถือเป็นเทคนิคหนึ่งของ
การจัดการความรู้

กิจกรรมในตลาดนัดความรู้ นอกจากการประชุมกลุ่มผลัดกันเล่าเรื่องของความสําเร็จ ซึ่งเป็นกิจกรรม
หลักแล้ว อาจมีกิจกรรมเสริมตามที่ คุณกิจ และคุณอํานวย จะช่วยกันคิดจัดขึ้น เช่น การบรรยายพิเศษ การจัด
นิทรรศการ ฯลฯ หรืออาจเชิญกลุ่ม คุณกิจ จากองค์กรอื่น ที่มีผลงานความสําเร็จตามโจทย์ของตลาดนัด ให้
มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือร่วมเสนอนิทรรศการ เพื่อสร้างความคึกคักแปลกใหม่
สิ่งที่ผู้จัดและผู้มาร่วมงานตลาดนัดมักจะละเลยคือ การแลกเปลี่ยน-ซื้อขายสินค้า(ความรู้)ที่จะนํา
กลับไปทํางานต่อยอด ผู้มาร่วมงานมักจะต้องการมาขายสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว โดยลืมนึกที่จะได้
หาความรู้เพิ่มเติมกลับไปต่อยอดงาน ดังนั้นผู้จัดควรออกแบบกระบวนการซื้อ-ขายสินค้า(ความรู้)ด้วย
หมายเหตุ การจัดตลาดนัดความรู้ในความหมายนี้ หน่วยงานควรระบุได้ว่า ผู้เข้ามาร่วมในตลาดนัด
“ใครมาขาย(แบ่งปัน)ความรู้อะไร ใครเป็นผู้ซื้อ และจะนําไปพัฒนาต่อยอดในงานอะไร”

3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)
เป็นการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะ มีความต่อเนื่องสม่ําเสมอ เพื่อเป็นเวทีให้
บุคคลในองค์กรได้มาพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีที่สามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อาจ
ทําได้หลายลักษณะ เช่น การประชุมทางวิชาการที่จัดอย่างสม่ําเสมอ การจัดเวทีรูปแบบนี้ ผลผลิตที่ได้ คือ
Powerpoint ของวิทยากร+การสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้ในแต่ละครั้ง ตัวอย่างการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
รูปแบบนี้ สํานักวิชาการ และสคร.หลายแห่งก็ได้นําไปปฏิบัติ เช่น การจัดเวทีประชุมวิชาการทุกเดือนของ
สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง ,สํานักโรคติดต่อทั่วไป ,สคร.5 เป็นต้น หรือกรณีในส่วนกลางที่เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสํานักจัดการความรู้กับสํานักวิชาการ 10 แห่งและสถาบัน 2 แห่ง จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกเดือนใน
ด้านวิชาการของงานป้องกันควบคุมโรคในเชิงประวัติศาสตร์ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเตรียมการจัดทําพิพิธภัณฑ์
กรมควบคุมโรคในโอกาสต่อไป
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4. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practices /CoP)
เป็นกลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน(ชุดความรู้เดียวกัน)แต่ทํางานต่างหน้าที่กันหรือเป็นกลุ่มคน
ที่มีเป้าหมายในเรื่องเดียวกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องนั้นๆ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์
ข้อมูล เทคนิค เคล็ดลับหรือแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกัน แล้วได้นําความรู้ / เทคนิค/ เคล็ดลับ ที่ได้ไป
ปรับใช้ในงานของตน เช่น Cop เบาหวาน, Copด้านโภชนาการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์, ชมรมพระเครื่อง ,
ชมรมถ่ายภาพ, เครือข่ายผู้ปกครอง, กลุ่มกษตรกรทําปุ๋ยชีวภาพ, กลุ่มสัจจะออมทรัพย์, กลุ่มแม่มือใหม่ ฯลฯ
หรือ CoPซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี ของกลุ่มโรคติดต่อนําโดยแมลง เป็นต้น
ทักษะที่จําเป็นในการบริหารจัดการกลุ่ม CoP ให้ดําเนินการไปได้ด้วยดี ต่อเนื่อง ยั่งยืน ได้แก่
1) ทักษะการเป็น Facilitator (ฟังเป็น ตั้งคําถามเป็น โยงประเด็น ขมวดประเด็นความรู้ เชื่อมโยง
สร้างความรู้ใหม่)
2) เทคนิคการเป็น Historian (จดบันทึกเป็น ฟังอย่างจับประเด็น การใช้เครื่องมือต่างๆช่วย เช่น
Mind map)
ตัวชี้วัด CoP สามารถวัดเป็นความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมเวทีในแต่ละครั้งได้ โดยเพื่อมุ่งเน้นในการ
นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเวทีในครั้งต่อไป
หมายเหตุ ผูส้ นใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมที่คู่มือการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของกพร.และสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ที่เว็ปไซต์สํานักKM ที่ www.kmddc.go.th
เรื่องเล่าเร้าพลัง (Storytelling)
คือเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันแพร่หลายในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการให้ผู้ที่มี
ความรู้จากการปฏิบัติจริงมาเล่าและได้มาปลดปล่อยความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึก การปลดปล่อยความรู้จากการ
ปฏิบัตินี้ผู้ปล่อยที่ได้รับการฝึกปฏิบัติจนมีความชํานาญแล้วจะสามารถปลดปล่อยความรู้ออกมาได้อย่างทรง
พลังอย่างไม่น่าเชื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีนี้ เป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือ “การเล่าเรื่อง” โดยกําหนดเป้าหมายในการ
เล่าเรื่องซึ่งจัดให้เป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่ควรเกิน 10 คน เพื่อให้บรรยากาศเป็นกันเองแบบกัลยาณมิตร ไม่เป็น
ทางการ ความรู้สึกแบบนี้จะเอื้อต่อการเล่าเรื่องให้มีพลังยิ่งขึ้น ผู้เล่า(คุณกิจ)จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้จะมีคุณอํานวย (Facilitator) ทําหน้าที่ช่วยเหลือให้การประชุมราบรื่น สร้างบรรยากาศของความชื่นชม
ความคิดเชิงบวก การซักถามด้วยความชื่นชม และยังมีคุณบันทึก ช่วย “สกัด” หรือ “ถอดความรู้” เพื่อจด
บันทึกเก็บไว้และสามารถนําไปใช้ต่อยอดต่อไป เรื่องเล่าจะประสบผลสําเร็จได้นั้น มีปัจจัยที่ขึ้นอยู่กับ
• เรื่องที่นํามาเล่า ต้องไม่มีการปรุงแต่งหรือเสริมจินตนาการเข้าไป
• เรื่องเล่านั้นควรเป็นในเชิงบวก ที่ผู้เล่ามีความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในเรื่องที่เล่า
• บรรยากาศเป็นแบบกัลยาณมิตร
• ผู้ฟังต้องตั้งใจฟังและควรตั้งคําถาม การตั้งคําถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่า
ออกมาได้มาก และได้ดี ตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริงและสามารถนําความรู้นั้นไป
ประยุกต์ใช้ต่อไป
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เรื่องเล่าเร้าพลัง หรือ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้จัดเวที(Facilitator) สามารถดึงความรู้จากตัวคน
ขมวดเป็นเทคนิค เคล็ดลับในการทํางานหรือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้นําไปใช้ต่อยอด ดังนี้

ต.ย. การสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของหน่วยงาน
ประเด็น

เรื่องเล่า

1. การรักษาความ
ช่วงปี 2550 สคร. 3 ชลบุรีได้มีโครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย ซึ่งพี่สม
สัมพันธ์กับเครือข่าย ชัยเป็นผู้รับผิด ชอบโครงการฯ มีการสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกันกับ
(ชุมชน/อปท)
เครือข่ายในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค ทีมงานสคร.3 ลงไปให้ความรู้ แจก
สื่อ ทํากิจกรรมรณรงค์ต่างๆตามปฏิทินของกรมฯ ซึ่งเครือข่ายได้แก่ ชุมชน
ตลาดหนองกระพง, โรงเรียน , อปท.หนองกระพง ,อปท.ท่าข้าม , ฯลฯ
ถึงแม้ในปีต่อๆมา พี่สมชัยจะไม่ได้รับผิดชอบโครงการภาคีเครือข่ายแล้วก็
ตาม แต่ก็ไปมาหาสู่ เมื่อมีงานใกล้ๆก็ไปแวะเยี่ยมเยียน หรือถ้ามีอะไรที่
ช่วยเหลือได้ ก็รีบประสานผู้รบั ผิดชอบ เร่งดําเนินการให้ หรือในเวลาปกติก็
มีการโทรศัพท์ไปถามสารทุกข์สุกดิบ ให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอ ไปเป็น
วิทยากรให้ความรู้บ้าง ไปร่วมงานต่างๆที่ชุมชนจัดสม่ําเสมอ “ตอนนี้ถ้าต้อง
ขอความร่วมมืออะไรกับเครือข่าย(ชุมชนและอปท)ก็ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดี ทําให้เราก็ได้ทั้งเพื่อนและได้ทั้งงาน ทําให้ทราบข้อมูลตามจริงของ
สถาน การณ์และความก้าวหน้าของงานป้องกันควบคุมโรคที่ดําเนินการอยู่ใน
พื้นที่ด้วย”
2.การสร้างเครือข่าย
ภายในรพ. เพือ่ ช่วย
ในการวินิจฉัยโรค
จากการประกอบ
อาชีพ

การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพที่คลินิกอาชีวเวชกรรมของ
รพ. จะมีปัญหาคือพบผู้ป่วยโรคนี้ที่น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะแพทย์ที่
ตรวจ OPD จะไม่ได้นึกถึงโรคจากการประกอบอาชีพ เพราะความไม่คุ้นชิน
จึงใช้เวที Journal Club ของรพ.ที่มีอยู่เป็นประจําทุกเดือน เชิญแพทย์อายุ
รกรรม /แพทย์ตา /แพทย์กระดูกให้เป็นวิทยากรมานําเสนอ และ Disscuss
ในเรื่องผู้ป่วยEnOccที่พบในผู้ป่วยอายุรกรรม/ตาและกระดูก ซึ่งแพทย์ที่
เชี่ยว ชาญสาขาเฉพาะโรคต่างๆนั้น ในวันทีจ่ ะนําเสนอก็ต้องไปค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมโดย เฉพาะในประเด็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่างๆ
ทั้งอาการที่มาพบแพทย์ การวินิจฉัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะได้
บรรยากาศของเพื่อนร่วมงานที่ดีจากแพทย์สาขาอื่นๆแล้ว ยังพบว่ามีการส่ง
ต่อผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นโรคจากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

อ้างอิง/
แหล่งที่มา
พี่สมชัย จิรโรจน์
วัฒน
สคร.3
(จากเวทีโครงการ
PAR)

พญ.รัตนา
จากรพ.หาดใหญ่
(จากเวทีการ
ประชุมถอด
บทเรียนของ
สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม)
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ประเด็น

เรื่องเล่า

3.การสร้างเครือข่าย
ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสุรินทร์พบปัญหาทีส่ ถานประกอบการหลาย
ภายนอกรพ.
แห่งไม่ยอมให้ความร่วมมือ แม้แต่การเข้าไปในโรงงาน ก็ติดป้ายไม่ให้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปในโรงงาน เมื่อคุณหมอภาวนามารับงานด้านนี้
ใหม่ๆ ก็เริม่ หาหนทาง “เจาะกําแพง”เพื่อเข้าโรงงาน มิฉะนั้นงานโรคจาก
การประกอบอาชีพก็จะไม่มีทางสําฤทธิ์ผล จึงคิดว่า “ต้องเริ่มที่คนสําคัญ
ที่สุดในจังหวัด” จึงเริ่มเปิดตัวทีมงาน โดยขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อ
รายงานตัวและขอคําแนะนํา/ข้อชี้แนะในการทํางาน มีการจัดประชุมร่วมกัน
ระหว่างสสจ.กับสถานประกอบการโดยให้ท่านผู้ว่ามามอบนโยบาย ซึ่งก็เป็น
เนื้อหาที่สสจ.จัดทําให้ เมื่อเริ่มจากผู้ทมี่ ีอํานาจสูงสุดในจังหวัดแล้ว จึงพา
ทีมเดินสายไปสถานประกอบการทุกแห่ง เพือ่ พบปะพูดคุยซักถามความ
เป็นอยู่ และเพื่อบอกว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้บอก
ได้(ไม่เน้นเรื่องงานแต่เน้นความสัม พันธ์ที่ดตี ้องมีความอ่อนน้อม มีหน้า ตา
ที่ยิ้มแย้ม) และถ้ามีโอกาสก็มาเยี่ยมเยือน ถามสารทุกข์สกุ ดิบ จนมี
ความคุ้นเคย หรือถ้ามีเรื่องอะไรที่ให้ความช่วยเหลือได้ ก็ยินดีกระตือรือร้น
ทําให้ ประสานหาข้อมูล ประสานคนเกี่ยวข้องให้ นอกจากงานของโรคจาก
การประกอบอาชีพที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้ว เมื่อรพ.ขอความร่วมมือ
ในเรื่องอื่นๆ ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีจนถึงวันนี้

อ้างอิง/
แหล่งที่มา
พญ.ภาวนา
จากรพ.สุรินทร์
(จากเวทีการ
ประชุมถอด
บทเรียนของ
สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม)

5. การเรียนรู้ ก่อนทํา- ระหว่างทํา- หลังทํา (After Action Review/AAR)
เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากเครื่องมือหนึ่งในการจัดการความรู้ คือ การเรียนรู้ ทั้งก่อนทํา-ระหว่างทําหลังทํา ด้วยเครื่องมือการสรุปบทเรียน ทบทวนวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ของงานที่เราเรียกว่า AAR ซึ่ง เป็น
เครื่องมือที่ประยุกต์ใช้ได้ง่ายเพื่อการพัฒนาหรือยกระดับการทํางาน ทําได้ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่หรือใน
ระดับกิจกรรม
เรียนรู้ก่อนทํา เป็นการทบทวน/หาข้อมูลของเรื่องที่จะทํา ว่าต้องดําเนินการอะไรบ้าง หรือสืบค้น
เพื่อหาว่าเรื่องนั้นๆ มีใครทําไว้แล้วได้ผลดีบ้าง เราจะ “เรียนลัด” “ต่อยอด”ให้ดีขึ้นได้อย่างไร
เรี ย นรู้ร ะหว่า งทํ า เป็ น การทบทวน/ประเมิ น งานเป็ น ระยะๆ เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ งให้ ดี กว่ า เดิ ม
เครื่องมือที่มักนิยมใช้คือ AAR
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เรียนรู้หลังทํางานเสร็จ ใช้การประชุมทบทวนงานในภาพรวม โดยผู้ที่รับผิดชอบงานหรือผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด เป็นการทบทวน/สอบทานวัตถุประสงคื ผลลัพธ์ของงาน แผนงาน และวิธีการทํางานในแต่ละขั้นตอน
เพื่อนําไปปรับปรุงงานในหรือวางแผนการดําเนินงานต่อไป
การทํา AAR มักให้ผู้รับผิดชอบงานตอบคําถาม ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เป้าหมายของงานนี้ คืออะไร?
เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลเกินความคาดหมาย? เพราะอะไร?
เป้าหมายส่วนใดที่บรรลุผลน้อย หรือไม่บรรลุผล เพราะเหตุใด?
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากงานนี้คืออะไร?
ถ้าจะมีงานในลักษณะนี้อีก จะทําอย่างไรให้ดีกว่าเดิม?
(จาก อ.ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผอ.สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข/สรส.)

