
 
กําหนดการสมัมนาเชิงปฏบัิติการ 

ถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชีย่วชาญของหนว่ยงาน (Knowledge Heritage)  
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (รุ่นที ่4) 
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2557  
ณ โรงแรมวิวชิ  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 

 

ระยะเวลา         
การสัมมนา 

หัวข้อและกิจกรรม 

วันที ่ 11  พฤศจิกายน  2557 
 

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
ประธาน ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 
08.45-09.00 น. 
 

พิธีเปิดการสัมมนา  
-กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน 
โดย สํานักจัดการความรู้ 
กล่าวเปิดการสัมมนา 
โดย ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 

วิทยากร ดร.ธนาวิชญ์  จินดาประดิษฐ์ 
09.00 – 12.00 น 
 

 Knowledge Sharing : การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ 
1. Classroom : การบรรยายประกอบกรณีศึกษา  

1) หลักการและทฤษฎีที่สําคัญของที่มาของความรู้และการจัดการความรู้ รวมถึง
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ขององค์กรต่างๆ 
2) แนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) รวมถึงรูปแบบและวิธีการถอด
ความรู้ (Knowledge Capture) และแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร เป็นต้น 

 แบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม : Knowledge Capture: Knowledge Map(ห้องเพชร
มงคล) เป็นกิจกรรมการสร้าง Mind Map ของหัวข้อความรู้หลักและหัวข้อความรู้ย่อย  
จากผู้รู้ 10 ท่าน พร้อมบันทึกประเด็นสําคัญของหัวข้อความรู้ ที่ได้รับจากผู้รู้ประจํา
กลุ่ม ในรูปแบบของ Mind Map (Knowledge Map)   

 รูปแบบการดําเนินงาน 
1) แบ่งกลุ่มย่อย 10 กลุ่ม ผู้รู้ 1 ท่าน/กลุ่ม 
2) แบ่งหน้าที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาในแต่ละกลุ่ม ทําหน้าที่สัมภาษณ์ถอดความรู้ และบันทึก 
    ความรู้ 
3) ผู้รู้ทําหน้าที่ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกในกลุ่ม 
4) สมาชิกในกลุ่มบันทึกประเด็นสําคัญของหัวข้อความรู้ที่ได้รับจากผู้รู้ในรูปแบบ Mind  
    Map(Knowledge Map) 
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5) สมาชิกแต่ละกลุ่มเตรียม
ขุมทรัพย์ความรู้ ในรูปแบบ 
Mind Map เพื่อนําเสนอช่วง
ต่อไป 
 
 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น.  2. Knowledge Recording : บันทึกความรู้และประสบการณ์จากผู้รู้ (ห้องไทรบุรี) 

 เชิญผู้รู้ทุกท่านร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ผ่านการบันทึก VDO ในหัวข้อ 
“ความรู้ ประสบการณ์และความประทับใจกับการทํางาน” พร้อมทั้งฝากข้อคิดดีๆให้กับ
น้องๆหรือผู้ร่วมงาน  ท่านละประมาณ 5 นาที 
 

 ผู้เข้าสัมมนาที่เหลือแบ่งกลุ่มย่อยเตรียมจัดทํา Knowledge Capture : Knowledge 
Map (ต่อ) 
 

14.30 -14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 -16.00 น.  กลุ่มย่อยนําเสนอ “Knowledge Map” 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มนําเสนอ“Knowledge Map” ที่ถอดความรู้จากผู้รู้ โดยใช้เวลา
กลุ่มละไม่เกิน 7 นาที และเรียนเชิญผู้รู้ทั้ง 10 คน ให้ข้อคิดเห็นร่วมกับวิทยากร 
 

16.00 – 16.30 น. วิทยากรสรุปภาพรวม Knowledge Map เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานําไปใช้ในการจัดทํา  
ชุดความรู้ของผู้รู้ ในวันที่ 2 พร้อมตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมสัมมนา 
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09.00 – 12.00 น KM Show Case: การจัดทําชุดความรู้ผู้รู้ 
กิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานชุดความรู้ผู้รู้โดยการนํา
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ มาจัดทําเป็นรูปเล่ม โดยมีนําข้อมูลจาก Knowledge 
Map ของแต่ละกลุ่ม พร้อมถอดความรู้และรายละเอียดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้  
รูปแบบการดําเนินการ: 
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานําข้อมูลจากการถอดความรู้ฝังลึกของผู้รู้ (Knowledge Map) มา
จัดทําเป็นรูปเล่ม โดยมีสาระสําคัญ อาทิ 

-ข้อมูลผู้รู้ (Knowledge Worker) 
-เนื้อหาของหัวข้อความรู้ฝังลึก ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ที่ใช้ในการทํางาน         
  แต่ไม่เคยบันทึกออกมา ประสบการณ์การทํางานที่ผ่านมา ตลอดจน Tips   
  and Tricks ที่ใช้ประจําในการทํางาน รวมทั้งไอเดีย แนวคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ   
  ที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางาน 
 -เป้าหมายของหัวข้อความรู้ 
 -คุณสมบัติผู้เรียนรู้ 

           -รูปแบบของการบันทึกความรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหาความรู้  
               -ช่องทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นต้น 
 

12.00–13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น.   Décor for You 

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาร่วมสร้างสรรค์และตกแต่งรูปเล่มชุดความรู้ด้วย
อุปกรณ์ที่จัดเตรียมให้ 
 

13.30 – 14.30 น.   KM Case เด็ดๆ 
เป็นกิจกรรมที่เน้นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากชุดความรู้ของผู้รู้ผ่าน
การนําเสนอในรูปแบบต่างๆ อาทิ การเสวนา(Knowledge Talk) การแสดงบทบาท
สมมุติ(Role Play) เป็นต้น 
รูปแบการดําเนินการ 
ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานจากชุดความรู้ของผู้รู้รวมถึงประสบการณ์
การทํางานที่ประทับใจ “Case เด็ดๆ”ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อความรู้ในชุดความรู้ กลุ่มละ
ไม่เกิน 10 นาที 
 

14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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14.45-15.30 น.  แฟนพันธุ์แท้ KM 
เป็นกิจกรรมที่ เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้ รู้ ซึ่ ง เป็นผู้มีประสบการณ์และ
เปรียบเสมือนเป็นขุมทรัพย์ความรู้ขององค์กร พร้อมด้วยคําถามต่างๆในรูปแบบของ
เกมส์ 
รูปแบบการดําเนินการ 

1) เชิญผู้รู้ร่วมต้ังคําถามท่านละ 2 ข้อ 
2) ข้อคําถามออกแบบจากข้อมลูผู้รู้ เว็ปไซต์องค์กร และแหล่งข้อมูลต่างๆ เตรียม

รูปแบบของเกมส์โชว์ “แฟนพันธ์ุแท้ KM”ประกอบด้วย อาทิ 
- Jigsaw 
- Yes or No 
- เปิดป้ายหรรษา 

3) ผู้เข้าร่วมสัมมนาแต่ละกลุ่มรว่มตอบคําถามสะสมคะแนน 
 

15.00-16.00 น.  จากพี่สู่น้อง 
บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของพี่ๆผู้รู้ ผ่าน VDO Clips 

16.30 – 17.30น. 
 

 KM Recap : สรุปภาพรวมการบรรยายและกิจกรรม ถาม-ตอบ 
วิทยากรสรุปภาพรวมกิจกรรมต่างๆ พร้อมข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

 
 

หมายเหต ุ   กิจกรรมตามตารางข้างต้น อาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 