6. Benchmarking : การเปรียบเทียบความสามารถอย่างเป็นระบบ
ความหมาย : คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่
สามารถทําได้ดีกว่า เพื่อนําผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุงองค์กรของตนเพื่อมุ่งความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจและ Best Practices คือวิธีการปฏิบัติที่ทําให้องค์กรประสบความสําเร็จหรืออาจกล่าวได้ว่าคือวิธีการที่
ทําให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ กล่าวคือกระบวนการทํา Benchmarking นําไปสู่การค้นพบผู้ที่เป็น Benchmark
หรือผู้ปฏิบัติได้ดีที่สุดว่าเป็นใคร และผู้ที่เป็น Benchmark สามารถตอบคําถามเราได้ว่า Best Practices หรือ
วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นําไปสู่ความเป็นเลิศนั้นเขาทําได้อย่างไรซึ่งแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้
Benchmarking
ประเด็น/หัวข้อที่จะทํา
Benchmarkคืออะไร

Benchmark
ผู้เป็นคู่เทียบในประเด็น
ที่จะทําคือใคร

Best Practices
ต้องปรับปรุงองค์กรอย่างไร
เพื่อก้าวสู่ความเปนเลิศ

ปรับปรุงจาก: บุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 11
ขั้นตอนในการจัดทํา Benchmarking
1. การกําหนดหัวข้อที่จะทํา Benchmark (Determine What to Benchmark) การวางแผน และ
พิจารณากําหนดหัวข้อที่จะทํา Benchmark โดยเปรียบเทียบกระบวนการ ในองค์กรภายใน กับ
Benchmark ที่ต้องการเปรียบเทียบ เช่น ผลิตภัณฑ์ การบริการ การดําเนินงาน การสนับสนุนการ
ดําเนินการ และกลวิธี เป็นต้น
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2. การสร้างทีมงาน (Benchmarking Team) การจัดทีมงานนั้น ควรจะต้องเลือกมาจากหลายๆ ส่วนใน
องค์กร โดยมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ที่จะเสริมให้ข้อมูล และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้
โดยมาจากหลายองค์ ค วามรู้ รวมเข้ า เป็ น ที ม เดี ย วกั น มี ก ารฝึ ก อบรม และวางแผนการทํ า
Benchmark ร่วมกัน
3. ระบุผู้ร่วมทํา Benchmark (Identify Benchmarking Partners) โดยเริ่มจากค้นหาหน่วยงาน นอก
องค์การที่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี หรือประสบผลสําเร็จในด้านที่จะทํา Benchmark ด้วย
(Competitive Benchmarker) และพยายามหาเครือข่าย กับหน่วยงานอื่นๆ ทีม่ ีแรงจูงใจเดียวกัน
หรือกับองค์กรที่มีประสบการณ์ ในการจัดทํา Benchmark (Functional Benchmarker) หรือแม้แต่
การจําทํา Benchmark ในหน่วยงานเดียวกันเอง (Internal Benchmarker) โดยเปรียบเทียบ
กระบวนการ ในองค์ของเรา กับ Benchmark อันนั้น
4. การเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูล (Collecting and Analysing Benchmarking Information)
ทําการเก็บข้อมูล และทําการวิจัย มีความจําเป็นที่ต้องทํา ก็คือ จะต้องวิเคราะห์และจดบันทึก
กระบวนการภายในของเราเอง ที่เราจะเลือกทํา Benchmark กับผู้อื่น ซึ่งอาจใช้ข้อมูลจาก
เอกสารรายงาน Internet วารสารงานวิจัย การออกภาคสนาม การปรึกษาหารือ หรืออื่นๆ เพื่อทํา
การเปรียบเทียบ การเก็บข้อมูลขององค์กรต่างๆ อาจไม่อยู่ในรูปเดียวกัน ไม่สามารถนํามาใช้ได้ทันที
อาจต้องปรับให้มีฐานอย่างเดียวกันก่อน จึงเปรียบเทียบภาพได้ถูกต้อง แล้วจึงวิเคราะห์หาวิธีการใหม่
ที่จะทําให้กระบวนการใหม่ของเรา ดีกว่า Benchmark ทีต่ ั้งไว้
5. การปฏิบัติการ (Taking Action) ทําการลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามแผนใหม่ที่วางไว้ โดยทําการ
นําเสนอข้อมูลที่ค้นพบ และหาแนวทางดําเนินการ เพื่อปรับปรุงกลวิธีดําเนินการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
วางไว้ และอาจต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผน ให้เข้ากับสถานการณ์ และให้เดินทางเข้าหา
Benchmark ใหม่ ที่เรากําหนดไว้ การติดตามประเมินผล อาจต้องใช้ตัววัดทั้งทางตรง และทางอ้อม มี
องค์ความรู้ในวิธีการดําเนินการ เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ การทํา Benchmark นี้ เป็นการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงอยู่ในระดับที่กําหนดไว้
โจทย์ที่จะนํามาจัดการความรู้ (โจทย์ KM) มีความเหมือนกับโจทย์วิจัยคือ “ถ้าทํา
โจทย์เล็กก็ได้ Impack น้อย ถ้าเป็นโจทย์ใหญ่ก็จะมี Impack ขนาดใหญ่ไปด้วย”
เช่น ถ้านํานโยบายมาเป็นโจทย์เพื่อหาคําตอบบางประการ โดยใช้กระบวนการ/
เครื่องมือทางKM ผลที่ได้ก็จะมีคุณค่ามากตามไปด้วย
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นโยบาย จุดเน้น ของกรมควบคุมโรค
ในปี 2558 อธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.โสภณ เมฆธน)มีนโยบายในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค 5 ระบบ 5 มิติ , พัฒนาศักยภาพทีม SRRT , และจุดเน้นใน 15 โครงการสําคัญ ในแต่ละเรื่องแต่ละ
ประเด็นสามารถนํามาเป็น “โจทย์ KM”ได้
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีการจัดการความรู้
 Knowledge Pyramid
 Knowledge Iceberg
 SECI Model
Cone of Learning
กระบวนการจัดการความรู้(KMP+CMP)
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แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้
1. Knowledge Pyramid (Hideo Yamazaki)
Wisdom หรือปญญา คือความรูที่ผาน

กระบวนการกลั่นกรองอยางละเอียดจน
เกิดความเขาใจอยางถองแทและถาวร
Knowledge คือสารสนเทศที่ผาน

Wisdom

กระบวนการคิดเปรียบเทียบ เชื่อมโยง
กับความรอื่น สามารถนําไปใช
Data หรือขอมูล คือ

Knowledge

Information หรือสารสนเทศ คือ

ขอมูลที่ผานการเก็บและประมวลผล
ตามวัตถุประสงค

Information

ขอเท็จจริงที่เก็บรวบรวม
มาอยางมีวัตถุประสงค

Fact หรือขอเท็จจริง คือสิ่งที่
Data

เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจาก
การกระทํา

Facts

Source : Knowledge Pyramid / Hideo Yamazaki
ความสําคัญ : การจะจัดการความรู้ให้ได้ดี ควรให้ความสําคัญกับฐานรากของข้อมูล(Fact)ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
นั้นๆ บ่อยครั้งที่ข้อมูลเรายังไม่มี หรือมีแบบไม่ถูกต้อง และเราก็วิ่งไปที่ความรู้(Knowledge) ซึ่งทําให้เราได้
ความรู้ที่ไม่จริง นําไปใช้งานไม่ได้ องค์กรเอกชนระดับชั้นนํามักให้ความสําคัญกับเรื่องของฐานข้อมูลเป็นอย่าง
มาก เพราะข้อมูลที่ถูกต้อง จะทําให้องค์กรเขายังคงอยู่ ไม่ล้มหายตายจากไปและมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น บริษัท
ปูนซิเมนต์ ,7-Eleven ,พิซซ่าฮัท, วงษ์พาณิชย์ ฯลฯ
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2. ทฤษฎีภูเขาน้ําแข็ง (Knowledge Iceberg)

อธิบายได..แตยังไมถูกนําไป
บันทึก
: จัดทําคูมือ / มาตรฐานงาน/บันทึก
ขอมูลหรือเหตุการณตางๆ

- สรางบรรยากาศการถายทอด
- CoPs / ชมรมตางๆ

- ถอดรหัสความรู
- ถายภาพ / สารคดี
-ระบบพี่เลีย้ ง
-สะสมกรณีศึกษา

Michael Polanyi และ Ikujiro Nonaka ได้กําหนดรูปแบบความรู้ด้วยการเปรียบเทียบกับภูเขา
น้ําแข็ง จําแนกความรู้เป็น 2 ประเภท คือ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ดังภาพ
1. Explicit Knowledge เป็นความรู้ที่เปิดเผย ชัดแจ้ง เด่นชัดเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็นเหตุ
เป็นผล สามารถรวบรวมถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสารหรือ
วิชาการ อยู่ในตํารา คู่มือปฏิบัติงานหนังสือ รายงานต่างๆ ฯลฯ ซึ่งทําให้คน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ก็ยังมีความรู้ Explicit Knowledge บางส่วนที่อธิบาย
ได้ แต่ยังไม่ได้ถูกบันทึก
2. Tacit Knowledge เป็นความรู้ที่ฝังลึกแฝงอยู่ในตัวของแต่ละ
บุคคล เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้เป็นภูมิปัญญา หรือพรสวรรค์ต่างๆซึ่ง
เป็นความรู้ที่สื่อสารหรือถ่ายทอดด้วยลายลักษณ์อักษรได้ยาก แต่สามารถ
แบ่งปันกันได้ จากภาพภูเขาน้ําแข็งจะเห็นได้ว่าส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งที่
ลอยอยู่เหนือน้ํา เปรียบได้กับ Explicit Knowledge ที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง มี
สัดส่วนน้อยกว่าส่วนที่อยู่ใต้น้ํา คือ Tacit Knowledge ที่เป็นความรู้ฝังลึกใน
ตัวคนที่เกิดจากประสบการณ์ เป็นภูมิปัญญาที่มีอยู่ถึง 80%

Ikujiro Nonaka

ความสําคัญ : ทฤษฎีนี้จึงเป็นที่มาของการจัดการความรู้ในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะความรู้ฝัง
ลึกที่อยู่ในตัวคน ซึ่งเป็นความรู้สําคัญในองค์กรและเป็นตัวขับเคลื่อนในการทํางานด้านต่างๆ
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3. ทฤษฎี SECI Model
ในปี ค.ศ.1998 Ikujiro Nonaka และ Hirotaka Takeuchi ได้
นําเสนอรูปแบบการจั ดการความรู้ที่เป็นการผสมผสานความรู้ระหว่าง
Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge ได้อย่างลงตัวและเกิด
ประโยชน์จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกในเวลาต่อมา
ในชีวิตจริง ความรู้ 2 ประเภทนี้จะเปลี่ยนสถานภาพ สลับ
Hirotaka Takeuchi
ปรับเปลี่ยนไปตลอดเวลา เป็นลักษณะเกลียวคลื่นความรู้ (Knowledge
Spiral) บางครั้ง Tacit Knowledge ก็ออกมาเป็น Explicit Knowledge และบางครั้ง Explicit Knowledge
ก็เปลี่ยนไปเป็น Tacit Knowledge ทําให้เกิดการงอกงามของความรู้ กลายเป็นองค์ความรู้ใหม่ การเกิดความรู้
เป็นกระบวนการที่หมุนเวียน หรือกระแสการจัดการความรู้ที่เคลื่อนได้ ตามกระบวนการ SECI Model

S = Socialization คือ การแลกเปลี่ยนและการสร้างความรู้จาก Tacit Knowledge ของบุคคลที่มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจากประสบการณ์ตรงของแต่ละคน
E = Externalization คือ การสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล แล้วเผยแพร่เป็นลายลักษณ์
อักษร เป็นการแปลง Tacit Knowledge ให้กลายเป็น Explicit Knowledge
C = Combination เป็นการแปลง Explicit Knowledge จาก Explicit Knowledge ด้วยการรวบรวมความรู้
ประเภท Explicit Knowledge จากสื่อต่างๆ อย่างหลากหลายมาสร้างเป็น Explicit Knowledge แบบ
ใหม่ เพื่อนํามาใช้ในการทํางาน
I = Internalization เป็นการแปลง Explicit Knowledge มาเป็น Tacit Knowledge โดยการนําความรู้เชิง
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติงาน ทําให้เกิดความรู้เพิ่ม
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ความสําคัญ : จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องยกระดับความรู้ หรือที่อาจคุ้นเคยในชื่อ “การหมุนเกลียวความรู้” เพราะ
จะเป็นความรู้ที่สดใหม่ ทันยุกต์ทันสมัย การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็มีส่วนช่วยยกระดับความรู้ดังกล่าว เช่น
ที่บริษัทโตโยต้า ได้มีการพูดคุยทุกเย็นหลังเลิกงาน เพื่อแลกเปลี่ยนถึงปัญหาที่พบเจอของแต่ละวัน และหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาในวันรุ่งขึ้น เมื่อวันรุ่งขึ้นเสร็จงานก็มาพูดคุยกันอีกว่าปัญหาดังกล่าวแก้ไขไปได้หรือไม่ หรือ
มีปัยหาอื่นเกิดขึ้นอีก แล้วมีการจดบันทึก ทําทุกวัน สิ่งที่ได้คือขุมความรู้อย่างมหาศาล จนทําให้บริษัทโตโยต้า
เป็นบริษัทที่สามารถขยายกิจการไปทั่วโลก
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4. ทฤษฎีการเรียนรู้ (Cone of Learning)

ในปี ค.ศ.1969 Edgar Dale ได้นําเสนอแนวคิดของการเรียนรู้ ที่
เรียกว่า “Cone of Learning” อันโด่งดัง โดยมีสาระสําคัญ คือ การเรียนรู้มี
อยู่ 2 รูปแบบ คือPassive กับ Active ซึ่งถ้าจะทําให้เกิดการเรียนรู้ที่ทําให้จํา
ได้นั้น กระบวนการเรียนรู้ควรจะมีลักษณะที่เป็น Active Model ได้แก่
การได้มีส่วนร่วมในการพูดคุย ถกเถียง การฝึกปฏิบัติจริง
ความสําคัญ : ทฤษฎีนี้ให้ความสําคัญกับรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เราควรวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นและจั ด สื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ เ หมาะสม โดยมุ่ ง เน้ น
กระบวนการที่ Activeจะมีส่วนช่วยให้การเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายประสบ
ความสําเร็จ

Edgar Dale
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5. แนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ (KMP+CMP)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)ซึ่งเป็นผู้นําแนวคิดการจัดการความรู้มาใช้ในระบบราชการ
โดยร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทําคู่มือการจัดทําแผนการจัดการความรู้(ปี48) ระบุถึง กระบวนการ
ที่ สํ าคัญ ในการจั ดการความรู้ ว่ าประกอบด้วย 2 กระบวนการหลัก คือ กระบวนการจัดการความรู้ (KM
Process / KMP) กับ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process/CMP) มี
รายละเอียด ดังนี้
 KM Process ( KP) มีองค์ประกอบ 7 ขั้นตอน ได้แก่
1) การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เมื่อได้ “โจทย์ KM” (ซึ่งเป็นเป้าหมายของการใช้
เครื่องมือ KM เพื่อจะทําให้ผลงานดีขึ้น พัฒนาขึ้นแล้ว) หน่วยงานต้องพิจารณาว่า “โจทย์KM”นี้ถ้าจะทําให้
สําเร็จ เราต้องมีความรู้ ความสามารถอะไร ซึ่งก็คือ “การคัดเลือกหรือบ่งชี้ความรู้” นั่นเอง หรือเป็นองค์ความรู้
ที่ทําให้ บรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน เป็นการวิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ “เราต้องมี
ความรู้เรื่องอะไร เรามีความรู้เรื่องนั้นหรือยัง อยู่ที่ใคร ในรูปแบบใด”
ต้ อ งมี ก ารจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของความรู้ เ หล่ า นั้ น เพื่ อ ให้ อ งค์ ก รกํ า หนดขอบเขตและจั ด สรร
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่อง
จากการบ่งชี้ความรู้แล้ว ถ้าเราจะบรรลุ “โจทย์ KM” โดยต้องใช้ “ความรู้เรื่อง......” เราจะต้องแสวงหา
ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่ใดบ้าง ทั้งภายใน/ภายนอกหน่วยงาน ทั้งในตัวคน (Tacit) หรือในเอกสาร(Explicit)
เพื่อจัดทําเนื้อหา ให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้งาน ถ้าอยู่ในตัวคนควรต้องสอบถามหรือถอดบทเรียนองค์
ความรู้ออกมา “ความรู้อยู่ที่ใคร อยู่ในรูปแบบอะไร เป็นเอกสาร ? หรือเป็นประเภทไหน จะเอามาเก็บ
รวมกันได้อย่างไร หรือเราต้องสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ ??” เป็นการดึงความรู้จากแหล่งต่างๆที่อาจอยู่กระจัด
กระจายมารวมไว้ และจัดทําเนื้อหาให้เหมาะสมตรงความต้องการของผู้ใช้
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เมื่อได้รวบรวมความรู้ทั้งภายใน
ภายนอกองค์กร ทั้งในตัวคนหรือในเอกสารแล้ว เราต้องแบ่งชนิดและประเภทหรือวางโครงสร้างของความรู้
เพื่อจัดทําระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน “จะแบ่งประเภทหัวข้อหรือวางโครงสร้าง
(Knowledge Structure )ของความรู้นั้นอย่างไร” เป็นการจัดระบบความรู้เพื่อให้ผู้ใช้นําไปใช้ประโยชน์ได้
ง่ายและรวดเร็ว มีการแบ่งประเภทของความรู้โดยคํานึงถึงผู้ใช้นําไปใช้อย่างไร เช่น แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากร ประเภทผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบและภาษาที่เข้าใจ
ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน เรียบเรียง ตัดต่อ และปรับปรุงเนื้อหาให้มีคุณภาพดีในแง่มุมต่างๆ เช่น ครบถ้วน
ทันสมัย สอดคล้องตรงความต้องการของผู้ใช้
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)หลังจาก
แบ่งประเภท/หัวข้อ หรือโครงสร้างความรู้ที่เราต้องใช้งาน ให้สะดวกต่อผู้ใช้งานแล้ว เพื่อให้ความรู้ที่พร้อมใช้
งานนี้มีความถูกต้อง เราต้องกลั่นกรองให้ได้ “ความรู้ที่ถูกต้อง” ซึ่งอาจผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้นๆโดยตรง พร้อมจัดทํารูปแบบและภาษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์กร “จะทําให้เข้าใจง่าย
และสมบูรณ์อย่างไร”
5) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) ภายหลังจากกลั่นกรองความรู้ให้เป็น “ความรู้ที่
ถูกต้อง”แล้ว ต้องให้ผู้ใช้งานเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ในเวลาที่ต้องการใช้ “ของคนที่ทํางานใน
เรื่องนั้นๆ”(เป็นความเฉพาะ เจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย มิใช่การเผยแพร่ความรู้ให้แก่คนอื่นทั่วๆไป) ควรมีการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย(คณะทํางานและผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น)
เข้าถึงความรู้ดังกล่าวได้ง่าย “เรานําความรู้นั้น มาใช้งานได้ง่ายหรือไม่” เป็นการจัดเก็บและกระจายความรู้
เพื่อใช้ประโยชน์ ทั้งในลักษณะ “Push”คือ การป้อนความรู้ที่เฉพาะเจาะจง กับ “Pull” คือ การให้โอกาส
เลือกความรู้ เพื่อลดปัยหาการรับข้อมูล/ความรู้ที่เกินความต้องการ
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้(Knowledge Sharing) เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานแล้วมาแลกเปลี่ยนเคล็ดลับ เทคนิคในการทํางาน เทคนิคการแก้ไขปัญหาฯลฯ หรือเมื่อนําคู่มือการ
ปฏิบัติงานฯไปใช้แล้ว มาแลกเปลี่ยนกันว่าควรจะปรับแก้ไขตรงไหน อย่างไรบ้าง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ทําได้
หลากหลายวิธีการ
กรณีเป็น Explicit Knowledge อาจจัดทําเป็นเอกสาร , ฐานความรู้ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีเป็น Tacit Knowledge อาจอยู่ในวงชุมชนนักปฏิบัติ (CoP), การแลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ทํางานในระบบพี่เลี้ยง (Mentoring System), ทีมข้ามสายงาน, การยืมตัว(ยืมตัวผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ
ในเรื่องนั้นๆ ให้มาปฏิบัติงานในอีกที่หนึ่ง), หรือการจัดเวทีให้แลกเปลี่ยนเป็นการเฉพาะในเรื่องนั้นๆ เช่น ตลาด
นัดความรู้โรคไม่ติดต่อ , ตลาดนัดความรู้เรื่องการรับมือโรคไข้หวัดใหญ่,ตลาดนัดความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วย
เบาหวานในชุมชน ฯลฯ
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เครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีได้อย่างหลากหลาย (ขึ้นกับกลุ่มเป้าหมาย) เช่น การทํา CoP,
เรื่องเล่าเร้าพลัง(Storytelling) , สุนทรียสนทนา(Deep Listening) ,การถอดบทเรียน โดยมี “คุณอํานวย”
“คุณบันทึก” จะเป็นตัวช่วยให้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสกัด “ความรู้สําคัญ” จัดทําเป็น Explicit
Knowledge เพื่อนําไปใช้งานต่อไป “มีการแบ่งปันให้ความรู้กันหรือไม่”
7)การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์ในการทํางานเพื่อ
แก้ปัญหา พัฒนาองค์กรหรือเพื่อปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ขณะเดียวกันคนทํางานก็จะได้ประสบการณ์ใหม่
เป็น “ความรู้ชุดใหม่” ที่จะนําไปใช้ในการทํางาน เมื่อนําความรู้ไปใช้แล้วกลับมาแบ่งปันแลกเปลี่ยน ก็จะได้
ความรู้ใหม่ไปใช้อีก อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุด เป็นการยกระดับหมุนเกลียวความรู้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบ การที่จะ
บอกว่าบุคลากรเกิดการเรียนรู้หรือไม่ อาจสังเกตได้จากความสามารถในการทํางานให้ดีขึ้น มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
 Change Management Process (CMP) 6 องค์ประกอบ
เป็ น กระบวนการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง โดยหลั ก คิ ด ที่ ว่ า การจั ด การความรู้ เ ป็ น พื้ น ฐานของ
“วัฒนธรรมการเรียนรู้” เป็นเรื่อง “วินัยและนิสัยใหม่” ที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ทําอะไรแบบเดิมๆ
ต้ อ งทํา ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม เรื่ อ ยๆ ซึ่ งจํ า เป็ น ต้ อ งมีก ารปรั บเปลี่ ย นพฤติก รรม หรื อ กระบวนการ
Change
Management Process นั่นเอง หน่วยงานสามารถบูรณาการแผน KM Process 7 ขั้นตอน เข้ากับ Change
Management Process 6 องค์ประกอบได้ คือ
1. การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and Behavior Management) เช่น
กิจกรรมการให้การสนับสนุนจากผู้บริหาร/คณะทํางานที่รับผิดชอบ, เตรียมวางระบบการติดตามประเมินผล ,
กําหนดปัจจัยความสําเร็จของงานอย่างชัดเจน
2. การสื่อสาร (Communication) เช่น กิจกรรมที่ทําให้ทุกคนเข้าใจถึงสิ่งที่หน่วยงานจะทํา ,
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับทุกคน และทุกคนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
3. กระบวนการและเครื่องมือ (Process and Tools) ช่วยในการค้นหา เข้าถึง ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว การเลือกใช้กระบวนการและเครื่องมือขึ้นกับชนิดความรู้ ลักษณะงาน
วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ
4. การเรียนรู้ (Learning) - เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้
โดยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาถึง เนื้อหา, กลุ่มเป้าหมาย, วิธีการ, การประเมินผลและปรับปรุง
5. การประเมินผล (Measurement) เพื่อให้ทราบว่าการดําเนินงานได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
หรือไม่, มีการนําผลมาปรับปรุงแผนและดําเนินการให้ดีขึ้น, นําผลจากการประเมินมาสือ่ สารกับบุคลากรใน
หน่วยงาน
6. ชื่นชม /ยกย่อง /ให้รางวัล(Recognition and Rewards) เป็นการยกย่อง ชื่นชม หรือให้รางวัล
แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นหรือดีเลิศ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ รางวัลอาจเป็น เงิน สิ่งของ หรือคํายกย่อง ชมเชยก็
ได้ ขึ้นกับบริบทและความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
ในทางปฏิบัติกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process) มักเกิดไปควบคู่กัน ดังภาพ

29

การบูรณาการกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process/KMP 7 ขั้นตอน)
และกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process/CMP 6 องค์ประกอบ)
1. เตรียมการปรับพฤติกรรม
(สร้างการยอมรับ)

2. การสื่อสาร

3. กระบวนการ/เครื่องมือ

KM Process
7 ขั้นตอน

1. บ่งชี้ความรู้

2. สร้าง/แสวงหาความรู้
3. จัดความรู้เป็นระบบ
4. ประมวล/กลั่นกรองความรู้
5. เข้าถึงความรู้
6. แลกเปลี่ยนความรู้

 เป้าหมาย KM
1. วิสัยทัศน์/พันธกิจ
2. สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของกรมฯ /
กลยุทธ์ /กระบวนงาน
1. เครือข่ายใน/นอกประเทศ
2. มาตรฐานวิชาการ
3. สื่อสารสาธารณะ
4. PHER
5. ประเมินผล
6. พัฒนาองค์กร

7. สรุปบทเรียน

4. การฝึกอบรมและ
เรียนรู้

5. ประเมินผล

6 .ยกย่อง / ชมเชย และให้รางวัล
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บทที่ 3
การประยุกต์ใช้ KM
การประยุกต์ใช้ KM ในโครงการ
โครงสร้างความรูห้ น่วยงาน
โครงสร้าง KM TEAMและบทบาทหน้าที่
ปัจจัยความสําเร็จของการทําKM
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การประยุกต์ใช้ KM ในโครงการ
การจัดการความรู้เป็นกรอบแนวคิด เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ดังนั้น
การใช้เครื่องมือKM ต้องมีการประยุกต์ใช้ตามประเภท ตามวัตถุประสงค์ของแต่ละเครื่องมือ แต่การจัดการความรู้ เป็น
“ปัญญาปฏิบัติ” ต้องลงมือเอง จึงเกิดความรู้ เกิดปัญญา การประยุกต์ใช้KM ในโครงการสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ
KMได้ตั้งแต่ ระดับนโยบายหรือจุดเน้นที่กรมฯกําหนดไว้ (ดังภาพ) ความสํ าคัญอยู่ที่การเลือกใช้เครื่ องมือ KMอย่าง
เหมาะสม

หมายเหตุ : ประยุกต์จากแนวคิดของนพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ สสส.
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โครงสร้างความรู้(Knowledge Structure)
เป็นอีกรูปแบบของการจัดการความรู้ โครงสร้างความรู้ คือการระบุองค์ความรู้สําคัญหรือองค์ความรู้ที่จําเป็นใน
การทํางานสําหรับองค์กร เป็นองค์ความรู้ที่ทําให้องค์กรเราคงอยู่ สามารถสร้างผลงานเป็น เลิศ ถ้าภาคเอกชน คือ องค์
ความรู้ที่สร้างชัยชนะเหนือคู่แข่ง ความจริงแล้วโครงสร้างความรู้ในความหมายนี้ ก็คือการระบุองค์ความรู้ ซึ่งเป็นขั้นตอน
แรกของกระบวนการจัดการความรู้นั่นเอง
ประโยชน์ของโครงสร้างความรู้ จะทําให้เราทราบว่า ความรู้สําคัญนั้นอยูท่ ี่ไหนบ้าง ทั้ง Explicit Knowledge
และ Tacit Knowledge ที่อยู่ในตัวคน ใครเป็นผู้มีความรู้นี้ ทั้งในและนอกองค์กร หรือถ้ายังไม่มี เราก็ต้องสร้างความรู้
ใหม่นี้ขึ้นมา เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บ สร้าง หรือเผยแพร่ความรู้อย่างเป็นระบบต่อไป
ในปีพ.ศ.2556 สํานักจัดการความรู้ร่วมกับดร.ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับทุกหน่วยงาน จํานวน 7 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 399 คน เพื่อระบุความรู้สําคัญของหน่วยงาน หรือ
ที่เรียกว่า “โครงสร้างความรู้หน่วยงาน(Knowledge Structure)” สรุปได้หัวข้อความรู้(ร่าง1)ทั้งสิน้ 749 หัวข้อ เป็น
ความรู้สําคัญทีต่ ้องจัดเก็บเร่งด่วน 116 หัวข้อ โดยกําหนดขั้นตอนและแบบฟอร์มเพื่อให้หน่วยงานได้กําหนดองค์ความรู้
สําคัญของหน่วยงาน ดังนี้

การจัดทําโครงสร้างความรู้(Knowledge Structure) หน่วยงาน
มีขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ให้หน่วยงานศึกษาทบทวน/วิเคราะห์ภารกิจ พันธกิจ นโยบายสําคัญที่หน่วยงานต้องปฏิบัติให้สําเร็จ แล้ว
จึงระบุชื่อหัวข้อความรู้สําคัญดังกล่าว
2. ในแต่ละหัวข้อความรู้ ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่อผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ , หน่วยงาน/กลุ่มงาน ,เกณฑ์การ
คัดเลือกหัวข้อความรู้, ผู้เรียนรู้, รูปแบบการเรียนรู้ (ตามแบบฟอร์ม)
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แบบฟอร์ม

การระบุองค์ความรู้สําคัญของหน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน

วันที่
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้

ลํา
ดับ

หัว
ข้อความ
รู้

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยว
ชาญ

หน่วยงาน/
กลุ่มงาน

สอด
คล้องกับ
ยุทธ
ศาสตร์

1

2

3
4
5
6
7
8
9

ผู้บริหาร
ให้การ
สนับสนุ
น

ส่งผลดี
ต่อการ
ทํางาน

รูปแบบการเรียนรู้

ต้องจัด

หน่วย

การเร่ง

งานอื่นๆ
ต้องการ
ใช้

ด่วน

ผู้
เรียนรู้

อ่า
น

ฟัง

ดู

ทํา

อื่น
ๆ

หมาย
เหตุ
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คําอธิบายการใช้แบบฟอร์ม
1

คอลัมภ์
หัวข้อความรู้

2

ผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ

3
4

หน่วยงาน/กลุม่ งาน
ระบุชื่อหน่วยงานหรือกลุ่มงานของผู้รู้/ ผู้เชี่ยวชาญ
เกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้ ทําเครือ่ งหมาย √ ลงในช่องต่างๆ ของเกณฑ์การคัดเลือกหัวข้อความรู้ที่
คัดเลือกมาของหน่วยงาน สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ
ประกอบด้วย
4.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ความรู้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2556 – 2559
ขององค์กร
4.2 ผู้บริหารให้การสนับสนุน
เป็นความรู้ที่ผบู้ ริหารเน้นถึงความสําคัญและให้การสนับสนุนโดยเฉพาะ
หรือเป็นนโยบายสําคัญ
หรือเป็นนโยบายสําคัญของหน่วยงานหรือของกรม
4.3 ส่งผลดีตอ่ การทํางาน
ความรู้นั้นมีผลกระทบในทางที่ดีต่อภาพรวมขององค์กรอย่างชัดเจน เช่น มี
ความรู้ในหัวข้อความรู้นี้แล้วสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้หรือทําให้งาน
มีคุณภาพมากขึ้น เป็นต้น
4.4 ต้องจัดการเร่งด่วน
ความรู้มีความจําเป็นเร่งด่วนในการจัดเก็บเนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญ จะย้ายตําแหน่งหรือเกษียณอายุราชการ มีการหมุนเวียน
ผู้ปฏิบัติงานบ่อย มีพนักงานใหม่เข้ามาทํางาน เป็นต้น
4.5หน่วยงาน/ กลุ่มงาน อืน่ ๆ ความรู้นี้มีความสําคัญต่อหน่วยงานอื่นๆ เช่น หน่วยงานเครือข่าย หรือ
ต้องการใช้
หน่วยงานลูกค้า สามารถนําความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นต้น
ผู้เรียนรู้
ระบุชื่อบุคคล/ ชื่อกลุ่มงานหรือชื่อชื่อของหน่วยงานอื่น ที่ควรเรียนรู้ในเรื่อง
นั้นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
รูปแบบการเรียนรู้
ระบุ √ ลงในช่องต่างๆ ตามทีก่ ําหนดไว้ โดยเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียนรู้ สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งรายการ ประกอบด้วย
6.1 อ่าน
การเรียนรู้ผ่านการอ่าน เช่น อ่านกฎระเบียบข้อบังคับ อ่านเอกสาร
บทความต่างๆ เป็นต้น
6.2 ฟัง
การเรียนรู้ผ่านการฟัง เช่น ฟังบรรยาย ฟังเรื่องเล่า เป็นต้น

5
6

6.3 ดู

ความหมาย
ระบุชื่อหัวข้อความรู้ที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่
ส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วยงานหรือของกรมควบคุมโรค
ระบุชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณ์ในหัว
ข้อความรู้นั้นๆ ซึ่งอาจเป็นทั้งบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานก้ได้

6.4 ทํา

การเรียนรู้ผ่านการดู เช่น ดูวีดีโอคลิปสาธิตการทํางาน เป็นต้น
การเรียนรู้ผ่านการลงมือทํา เช่น การทดลองปฏิบัติ On The Job
Training เป็นต้น

6.5 อื่นๆ (โปรดระบุ)

การเรียนรู้ผ่านรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในรูปแบบต่างๆตามที่กล่าวมา
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จากข้อมูลในการทํา Workshop ครั้งนั้น เนื่องจากผู้เข้าประชุมบางส่วนมิได้มาจากทุกกลุ่มงาน จึงให้ทุก
หน่วยงานได้กลับมาทบทวน เพื่อให้เป็นองค์ความรู้สําคัญ(จริง)ของหน่วยงาน แล้วพบว่า มีการยืนยันหัวข้อความรู้เพิ่มขึ้น
เป็น 933 หัวข้อ เป็นหัวข้อความรู้ที่ควรจัดเก็บเร่งด่วน จํานวน 238 หัวข้อ จํานวนหัวข้อความรู้และรายชื่อหัว
ข้อความรู้เร่งด่วนของหน่วยงาน ดังนี้

สรุปจํานวนหัวข้อความรู้หน่วยงานของกรมควบคุมโรค
ที่

หน่วยงาน

จํานวนหัวข้อความรู้

1

สํานักโรคไม่ติดต่อ

8

2

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

28

3

สํานักระบาดวิทยา

8

4

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

11

5

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

6

6

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

24

7

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

5

8

สํานักวัณโรค

5

9

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

29

10 สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ

7

11 สถาบันบําราศนราดูร

5

12 สถาบันราชประชาสมาสัย

24

13 สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

7

14 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

21

15 ศูนย์สารสนเทศ

5

16 สํานักจัดการความรู้

10

17 กองคลัง

30

18 กองแผนงาน

21

36
ที่

หน่วยงาน

จํานวนหัวข้อความรู้

19 กองการเจ้าหน้าที่

46

20 สํานักงานเลขานุการกรม

6

21 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

25

22 กลุ่มตรวจสอบภายใน

10

23 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 กรุงเทพมหานคร

42

24 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

15

25 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

101

26 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี

34

27 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา

61

28 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น

78

29 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

71

30 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์

5

31 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก

53

32 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

50

33 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

29

34 สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

53

รวม

933

37

สรุปรายการหัวข้อความรู้ที่ต้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
1.

2.

หน่วยงาน

ชื่อหัวข้อความรู้

สํานักโรคไม่ติดต่อ

1.

การสํารวจเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง BRFSS

5 หัวข้อ

2.

เครื่องมือแบบประเมิน CVD

3.

แนวทางป้องกันควบคุมโรคโดยการลดบริโภคเกลือ

4.

ระบาดวิทยาเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ

5.

การจมน้ําในเด็ก

สํานักโรคติดต่อทั่วไป

กลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

16 หัวข้อ

6.

การประเมินความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ

7.

การจัดการความเสี่ยงด้านโรคและภัยสุขภาพ

8.

การจัดทําแผนประคองกิจการ

9.

แนวทางการดําเนินงานเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และสาธาณสุข
10. พัฒนาระบบการสื่อสารสํารองในภาวะฉุกเฉิน
11. คู่มือซ้อมปฏิบตั ิการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์ในการ
จัดการภาวะฉุกเฉิน
12. คู่มือบริหารจัดการระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS)
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
13. แผนยุทธศาสตร์การกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
14. หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
15. แนวทางเวชปฏิบัติงานโรคพิษสุนัขบ้า (ฉบับปรับปรุง)
16. คู่มือปฎิบัติงานการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
17. ชุดความรู้สู่การถ่ายทอดเพื่อเร่งรัดกําจัดโรคพิษสุนัขบ้า
และโรคเลปโตสไปโรซิล (โรคฉี่หนู)

38
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่

หน่วยงาน

ชื่อหัวข้อความรู้
โรคติดต่อทางอาหารและทางน้ํา
18. การป้องกันควบคุมและรักษาโรคอาหารเป็นพิษ
19. การจัดทําแนวทางปฎิบัติการดําเนินงานการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคอหิวาตกโรค
20. การเตรียมความพร้อมรับการระบาดของโรคอหิวาตกโรค
21. หลักสูตรคอมพิวเตอร์การสอนเรื่องอหิวาตกโรค

3.

สํานักระบาดวิทยา

22. ความรู้ด้านระบาดวิทยา (เฝ้าระวัง/สอบสวนโรค)

7 หัวข้อ

23. ความรู้เรื่องโรค (โรคติดต่อ/โรคอุบัติใหม่ ฯลฯ)
24. การสื่อสารภาษาต่างประเทศ
25. การเขียนบทความเชิงวิชาการ
26. การใช้โปรแกรม R506
27. การตรวจสอบข่าวกรองการระบาด
28. การจัดการเรียนการสอนระบบ e-learning

4.

สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง

29. การพยากรณ์โรคไข้เลือดออก

5 หัวข้อ

30. การบริหารจัดการควบคุมยุงพาหะนําโรคแบบผสมผสาน (IVM)
31. การตรวจวินิจฉัยโรคลิชมาเนียสายพันธุ์ใหม่ที่พบใน
ประเทศไทย
32. การบริหารจัดการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย
33. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังหลังประสบผลสําเร็จโครงการ
กําจัดโรคเท้าช้าง

39
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
5.

หน่วยงาน
สํานักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม
6 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
34. HCW กระบวนการพัฒนางานพัฒนางานประเมินความ
เสี่ยงจากการทํางานของHCW
34.1 พัฒนาการดําเนินงาน
34.2 ปัจจัยทีท่ ําให้การดําเนินงานสํานักฯ
34.3 การบริหารจัดการ
35. การประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังสุขภาพกลุ่ม
เกษตรกร
36. แนวทางการดําเนินงานเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารประกอบอินทรีย์ระเหย (สาร VOCs)
37. แนวทางการจัดการพิษวิทยาสารเคมีในพื้นที่เสี่ยง
(เกณฑ์มาตรฐานสุขภาพและดัชนีชี้วัดสุขภาพ, early
detection, combined effects)
38. การบริหารแผนงาน/โครงการ
38.1 การใช้งานระบบบริหารจัดการงบประมาณ
(Estimates)
39. การสร้างและบริหารแผนยุทธศาสตร์

6.

สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่

40. องค์ความรู้เรื่องโรคติดต่ออุบัติใหม่ฉบับ พ.ศ.2554

7 หัวข้อ

41. คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ สําหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554
42. ชุดคู่มือการซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ เพื่อเตรียมความพร้อม
สําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับจังหวัด
สําหรับผู้จัดการฝึกซ้อมและวิทยากร พ.ศ.2553
43. คู่มือการจัดการซ้อมแผนสําหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่ พ.ศ. 2553
44. สรุปบทเรียนการจัดการซ้อมแผน กรณีโรคติดต่ออุบัติ
ใหม่ พ.ศ. 2555
45. คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการจัดทําแผนประคองกิจการ
ภายในองค์กร (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียมความ
พร้อมสําหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2552
46. แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ พ.ศ.2556-2559

40
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่
7.

8.

หน่วยงาน

ชื่อหัวข้อความรู้

สํานักโรคเอดส์ วัณโรคและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

47. การบริหารจัดการสนับสนุน NGO ทํางานเรื่องเอดส์และ
STIs (รวมกลไกลการติดตามประมวลผล)

5 หัวข้อ

48. การบริหารจัดการสนับสนุนพื้นที่ภาคส่วนต่างๆ องค์กร
ท้องถิ่น การบริหารและทํารายงานเรื่องเอดส์และ STIs
49. การบริหารจัดการส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัย Supply
demand ชักจูง,ใช้,เปลี่ยนพฤติกรรม
50. การพัฒนาระบบการดูแลและการให้คําปรึกษาฯ ด้าน
aids และSTIs (กลุ่มดูแลรักษาฯ )
51. การพัฒนารูปแบบบริการเพื่อการป้องกันดูแล KAP
(STI&HIV/AIDS)(MSM/SW/Youth)
52. การวินิจฉัยวัณโรค การคัดกรองและการตรวจวินิจฉัย
วัณโรคในเด็ก
53. ประสบการณ์การรักษาวัณโรคดื้อยาหลายขนาน

สํานักวัณโรค
5 หัวข้อ

54. การพัฒนาเทคนิคการระดมทรัพยากรและสร้างเครือข่าย
ควบคุมวัณโรคทั้งภาครัฐและเอกชน
55. ประสบการณ์ การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลงานวัณโรค
56. เทคนิคการบริหารจัดการ การเขียนหนังสือราชการ
9.

สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์

57. การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

16 หัวข้อ

58. การสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
59. การเปรีบยเทียบปรับ และสินบน รางวัล
60. การเฝ้าระวัง ตรวจเตือนฯ
61. การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
62. การกล่าวโทษดําเนินคดี
63. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
64. การจัดทําร่างอนุบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์

41
สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่

หน่วยงาน

ชื่อหัวข้อความรู้
65. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์
66. การรวบรวมข้อมูลด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
67. วงเงินในการจัดซื้อ จัดจ้าง และเอกสารที่เกีย่ วข้องในการ
เบิกจ่าย
68. การเขียนแผนงานโครงการ
69. การประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงานเกี่ยวกับการรณรงค์ การ
สนับสนุน การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
70. การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.
71. การประสานงานกับทางราชกิจจานุเบกษา
72. การเก็บรวบรวมพยาน หลักฐาน

10. สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ
6 หัวข้อ

73. การดําเนินงานเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
74. ทักษะการดําเนินงานเพื่อควบคุมยาสูบ
75. การรับเรื่องร้องเรียนยาสูบ
76. แนวทางการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังเพื่อควบคุมยาสูบ
77. การจัดการฐานข้อมูลเครือข่ายและเชื่อมโยงการทํางาน
ระหว่างเครือข่าย
78. การลดขั้นตอนและกระบวนการทํางาน

11. สถาบันบําราศนราดูร
5 หัวข้อ

79.
80.
81.
82.
83.

การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
แนวทางการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
การจัดทําแผนรับอุบัติภัยหมู่
แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่ออันตราย
แนวทางการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ป่วยกับ
บุคลากรสาธารณสุข
หมายเหตุ มีการปรับชื่อหัวข้อความรู้ในปี57(หัวข้อที่
80-83)
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12. สถาบันราชประชาสมาสัย
8 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
84. คู่มือการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน
85. คู่มือการตรวจเชื้อโรคเรื้อนโดยวิธี การกรีดผิวหนัง Slit
Skim Smear
86. คู่มือการใช้เครือ่ งมือสํารวจสภาพความพิการปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม และความต้องการจําเป็นในการฟื้นฟู
สภาพในผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
87. การคัดกรองผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนเพื่อพิจารณา
เข้ารับการสงเคราะห์ (คู่มือการรับผู้พิการจากโรคเรื้อน
เข้ารับการสงเคราะห์)
88. คู่มือการตรวจรรับรองคุณภาพการกําจัดโรคเรื้อน
89. คู่มือจิตอาสาราชประชาสมาสัยเพื่อฟื้นฟูสภาพผู้ประสบ
ปัญหาโรคเรื้อน
90. แนวทางการตรวจคัดกรองโรคเรื้อน
91. การให้การปรึกษาโรคเรื้อนและวัณโรค สําหรับบุคลากร
สาธารณสุขในหน่วยบริการสุขภาพ

13. สํานักงานความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 7 หัวข้อ

92. การจัดประชุมระหว่างประเทศ(ชายแดน)
93. เครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับภูมิภาค
94. การจัดทํากรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
95. การจัดทํายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
96. แผนและวงเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
ชั่วคราว (งบรายจ่ายอื่น)
97. กระบวนการลาไปศึกษาต่อฝึกอบรบและปฏิบัติงานต่างประเทศ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรค
98. การประสานและดําเนินการจัดรายการศึกษาดูงานแก่ผู้
ศึกษาดูงานชาวต่างประเทศ

14 สํานักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
3 หัวข้อ

99. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
100. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
101. การเฝ้าระวังสื่อและตอบโต้
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15 ศูนย์สารสนเทศ
2 หัวข้อ
16 สํานักจัดการความรู้
10 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
102. Authentication (การเข้าใช้ระบบยืนยันตัวบุคคลก่อน
เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต)
103. การจัดทําแผนกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ
104. กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์วิจัย
105. กระบวนการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์วิจัย
106. กระบวนการจัดทํามาตรฐานผลิตภัณฑ์วิชาการ
107. การประเมินมาตรฐานผลิต ภัณฑ์วิชาการ
108. กระบวนการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
109. กระบวนการจัดทําKM Master Plan และKM Action
Plan
110. กระบวนการขับเคลื่อนงานKM เชิงยุทธศาสตร์
111. กระบวนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
112. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
113. การพัฒนาเครือข่าย KM Team

17 กองคลัง
5 หัวข้อ

114. แนวทางการตรวจสอบงบการเงิน
115. เทคนิคการตรวจสอบใบสําคัญค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
116. การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
117. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
118. การบริหารงบประมาณรายจ่ายลงทุน รายการก่อสร้าง
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18. กองแผนงาน
5 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
119. การจัดทําชุดข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์
120. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
121. การติดตามงานรอบ 6 - 9 เดือน
122. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
123. ความรู้ด้านงานการเงินและบัญชี

19. กองการเจ้าหน้าที่
5 หัวข้อ

124. การปรับปรุงการกําหนดตําแหน่ง
125. การทําบําเหน็จบํานาญ
126. การดําเนินการทางวินัย
127. การจัดทําระบบ PMS
128. การจัดทําฐานข้อมูลบุคลากร กรมควบคุมโรคในระบบ
DPIS การปรับปรุงแก้ไข เปลีย่ นแปลงความเคลื่อนไหว
ต่างๆของบุคลากร กรมควบคุมโรค

20. สํานักงานเลขานุการกรม
5 หัวข้อ

129. เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองหนังสือราชการถึง
ผู้บริหารหรือหน่วยงาน
130. เทคนิคประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
131. เทคนิคการบริหารจัดการยานพาหนะให้กับบุคลากร
132. เทคนิคงานพิธีการและกิจการพิเศษ
133. เทคนิคการบริหารงานพัสดุให้ตรงตามระเบียบฯ

21. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
2 หัวข้อ

134. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
135. การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
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22. กลุ่มตรวจสอบภายใน
5 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
136. เทคนิคการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
137. ทคนิคการจัดทํารายงาน
138. เทคนิคการตรวจสอบด้านการดําเนินงาน
139. เทคนิคการตรวจสอบด้านการบัญชี
140. เทคนิคการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

23. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
1 กรุงเทพมหานคร
11 หัวข้อ

141. ความรู้เรื่องกฎอนามัย (IHR 2005)
142. เครือข่ายการทํางาน
143. การนําเสนอผลงานวิจัยในและต่างประเทศ
144. ความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค
145. การสื่อสารประชาสัมพันธ์
146. Public Health Emergency
147. ระบาดวิทยา
148. ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของแผนงานโครงการ
149. วิเคราะห์ความคุ้มค่าคุ้มทุนของโครงการ
150. PMS
151. การมอบรางวัล PMQA

24. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
2 จังหวัดสระบุรี
7 หัวข้อ

152. การวิเคราะห์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
153. การนําเสนอข้อมูลและการเขียนรายงาน
154. ทักษะ/เทคนิคการนิเทศงาน
155. การประเมินผลการดําเนินงาน/มาตรฐานการดําเนินงาน
156. ทักษะการจัดทําฐานข้อมูลโรค
157. ทักษะการสวบสวนโรคและภัยสุขภาพ
158. การสื่อสารความเสี่ยง
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25. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
3 จังหวัดชลบุรี
24 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
159. เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มการระบาด
160. ทักษะการประเมินมาตรฐานรายโรค (เอดส์ วัณโรค
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน)
161. การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
162. การบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ
163. เทคนิคการประสานงาน
164. เทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการ
165. ระเบียบสารบรรณ
166. การวิเคราะห์ชุมชน
167. การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
168. การซ่อมเครื่องพ่นสารเคมี
169. การพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการ
170. การบริหารสื่อสารมวลชน
171. เทคนิคการสร้างชุมชนปลอดภัย
172. เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
173. การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข
174. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
175. การเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์
176. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
177. เทคนิคการสอบสวนโรค
178. องค์ความรู้เรื่องโรคที่เป็นปัญหาสําคัญ
179. เทคนิคการเขียนรายงานการสอบสวนโรค
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ชื่อหัวข้อความรู้
180. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการโต้ตอบ
181. การป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย
182. การจําแนกหนังสือและการกระจายหนังสือราชการ

26. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
4 จังหวัดราชบุรี
5 หัวข้อ

183. การจัดทํารายงานความครอบคลุมและการตรวจสอบ
รายงานความครอบคลุมการให้วัคซีน
184. การบริหารจัดการวัคซีน (ระบบลูกโซ่ความเย็น)
185. การควบคุมแหล่งแพร่โรคอหิวาต์ในชุมชนแรงงานข้าม
ชาติ
186. การดูแลเครื่องพ่นชนิดอัดลม,หมอกควัน,ฝอยละออง
187. การสร้างความตระหนักของชุมชนในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

27. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
5 จังหวัดนครราชสีมา
5 หัวข้อ

188. การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ
189. ระบบบริหารคลังเวชภัณฑ์ยาตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
190. การเขียนรายงานพยากรณ์โรค
191. การพัฒนาโครงร่างงานวิจัยให้ได้รับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมควบคุมโรค
192. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนบทบาทภารกิจ

28. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
6 จังหวัดขอนแก่น
5 หัวข้อ

193. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
194. เทคนิคการทํา Key message
195. กระบวนการสร้างคุณค่า
196. การเขียนโครงการอย่างมีคุณภาพ
197. เทคนิคการเป็นผู้ประเมินและผู้นิเทศงาน
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29. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
7 จังหวัดอุบลราชธานี
7 หัวข้อ

30. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
8 จังหวัดนครสวรรค์
5 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
198. ทักษะการป้องกันควบคุมโรคชายแดน (กลุ่มปฏิบัติการ
ควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข)
199. เทคนิคการเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์ (กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)
200. ทักษะการสอบสวนโรค (กลุม่ ระบาดวิทยาและข่าว
กรอง)
201. เทคนิคการบริหารจัดการระบบและกลไกการจัดการของ
จังหวัดเพื่อให้เกิดอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน
(กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย)
202. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ในหน่วยงาน (กลุ่ม
พัฒนาองค์กร)
203. เทคนิคการประเมินผลแผนงาน/ โครงการ (กลุ่ม
แผนงานและประเมินผล)
204. เทคนิคการติดตามนิเทศงาน TB Clinic (กลุ่มพัฒนา
วิชาการ)
205. การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา และการจัดทํา
ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังควบคุมโรค
206. องค์ความรู้ด้านการวิจัย การจัดการความรู้ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรค (กระบวนการ/NCD)
207. องค์ความรู้เรื่อง EPI
208. เทคนิคการบํารุงรักษา ซ่อมเครื่องพ่น สารเคมีและการพ่นสารเคมี
209. การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

31. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
9 จังหวัดพิษณุโลก
8 หัวข้อ

210. ทักษะการทําวิจัยและบริหารโครงการวิจัย
211. การบริหารจัดการวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB, XDR-TB)
212. การเขียนบทความนําเสนอผลงานวิชาการวิจัย Oral
and poster presentation
213. การตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
214. การเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ
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สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่

หน่วยงาน

ชื่อหัวข้อความรู้
215. การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ
216. การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
217. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในพื้นที่

32. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
10 จังหวัดเชียงใหม่
6 หัวข้อ

218. ระบบการป้องกันและควบคุมวัณโรค ของ สคร.10
219. การค้นหา การรักษาผู้ป่วย การอบรม/พัฒนาจนท. TB
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
220. เทคนิคการตรวจเชื้อ (Smear) โรคเรื้อน
221. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพกับเจ้าของสถาน
ประกอบการและพนักงานบริการเพื่อเฝ้าระวังป้องกัน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์(เทคนิคการเข้าถึงสถานบริการ
ทางเพศ)
222. เทคนิคการพ่นสารเคมี การดูแลเครื่องพ่น/การประเมิน
เครื่องพ่น
223. การเก็บตัวอย่างยุงและการเคลื่อนย้ายยุงนํามาเลี้ยง
เพื่อให้ได้มาตรฐาน

33. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
11 จังหวัดนครศรีธรรมราช
10 หัวข้อ

224. การบริหารจัดการในนิคมโรคเรื้อน
225. การตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ
226. ทักษะการสอบสวนโรค โรคอุบัติใหม่/อุบัติซา้ํ
227. การบริหารเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์
228. เทคนิคและทักษะการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององค์กร
229. เทคนิคการจัดการความรู้ในหน่วยงาน
230. เทคนิคและทักษะการบริหารจัดการเครือข่าย
231. การวิจัยเชิงพัฒนา (R&D)
232. การบริหารจัดการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุข
233. ทักษะในการจัดการฐานข้อมูล
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สรุปรายการหัวข้อความรูท้ ตี่ ้องดําเนินการจัดการความรู้เร่งด่วน
ที่

หน่วยงาน

34. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่
12 จังหวัดสงขลา
5 หัวข้อ

ชื่อหัวข้อความรู้
234. การใช้เครื่องพ่นสารเคมีควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
235. เทคนิคการจับ หนู สางหมัด ผ่าและเก็บตัวอย่างเชื้อใน
หนู(การเฝ้าระวังกาฬโรคในหนู)
236. เทคนิคการเจาะเลือดแมว เพื่อสํารวจโรคเท้าช้างใน
จังหวัดนราธิวาส
237. การจัดการวัคซีนฮัจญ์
238. เทคนิคการเข้าถึงกลุ่มผูใ้ ห้บริการทางเพศ

หมายเหตุ หัวข้อความรู้สําคัญเร่งด่วนของหน่วยงานสามารถดําเนินการทบทวนและปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ์จริงได้ ทั้งนี้ กรุณาแจ้งให้สํานักจัดการความรูท้ ราบเพื่อUpdate ข้อมูลให้ถูกต้องด้วย

ท่านที่สนใจการประยุกต์ใช้KM ในงานที่รับผิดชอบ สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง
เรื่อง “การจัดการความรู้ Knowledge Management (ปรับปรุงใหม่)” โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สามารถ
ดาวน์โหลดที่เว็ปไซต์สํานักKM ที่ www.kmddc.go.th
อีกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสําเร็จ.ในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ KM คือ KM Team ของหน่วยงาน ดังนั้น
องค์ประกอบ ทั้งโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของ KM Team จึงมีความสําคัญในการช่วยการขับเคลื่อนงานให้สําเร็จหรือ
เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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 KM Team : โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่
ประธาน
(CKO)

-ควรเป็นผอ.หรือรองผอ.(เพราะต้องทํางานในลักษณะข้าม
หลายกลุ่มงาน)
-ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้งานลุล่วง
-ให้คําปรึกษา / แนะนํา /และร่วมประชุมเพื่อตัดสินใจ
แก่คณะทํางาน

ที่ปรึกษา
ให้คําปรึกษาด้านองค์ความรู้เฉพาะด้านหรือช่วยแก้ไข
อุปสรรคต่างๆ (ที่ปรึกษาอาจมีหรือไม่มีก็ได้ บางครั้งอาจ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯนอกองค์กร)

หัวหน้า KM Team

-จัดทําแผน KM เพื่อนําเสนอประธาน
-รายงานผลการดําเนินงานแก่ประธาน
-ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไข
-ประสานงานกับที่ปรึกษาและคณะทํางาน

เลขานุการ
-นัดประชุมคณะทํางาน /สรุปรายงานการประชุม
-รวบรวมความคืบหน้าการดําเนินงาน
-ประสานงานกับคณะทํางานและหัวหน้า

คณะทํางาน

-ควรมีองค์ประกอบที่หลากหลายกลุ่มงาน
-ดําเนินการตามแผนที่ได้รับมอบหมาย

เพื่อให้ มองเห็นภาพรวมขององค์กร

-รายงานความคืบหน้าในส่วนที่รับผิดชอบ
-ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความเห็น ช่วยเหลือใน
คณะทํางานอย่าง “กัลยาณมิตร”

หมายเหตุ หน่วยงานอาจกําหนด KM Team ตามความเห็นของหน่วยงานได้ องค์ประกอบที่นําเสนอเป็น
เพียงตุ๊กตาให้พอมองเห็นภาพของทีมงาน KM ทั้งนี้ หน่วยงานต้องมี 2 ตําแหน่งหลัก คือ ประธาน
(CKO)และหัวหน้า KM Team

ปัจจัยความสําเร็จในการทํา KM
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 ปัจจัยความสําเร็จในการทํา KM
ปัจจัยความสําเร็จในการจัดการความรู้ขององค์กรและนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากที่ได้ศึกษาใน
หลายองค์กร ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน มักประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ ได้แก่
1. ผู้บริหารหรือ CKOต้องมีความเชื่อมั่นในคุณค่า(เห็นประโยชน์ของการจัดการความรู้และเข้าใจในการนํา
แนวคิดหรือเครื่องมือ KMมาใช้ในองค์กร
2. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสําคัญและสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา (อาจไม่ได้ผลงานเป็นเลิศ แต่ได้การเติบโตในกระบวนการทาง
ความคิดของบุคลากร)
3. กําหนดจุดมุง่ หมาย (โจทย์ KM) ในการดําเนินการจัดการความรู้ให้ชดั เจน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มีแผนในการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนมี
5. สื่อสารทําความเข้าใจกับคนในองค์กรให้เห็นถึงความสําคัญและย้ําว่ามิใช่ภาระงานเพิ่ม เป็นการพัฒนา
คุณภาพของงานให้ดียิ่งขึ้น คนทํางานมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
6. จัดให้มีช่องทางและบรรยากาศที่เอื้อในการถ่ายทอดความรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับผู้ให้-ผู้รับ
7. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพขององค์กร
8. กระตุ้นให้มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ทั่วทั้งองค์กร
9. มีการสร้างแรงจูงใจ ชัดเจนและต่อเนื่องสม่ําเสมอ
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บทที่ 4
Template
และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
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Template
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
มิตทิ ี่ 4 : ด้านการพัฒนาองค์กร
(สํานัก/สถาบัน/กอง/สคร.)
1. ตัวชี้วดั ที่ 8 : รระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงานบควาเร็จของการนําเกณฑ์ PMQA มาดําเนินงานของ
โครงการ

2. หน่วยวัด : ขั้นตอน
3. น้ําหนักของหน่วยวัด : ร้อยละ 5
4. คําอธิบายตัวชี้วดั :
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความสําเร็จจากการใช้แนวคิด หรือนํา
เครื่องมือการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ ดังนี้
1) -แต่งตั้งคณะทํางาน KM Team ของหน่วยงาน โดยมีผู้อํานวยการหรือรองผู้อํานวยการเป็นประธาน
องค์ประกอบของคณะทํางานควรมาจากหลายกลุ่มงาน
-คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่ ว ยงานที่ ต้ อ งดํ า เนิ น การเร่ ง ด่ ว น (ตามที่ ไ ด้ ร ะบุ ใ นโครงสร้ า งความรู้ ห น่ ว ยงาน (Knowledge
Structure) เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ในการนํามาจัดการความรู้ (สํานักวิชาการ,สถาบัน,สคร.อย่างน้อย 3
เรื่อง กองบริหารและหน่วยงานขนาดเล็ก อย่างน้อย 2 เรื่อง)
หมายเหตุ : รายละเอียดของโครงสร้างความรู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) ดูได้ที่เว็บไซต์สํานัก
จัดการความรู้ ที่ www.kmddc.go.th
2) หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการตามจํานวนของหัวข้อความรู้ตามที่กําหนดไว้ โดยเลือก
เครื่องมือการจัดการความรู้ตามความเหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้) ได้แก่
2.1) การถอดบทเรียน
-ถอดบทเรียนจากตัวคน (Tacit K. to Explicit K.) ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและ
ใกล้เกษียณอายุราชการ หรืองานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย (ย้ายงาน
หรือลาออก)
-ถอดบทเรียนจากโครงการ
2.2) การจัดตลาดนัดความรู้
2.3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
2.5) การเป็นพี่เลี้ยง(Mentoring)
2.6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
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3) หน่วยงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้ โดยคณะทํางาน KM Team ของหน่วยงาน
ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา ชี้แนะ
4) เมื่อสิ้นสุดโครงการ คณะทํางาน KM Team ของหน่วยงานดําเนินการ
4.1) สรุปผลการดําเนินงานตามรายหัวข้อความรู้
4.2) ทบทวนผลการดําเนินงานภาพรวมของหน่วยงานพร้อมเขียนสรุปบทเรียน (ภาพรวม
หน่วยงาน)
5. สูตรการคํานวณผลงาน : ผลรวมการดําเนินงานของหัวข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานตามค่าเป้าหมาย แต่ละเรื่อง
ทําครบทั้ง 5 ขั้นตอนตามที่กําหนด
6. เกณฑ์การให้คะแนน : แต่ละหัวข้อความรู้คิดคะแนนตามลําดับขั้นตอนที่กําหนด
ระดับ
คะแนน

ระดับขัน้ ของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 1

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ 4

1

3

2

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

3

5

3

3

3

3

ขั้นตอนที่ 5

3

7. เงื่อนไขของตัวชี้วดั : (ถ้ามี)
8. ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชี้วดั :
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ัด
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน

หน่วยวัด
ขั้นตอน

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

2556

2557

5

5

5
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9. รายละเอียดการดําเนินงาน
ขั้นตอน
ที่

1

รายละเอียดการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะทํางานจัดการความรู้ของหน่วยงาน
คณะทํางาน KM Team ทบทวนและคัดเลือกหัว
ข้อความรู้สําคัญของหน่วยงานที่ต้องดําเนินการ
เร่งด่วน ตามที่ระบุในโครงสร้างความรู้หน่วยงาน
(Knowledge Structure)เพื่อกําหนดเป็นโจทย์ใน
การนํามาจัดการความรู้ (จํานวนตามที่ระบุ)

คะแนน

หลักฐานประกอบการประเมิน

- คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน KM Team ของ
1
คะแนน หน่วยงาน (0.5 คะแนน)
- รายงานการประชุมคณะทํางาน KM Team
เพื่อทบทวนและคัดเลือกหัวข้อความรู้สําคัญของ
หน่วย งานที่ต้องดําเนินการ พร้อมระบุเครื่องมือ
KM ที่จะนํามาประยุกต์ใช้ (0.5 คะแนน)
เอกสารทั้ง 2 ประเภทข้างต้น ส่งให้สํานักจัดการ
ความรู้ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2557

2

3

หน่วยงานจัดทําโครงการและแผนปฏิบัติการ ตาม
จํานวนของหัวข้อความรู้ที่กําหนดไว้ เสนอผู้บริหาร
รับทราบ โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตาม
ความเหมาะสมของงาน ได้แก่
1) การถอดบทเรียน
2) การจัดตลาดนัดความรู้
3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ
(Benchmarking)
*รายละเอียดของเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ กรุณา
ศึกษาเพิ่มเติมจาก หนังสือคูม่ ือ KM ประจําปี
2558 ที่ส่งให้ทุกหน่วยงาน

- โครงการและแผนปฏิบัติการของหัวข้อความรู้
1
คะแนน ตามที่กําหนดไว้ทุกเรื่อง (แบบฟอร์มที่ 1)

คณะทํางานดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด

-รายงานความก้าวหน้า (ทุกหัวข้อความรู้) ตาม
1
คะแนน แบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM ของ
กองแผนงาน รอบ 6 เดือน (0.5 คะแนน)

ส่งให้สํานักจัดการความรู้ ภายในวันที่ 25
ธันวาคม 2557

-รายงานความก้าวหน้า (ทุกหัวข้อความรู้) ตาม
แบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM ของ
กองแผนงาน รอบ 9 เดือน (0.5 คะแนน)
(ตามแบบฟอร์มที่ 2 โดยสํานักจัดการความรู้
จะเข้าไปดึงข้อมูลจากระบบเอง หน่วยงานไม่ต้อง
ส่งรายงาน)
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ขั้นตอน
ที่

4

รายละเอียดการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานของแต่ละหัวข้อความรู้
ตามเป้าหมายที่กําหนด ดังนี้
- สํานัก/สถาบัน/สคร.1-12 เป้าหมาย 3 เรื่อง
• ดําเนินการได้ 3 เรื่อง = 1.00 คะแนน
• ดําเนินการได้ 2 เรื่อง = 0.66 คะแนน

คะแนน

หลักฐานประกอบการประเมิน

1
- เอกสารสรุปผลการดําเนินงานของแต่ละ
คะแนน หัวข้อความรู้ (ตามประเภทเครื่องมือ KM ที่ใช้)
โดยต้องเป็นหัวข้อความรู้ที่ปรากฏในแผนการ
ปฏิบัติการ ส่งให้สํานักจัดการความรู้ ภายใน
วันที่ 25 กันยายน 2558
หมายเหตุ:

• ดําเนินการได้ 1 เรื่อง = 0.33 คะแนน

5

1. ถ้าเป็นการถอดบทเรียนแล้วนําไปจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานให้ส่งคู่มือดังกล่าวมาให้ด้วย
- กองบริหาร/หน่วยงานขนาดเล็ก เป้าหมาย 2 เรื่อง
2. สํานัก KM ได้จัดทําแบบฟอร์มถอดความรู้จาก
• ดําเนินการได้ 2 เรื่อง = 1.00 คะแนน
ผู้รู้หน่วยงานแนบมาให้ตามแบบฟอร์มที่ 3
ส่วนประเภทเครื่องมือ KM อื่นๆ หน่วยงาน
• ดําเนินการได้ 1 เรื่อง = 0.50 คะแนน
สามารถเลือกรูปแบบได้เองตามเหมาะสม
1
- รายงานผลการดําเนินงาน (ทุกหัวข้อความรู้)
สรุปบทเรียนเมื่อสิ้นสุดโครงการ
คะแนน ตามแบบฟอร์ม SAR ในระบบ Estimates SM
ของกองแผนงาน รอบ 12 เดือน
(ตามแบบฟอร์มที่ 2 สํานักจัดการความรู้จะเข้า
ไปดึงข้อมูลจากระบบเอง หน่วยงานไม่ต้องส่ง
รายงาน) (0.3 คะแนน)
- เอกสารสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของ
ภาพรวมหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มที่ 4) ความ
ยาว 5-6 หน้า (รวมภาพ) ส่งให้สํานักจัดการ
ความรู้ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
(0.4 คะแนน)
- เอกสารสกัดความรู้จากการถอดบทเรียนตาม
แบบฟอร์มที่ 5 (0.3 คะแนน) ภายในวันที่ 25
กันยายน 2558

หมายเหตุ กรุณาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม อาทิ แบบฟอร์มที่ใช้ และตัวอย่างต่างๆ จากคู่มือ KM ประจําปี
2558 หรือดาวน์โหลดที่ www.kmddc.go.th
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10. เป้าหมายหน่วยงาน จํานวน 35 หน่วยงาน สําเร็จขั้นตอนที่ 5 ในทุกหัวข้อความรู้
หน่วย

ส.

ส.

ส.

งาน

แมลง

CD.

EID

เรื่อง

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ขั้นตอน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

หน่วยงาน

กอง

กอง

สลก.

กพร.

จ.

แผน

กอง
คลัง

เรื่อง

2

2

2

2

2

2

ขั้นตอน

5

5

5

5

5

5

หน่วยงาน

ส.

ส.

ส.

ส.

ส.

บําราศ

ราช
ประชา

3

3

3

5

5

5

ศูนย์สาร
สนเทศ

ส.ความ
ความ
ร่วมมือฯ

ศบ.

สํานัก
km

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

ส.

Enocc NCD ระบาด เอดส์

ตรวจ ส.สื่อ
สอบฯ
สารฯ

ส.

ส.

วัณ
โรค

ส.

แอลกอ ยาสูบ
ฮอลล์

สคร. สคร. สคร. สคร. สคร. สคร. สคร. สคร. สคร.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

สคร.
10

จอ.

สคร. สคร.
11 12

เรื่อง

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ขั้นตอน

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

เป้าหมายการดําเนินงาน :
รอบ 6 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 9 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 3
รอบ 12 เดือน ถึงขั้นตอนที่ 5
11. แหล่งข้อมูล: สํานักฯ/สถาบัน/กอง/สคร.1-12 (จํานวน 35 หน่วยงาน) ได้แก่ ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขานุการกรม กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแผนงาน ศูนย์สารสนเทศ สํานักจัดการ
ความรู้ สํานักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม สํานักโรคติดต่อทั่วไป สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ สํานักโรคไม่ติดต่อ สํานักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สํานักวัณโรค สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สํานักควบคุมการ
บริโภคยาสูบ สถาบันบําราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ศูนย์อํานวยการบริหาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 ยกเว้น 4 หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สํานักงานกองทุนโลก ศูนย์กฎหมาย และกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
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12.วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
12.1 จากแบบรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานของหน่วยงาน (SAR) รายงานในระบบ Estimates SM
13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :
ไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2558
ไตรมาสที่ 3 ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
ไตรมาสที่ 4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558
15. ผู้กํากับตัวชี้วัด :
ระดับกรม:
ชื่อผูก้ ํากับตัวชี้วัด
ผู้อํานวยการสํานักจัดการความรู้

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

0 2590 3251-3

ระดับหน่วยงาน: ผู้อํานวยการ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฯ
ชื่อผูก้ ํากับตัวชี้วัด

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail

16. ผู้จดั เก็บตัวชี้วดั :
ระดับกรม :
ชื่อผู้จดั เก็บตัวชี้วัด
1. นางมณี สุขประเสริฐ
2.นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร

0 2590 3251-3 ต่อ 19
0 2590 3251-3 ต่อ 18

ระดับหน่วยงาน : ผู้รับผิดชอบงานจัดการความรู้ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ชื่อผู้จดั เก็บตัวชี้วัด

หมายเลขโทรศัพท์

E-mail
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17. ผูป้ ระสานหน่วยงาน : สํานักจัดการความรู้
ชื่อผู้ประสาน/เบอร์โทร

หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ

นางสาวเพียงใจ ศรีเพ็ชร
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 18
มือถือ 08 1770 5448
E-mail : phangji@hotmail.com

-สํานักโรคติดต่อทั่วไป / สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ / สํานัก
โรคติดต่อนําโดยแมลง /สํานักสื่อสารความเสี่ยงฯ /สถาบันราช
ประชาฯ /กองแผนงาน
- สคร.4 / สคร.9

นางสาววิไลพร วงศ์กรวรศิลป์
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 17
มือถือ 08 4744 2276
E-mail : vilaiporn.w@gmail.com

- สํานักโรคเอดส์ฯ /สํานักงานฯยาสูบ /สํานักงานฯ แอลกอฮอล์ /
ศบ.จอ. /กลุ่มตรวจสอบภายใน / กพร.
- สคร.1 / สคร.11 /สคร.12

นายทรงพล ชมพูภู่
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15
มือถือ 08 1280 3471
E-mail : pond_pet@hotmail.com

-สํานักวัณโรค / กองคลัง /สํานักระบาดฯ /สถาบันบําราศฯ
/สํานักงานเลขานุการกรม
- สคร.2 / สคร.3 / สคร.5 / สคร.8 /

นายนรารัตน์ ก๋าทอง
โทร 0 2590 3251-3 ต่อ 15
มือถือ 09 0982 1057
E-mail : nararat_kathong@hotmail.com

-สํานักโรคไม่ตดิ ต่อ /สํานักโรคจากการประกอบอาชีพฯ /
สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ /กองการเจ้าหน้าที่ /
ศูนย์สารสนเทศ
- สคร.6 / สคร.7 / สคร.10
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
 แบบฟอร์ม 1 โครงการและแผนปฏิบัติการKM
 แบบฟอร์ม 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน(แบบฟอร์ม SAR)
 แบบฟอร์ม 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรู้จากตัวคน)
 แบบฟอร์ม 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้
(ภาพรวมของหน่วยงาน)
 แบบฟอร์ม 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน

62

แบบฟอร์มที่ 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM
ชื่อโครงการ..........................................................................................................
ยุทธศาสตร์ที่..........................................................................................................................................
ผลผลิตที่...............................................................................................................................................
กิจกรรมหลักที.่ ...................................................................................................................................
ผลผลิตย่อย..........................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
3. เป้าหมายผลผลิตโครงการและตัวชี้วดั ความสําเร็จโครงการ
ลําดับ
ผลผลิตโครงการ
ตัวชี้วัดความสําเร็จโครงการ
ผลผลิต

จํานวน หน่วยนับ

4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ
ชื่อหัวข้อความรู้

ตัวชี้วัด

จํานวน

หน่วยนับ

เครื่องมือ KM ที่ใช้

5. ระยะเวลาดําเนินการ……………………………………………………………………………………………………..
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6. แผนปฏิบัตกิ าร KM
กิจกรรม

ปีงบประมาณ 2558
ตค.

หัวข้อความรู้ที่ 1 เรื่อง
....................................

-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ(ไม่ตอ้ ง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process)

หัวข้อความรู้ที่ 2 เรื่อง
....................................

-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ (ไม่ต้อง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process)

หัวข้อความรู้ที่ 3 เรื่อง
....................................

-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ (ไม่ต้อง
ระบุตาม 7 ขั้นตอน
ของ KM Process)

พย. ธค.

มค.

กพ. มีค.

เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

ผู้รับ

งบ

ผิดชอบ

ประมาณ
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7. กลุ่มเป้าหมาย
- กลุม่ เป้าหมายที่ใช้ประโยชน์
8. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
9. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................

10. ผู้อนุมตั ิโครงการ..........................................................................................................................................…..

65

แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการปฏิบัติงาน (แบบฟอร์ม SAR)
ตามข้อปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทุกโครงการที่ใช้เงินงบประมาณ ต้องจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน โดยรายงานในระบบ EstimateSM ของกองแผนงาน

แบบฟอร์ม SAR
สําหรับตัวชี้วดั ทีเ่ ป็นเชิงคุณภาพ / ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
กรมควบคุมโรค ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ชื่อหน่วยงาน :

 รอบ……. เดือน

ชื่อตัวชี้วัด :

มิติที่ ___

ผูก้ ํากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จดั เก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

คําอธิบายตัวชีว้ ัด :
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เกณฑ์การให้คะแนน :
1 คะแนน

2 คะแนน

3 คะแนน

4 คะแนน

5 คะแนน

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน:
ข้อมูลพืน้ ฐานประกอบตัวชีว้ ดั

หน่วยวัด

ผลการดําเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2555

2556

2557

ข้อมูลผลการดําเนินงาน : อธิบายผลการดําเนินงานทีด่ ําเนินการได้จนถึงปัจจุบันว่า มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง
1) อธิบายกระบวนการทํางานที่ดําเนินการไปแล้วตามแผนปฏิบัติการที่ได้กําหนดไว้
2) ปัจจุบันทํากิจกรรมอะไร(ใครทําอะไรกับใคร ทําอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ได้แก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใด ผลเป็นอย่างไร)
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ตัวชีว้ ัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วดั

น้ําหนัก
(ร้อยละ)

ผลการ
ดําเนินงาน

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดําเนินงาน :
ปัญหาอุปสรรคต่อการดําเนินงาน :

ความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง :

ข้อเสนอแนะ :

หลักฐานอ้างอิง : ชื่อเอกสาร / หลักฐานอ้างอิง

ค่าคะแนน
ที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้ําหนัก
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แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผูร้ ู้หน่วยงาน (Tacit K.to Explicit K.)
(กรณีเลือกเครื่องมือการถอดความรู้จากตัวคน)
1. ผู้รู้ (ข้อมูลผูร้ ู้)
-ชื่อผู้รู้.............................................................................................................................
-ตําแหน่ง.........................................................................................................................
-ภูมิลําเนา (ระบุที่อยู่ที่ผู้รู้พักอาศัยหรือสถานที่ทํางานที่สามารถติดต่อได้)......................
-มือถือ..............................................................................................................................
-งานอดิเรก.......................................................................................................................
-คติประจําใจ....................................................................................................................
2. ผู้ถอดความรู้ (รายชื่อ ตําแหน่งของผู้ถอดความรู้)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
3. ชื่อหัวข้อความรู้ ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ประโยชน์ของความรู้ (ความรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง)
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้) เขียนบรรยายอธิบายสาระสําคัญของการ
ดําเนินงานตามหัวข้อความรู้ ซึ่งระบุถึง
- เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ ควรระบุให้ชัดเจนว่า
วิธีการนี้อยู่ในขั้นตอนไหน
- ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไร
- ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
- เรามีวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคนั้นอย่างไร ที่ทําให้ปัญหาคลี่คลาย
- ข้อคิด ข้อเสนอแนะ(ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อความรู้นี้)
6. วิธกี ารนําความรู้ไปใช้ (ถ้าจะนําหัวข้อความรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรนําไปใช้ในรูปแบบใด เช่น
นําไปสู่การจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน, ทําเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ
7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. ประสบการณ์ทปี่ ระทับใจ (บรรยายถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในการทํางาน โดยบอกเหตุผล
ที่ทําให้ประทับใจด้วย)
9. ข้อคิด (บอกข้อคิดหรือคติประจําใจของผู้ร)ู้
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แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภาพรวมหน่วยงาน)
การจัดทําสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภาพรวมหน่วยงาน) เป็นเหมือนบทสรุปผู้บริหาร (Executive
Summary) เพื่อแสดงผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยเขียนร้อยเรียงให้เห็นความ
เชื่อมโยงของกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ที่หน่วยงานได้ดําเนินการ นําไปสู่เป้าหมายอะไร ส่งผลดีอะไรกับ
หน่วยงาน ได้ความรู้และบทเรียนในเรื่องอะไรบ้าง บทความมีความยาว 5 – 6 หน้ากระดาษ A4
(รวมภาพ) ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. เนื้อหาประกอบด้วย
1)หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดําเนินงาน
-อธิบายโครงการโดยสังเขปให้มองเห็นภาพว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อะไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง
แล้วได้ดําเนินการอะไร ได้พบปัญหา/อุปสรรค(ทีส่ ําคัญ)อะไรบ้าง แล้วแก้ไขหรือทําให้คลี่คลายได้อย่างไร
แล้วผลสุดท้ายเป็นอย่างไร
-บทสรุปการเรียนรู้ จากโครงการนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้าง (องค์ความรู้ และบทเรียนทีไ่ ด้ )
y การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยายร้อยเรียงเชิงบทความให้เห็นรายละเอียด (โดยเฉพาะประเด็นที่สําคัญ)
ใช้คําศัพท์ทเี่ ข้าใจง่ายๆ กินใจ ใช้ศัพท์ภาษาที่เป็นทางการเฉพาะเท่าที่จําเป็น แต่มหี ัวข้อตามที่ระบุครบ
y ควรแทรกภาพกิจกรรมที่เห็นว่าสําคัญ ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น การแทรกภาพ
ควรแทรกในระหว่างเนื้อหาที่กําลังกล่าวถึง หรืออาจเป็นภาพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ภาพบุคคลที่
เป็นผู้ปฏิบัติงานนั้น อาจมีคําพูด “โดนใจ” แทรกเป็นกรอบคําพูดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้สง่ ภาพเป็น JPG File มาด้วย
y ข้อพึงระวัง การเขียนสรุปบทเรียนการจัดการความรู้ (ภาพรวมหน่วยงาน) นี้ มิใช่การเขียนสรุปรายงานการประชุม
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แบบฟอร์มที่ 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียนหรือเวทีเรื่องเล่า
แบบฟอร์มนี้จัดทําขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการรวบรวมความรู้ (ฝังลึก) จากผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ซึ่งสกัดได้จากเวทีต่างๆ เช่น การถอดบทเรียน, CoPs, เสวนาทางวิชาการ,ตลาดนัดความรู้ ฯลฯ อาจมีมากกว่าการ
ที่ระบุในรายงานตามตัวชี้วัด หน่วยงานสามารถสะสม Case ไปได้เรื่อยๆ และเป็นความสะดวกของผู้สนใจที่เข้ามา
อ่านแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่าย (ท่านสามารถศึกษาตัวอย่างการเขียนได้ในคู่มือKM ปี 2558)

ประเด็น/หัว
ข้อความรู้

เรื่องเล่า (ที่ระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ ที่ทําให้งาน อ้างอิง/แหล่งที่มา
สําเร็จหรือมีการพัฒนาขึน้ )

หมายเหตุ ถ้าเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ (บรรยาย) อาจใช้เป็นการสรุป
ภาพรวมว่าจัดประชุมอะไร ได้ความรู้อะไร พร้อมรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร่ในคลังความรู้ของ
หน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานท่านด้วย
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ต.ย. การสกัดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของหน่วยงาน
(ซึ่งนํามาเขียนสะสมไปได้เรื่อยๆ)
ประเด็น

เรื่องเล่า

อ้างอิง/แหล่งที่มา

1. การรักษาความ
ช่วงปี 2550 สคร. 3 ชลบุรีได้มีโครงการพัฒนาภาคีเครือข่าย ซึ่งพี่สม
สัมพันธ์กับเครือข่าย ชัยเป็นผู้รับผิด ชอบโครงการฯ มีการสนับสนุนการดําเนินงานร่วมกันกับ
(ชุมชน/อปท)
เครือข่ายในเรื่องการป้องกันควบคุมโรค ทีมงานสคร.3 ลงไปให้ความรู้ แจกสื่อ
ทํากิจกรรมรณรงค์ต่างๆตามปฏิทินของกรมฯ ซึ่งเครือข่ายได้แก่ ชุมชนตลาด
หนองกระพง, โรงเรียน , อปท.หนองกระพง ,อปท.ท่าข้าม , ฯลฯ ถึงแม้ในปี
ต่อๆมา พี่สมชัยจะไม่ได้รับผิดชอบโครงการภาคีเครือข่ายแล้วก็ตาม แต่ก็ไป
มาหาสู่ เมื่อมีงานใกล้ๆก็ไปแวะเยี่ยมเยียน หรือถ้ามีอะไรที่ช่วยเหลือได้ ก็รีบ
ประสานผู้รับผิดชอบ เร่งดําเนินการให้ หรือในเวลาปกติก็มีการโทรศัพท์ไป
ถามสารทุกข์สกุ ดิบ ให้ความช่วยเหลือตามที่ร้องขอ ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้
บ้าง ไปร่วมงานต่างๆที่ชุมชนจัดสม่ําเสมอ “ตอนนี้ถ้าต้องขอความร่วมมือ
อะไรกับเครือข่าย(ชุมชนและอปท)ก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทําให้เราก็
ได้ทั้งเพื่อนและได้ทั้งงาน ทําให้ทราบข้อมูลตามจริงของสถาน การณ์และ
ความก้าวหน้าของงานป้องกันควบคุมโรคทีด่ ําเนินการอยู่ในพื้นที่ด้วย”

พี่สมชัย จิรโรจน์
วัฒน
สคร.3
(จากเวทีโครงการ
PAR)

2.การสร้างเครือข่าย
ภายในรพ. เพือ่ ช่วย
ในการวินิจฉัยโรค
จากการประกอบ
อาชีพ

การวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพที่คลินิกอาชีวเวชกรรมของรพ.
จะมีปัญหาคือพบผู้ป่วยโรคนี้ที่น้อยกว่าความเป็นจริง เพราะแพทย์ที่ตรวจ
OPD จะไม่ได้นึกถึงโรคจากการประกอบอาชีพ เพราะความไม่คุ้นชิน จึงใช้เวที
Journal Club ของรพ.ที่มีอยู่เป็นประจําทุกเดือน เชิญแพทย์อายุรกรรม /
แพทย์ตา /แพทย์กระดูกให้เป็นวิทยากรมานําเสนอ และ Disscussในเรื่อง
ผู้ป่วยEnOccทีพ่ บในผู้ป่วยอายุรกรรม/ตาและกระดูก ซึ่งแพทย์ที่เชี่ยว ชาญ
สาขาเฉพาะโรคต่างๆนั้น ในวันที่จะนําเสนอก็ต้องไปค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม
โดย เฉพาะในประเด็นโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพต่างๆทั้งอาการที่มาพบ
แพทย์ การวินิจฉัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากจะได้บรรยากาศของเพื่อน
ร่วมงานที่ดีจากแพทย์สาขาอืน่ ๆแล้ว ยังพบว่ามีการส่งต่อผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะ
เป็นโรคจากการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น

พญ.รัตนา
จากรพ.หาดใหญ่
(จากเวทีการประชุม
ถอดบทเรียนของ
สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)

3.การสร้างเครือข่าย
ในช่วงที่ผ่านมา จังหวัดสุรินทร์พบปัญหาทีส่ ถานประกอบการหลาย
ภายนอกรพ.
แห่งไม่ยอมให้ความร่วมมือ แม้แต่การเข้าไปในโรงงาน ก็ติดป้ายไม่ให้เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าไปในโรงงาน เมื่อคุณหมอภาวนามารับงานด้านนี้ใหม่ๆ ก็เริ่ม
หาหนทาง “เจาะกําแพง”เพื่อเข้าโรงงาน มิฉะนั้นงานโรคจากการประกอบ
อาชีพก็จะไม่มีทางสําฤทธิ์ผล จึงคิดว่า “ต้องเริ่มที่คนสําคัญทีส่ ุดในจังหวัด”

พญ.ภาวนา
จากรพ.สุรินทร์
(จากเวทีการประชุม
ถอดบทเรียนของ
สํานักโรคจากการ
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จึงเริ่มเปิดตัวทีมงาน โดยขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อรายงานตัวและขอ ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม)
คําแนะนํา/ข้อชี้แนะในการทํางาน มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่างสสจ.กับ
สถานประกอบการโดยให้ท่านผู้ว่ามามอบนโยบาย ซึ่งก็เป็นเนื้อหาที่สสจ.จัดทํา
ให้ เมื่อเริ่มจากผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในจังหวัดแล้ว จึงพาทีมเดินสายไปสถาน
ประกอบการทุกแห่ง เพื่อพบปะพูดคุยซักถามความเป็นอยู่ และเพื่อบอกว่า
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ถ้ามีปัญหาอะไรให้บอกได้(ไม่เน้นเรื่องงานแต่เน้น
ความสัมพันธ์ที่ดีต้องมีความอ่อนน้อม มีหน้า ตาที่ยิ้มแย้ม) และถ้ามีโอกาส
ก็มาเยี่ยมเยือน ถามสารทุกข์สุกดิบ จนมีความคุ้นเคย หรือถ้ามีเรื่องอะไรที่ให้
ความช่วยเหลือได้ ก็ยินดีกระตือรือร้นทําให้ ประสานหาข้อมูล ประสานคน
เกี่ยวข้องให้ นอกจากงานของโรคจากการประกอบอาชีพที่ให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีแล้ว เมื่อรพ.ขอความร่วมมือในเรื่องอื่นๆ ก็ได้รบั ความร่วมมือด้วยดี
จนถึงวันนี้
4.1
4. การจัดการความ
“ขณะที่แพทย์ทําการตรวจรักษา ได้พูดคุยกับผู้ป่วย สอบถามว่ายัง
เสี่ยง (การ Identify ทํางานที่บริษัท ก.หรือเปล่า(ดูจาก OPD Card จะบันทึกสิทธิการเบิกไว้) แต่ ................................
ผู้ป่วยทีน่ ามสกุลซ้ํา ผู้ปว่ ยมีสีหน้างุนงงและปฏิเสธ เมื่อทบทวน จึงได้ทราบว่า ชื่อ-นามสกุลซ้าํ กัน” ...
กัน)
การแก้ไขทันที : ด้วยการทบทวน ชื่อ-นามสกุล ที่เขียนถูกต้อง อายุ
วัน เดือน ปีเกิด ที่อยู่ ได้กําหนดมาตรการป้องกัน ดังนี:้
1. ผู้รับบริการรายใหม่ เมื่อจัดทํา OPD Card ต้องขอบัตรประชาชน
เพื่อบันทึกเลขที่บัตรประชาชนในคอมพิวเตอร์และใน OPD Card ด้วยทุกครั้ง
2. การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ จะบันทึก HN ตามลําดับ ถึงแม้
ชื่อ-นามสกุลจะซ้ํากันก็ตาม
3. หากพบว่ามีชื่อ-นามสกุลซ้าํ กัน ให้บันทึกหมายเหตุไว้ใน
คอมพิวเตอร์และ OPD Card เพื่อให้เป็นที่สงั เกตเมื่อผู้ป่วยมารับบริการครั้ง
ต่อไป
4. เมื่อผู้ป่วยทีม่ ีชื่อ-นามสกุลซ้ํากันมารับบริการ จนท.จะทราบ
ล่วงหน้าจากคอมพิวเตอร์และ OPD Card และต้องทําการตรวจสอบอีกครั้ง
ดังนี้
4.1 ขอดูบัตรประชาชน เพื่อเช็คเลขที่บัตร
4.2 ถ้าไม่ได้นําบัตรประชาชนมา ให้สอบถาม
- อายุ วัน เดือน ปีเกิด
-ที่อยู่
-ชื่อญาติ ผู้เกี่ยวข้องตามที่มีในบันทึก เช่น บิดา มารดา
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5.เทคนิคการตรววจ
ประเเมินพืน้ ที่

จากเววทีถอดความรูรู้จากผู้รู้ของหน่วยงานที่สคร.10 เชียงใหม่ พี่นิตยา ระะวัง
พาล นักวิชาการสาธธารณสุขชํานาาญการพิเศษ ได้กล่าวว่า “เนื่องจากงานน
ป้องกันควบ
น คุมโรคไไม่ติดต่อของสสคร.มีภารกิจหลายอย่าง การประเมิ
ก
นคลิลินิก
NCD คุคณภาพก็เป็นหนึ่งในหลายกิกิจกรรมทีส่ ครร.ต้องดําเนินการ
ก ในขณะทีที่มี
ข้อจํากัดคือมีเจ้าหน้น้าที่น้อย ดังนัั้น เพื่อสร้างคววามมั่นใจให้กักับหน่วยงานใใน
จังหวัดเครื
ด อข่าย พีจึจ่ งึ ได้ประสานและเรียนเชิญผู
ญ ้ทรงคุณวุฒฯด้
ิ านโรคไม่ตติิดต่อ
(พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์
ล ชัย)ให้มาร่วมที
ว มประเมินคลิ
น นิก NCD คุณภาพของสคร.
10เชียงใหม่ ซึง่ ทําใหห้จังหวัดHapppy มาก เพราาะชื่อชั้นอาจาารย์เป็นที่ยอมมรับ
และอาาจารย์ฉายศรีได้
ไ Feedback ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
น
กับทางพื
บ ้นที่ที่จะ
นําไปพัพัฒนาต่อยอดไได้ ถ้าหน่วยงานสคร.มีปัญหา ต้องขอคววามช่วยเหลือจาก
สํานักส่สวนกลาง”

“การทํทําวิจัยต้อง “มีมีใจรัก”มาก่อน เพราะมีความยุ
6.เทคนิคการ
ว ่งยากและะมีหลายขั้นตอน
ทบททวนวรรณกรรรม ขั้นตอนนทีส่ ําคัญมากกขั้นตอนหนึ่งคือ “การทบททวนวรรณกรรรม”เพราะเป็นนที่มา
ของโจททย์วิจัยที่คมชัชัด เป็นจุดเริมต้
ม่ นที่สําคัญมาากในการทําวิจัย การทบทววน
วรรณ กรรมผูว้ ิจัยต้องอ่
อ านเยอะ ทัท้งของในประะเทศและต่างปประเทศ การยย่อย
ข้อมูลจึงเป็นเรื่องสําคั
า ญมาก ส่วนตั
น วที่ทํามาคือ ใช้ตารางในกการรวบรวมข้ข้อมูล
สําคัญทีท่ได้อ่านมา เขีขียนทั้งหมด แล้
แ วค่อยมาดูอีอกี ที เลือกข้อมูลทีใ่ ช้ได้จริง
นําไปวิเคราะห์ต่อ” ตัวอย่างตาราางที่ใช้ คือ

อ้างอิ
า ง/แหล่งทีมา
่
พี่นตยา
ิต ระวังพาาล
สครร.10เชียงใหมม่
(จากกเวทีถอดควาามรู้
จากผู้รู้หน่วยงาน
วันที่ 17-18 พ.ยย.
57 ณ โรงแรมลลาน
นา พาเลซ
พ 2004 อ.
เมือง จ.เชียงใหมม่)

ดร.กกรรณิการ์ ตฤฤณ
วุฒพงษ์
ิพ สคร.6
ขอนนแก่น
(จากกเวทีถอดความรู้
จากผู้รู้หน่วยงาน
วันที่ 11-12 พ.ยย.57
ณ โรรงแรมวิวิช อ.
เมือง จ.ขอนแก่น)
น
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