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                               โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร  
               ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ(Knowledge Heritage)   
                                        ของหน่วยงาน 

 
1. หลักการและเหตุผล 
      ในปัจจุบัน องค์กรภาคราชการกําลังเผชิญหน้ากับความท้าทายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุเฉลี่ยที่

สูงขึ้น  ข้อมูลจากกองการเจ้าหน้าที่(วันที่27มีนาคม2557) พบว่าข้าราชการกรมควบคุมโรคมีอายุเฉลี่ย 45 ปี 
เกือบครึ่งหนึ่ง(40%) เป็นข้าราชการที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี(Generation Baby Boomers)  ซึ่งทุกหน่วยงาน
ในสังกัดกรมควบคุมโรค ก็มีแนวโน้มของสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกัน  และในอีก 10 ปีข้างหน้า ข้าราชการกลุ่มนี้ 
ซึ่งถือว่ามีประสบการณ์สูงในการทํางาน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆจะเกษียณอายุราชการทั้งหมด       
 ดังนั้น เพื่อมิให้ความรู้ที่อยู่ในตัวคนผู้ปฏิบัติงานหายไปเมื่อข้าราชการเกษียณอายุ  มีการจัดเก็บองค์
ความรู้จําเป็นที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดการถ่ายทอดความรู้ /เคล็ดลับ/เทคนิคจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคให้กับผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในรุ่นต่อไป  สํานักจัดการความรู้จึงได้จัดให้มีโครงการ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ(Knowledge Heritage)ของหน่วยงานนี้ขึ้นมา เพื่อเป็น
โครงการนําร่อง ให้สามารถขยายผลในหน่วยงานอื่นต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อให้KM Teamของหน่วยงาน มีความรู้และความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการถอดความรู้ฝัง

ลึกจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ(Tacit Knowledge) 
2.2 เพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะให้กับKM Teamในการถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ(Tacit 

Knowledge)ของหน่วยงานตนเอง 
2.3  เพื่อให้หน่วยงานมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน ให้กับ  

 ผู้รับผิดชอบรุ่นต่อไป 
  

3. ผลผลิตและตัวชี้วัดของโครงการ 
ผลผลิต ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย หลักฐาน 

-  องคค์วามรู้จําเป็นของหน่วยงานที่ถูกถ่ายทอด
จากผู้รู ้
   

-ร้อยละของหน่วยงานใน
สังกัดกรมฯ มีการถอด
ความรู้จากผู้รู้ /ผู้เชี่ยวชาญ  

 
ร้อยละ 80 

 
 
 

-เอกสาร/คลิปวิดีโอที่ถอด
ความรู้จากผู้รู้/ผูเ้ชี่ยวชาญ
ของหน่วยงาน 
-คู่มือการปฏิบัติงาน 

 
4. แนวทางการดําเนินงาน 

4.1 สํารวจข้อมูลผูใ้กล้เกษียณอายุราชการของหน่วยงาน(ภายใน 5-10 ปี)และข้อมูลโครงสร้างความรู้ 
หน่วยงาน(Knowledge Structure) ที่จัดทําขึ้นในปี 2556 
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4.2 KM Teamหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน ที่ต้องการถอดความรู้จาก
ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 

4.3 สํานักKMดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชีย่วชาญ จํานวน 2 รุ่นๆ 
ละ 2 วัน 

5. ระยะเวลาดําเนนิการ       
 อบรม 2 รุ่น คอื 
 -รุ่นที่ 1 : วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 
 -รุ่นที่ 2 : วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 
 ณ โรงแรมบัดด้ี โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์  ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 
 
6. กลุ่มเปา้หมาย  จํานวน  115 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุน่ที่1 : 56 คน รุ่นที่2 : 59 คน 

แต่ละหน่วยงาน ประกอบด้วย 
          6.1  ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญตามหัวข้อองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน 
        6.2  ผู้ที่รับผิดชอบงานตามหัวข้อองค์ความรู้จําเป็นตามที่ระบุในข้อ 6.1 

6.3  ผู้รับผิดชอบงาน KM ของหน่วยงาน(KM Team) 
 

  หน่วยงาน จํานวนคน 
รุ่นที่ 1  

-สํานักโรคติดต่อทั่วไป 6 คน 
-สํานักวัณโรค 6 คน 
-สํานักโรคระบาดวิทยา 6 คน 

-สํานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ 6 คน 

-สํานักโรคเอดส์ฯ 6 คน 
-สํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง 6 คน 

-สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮฮล ์ 6 คน 

-สํานักจัดการความรู้ 8 คน 
-วิทยากร 7 คน 
                                     รวม 57 คน 
รุ่นที่ 2  

-สํานักควบคุมการบริโภคยาสูบ 6 คน 

-สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 6 คน 

-สํานักโรคไม่ติดต่อ 6 คน 
-สถาบันบําราศนราดูร 6 คน 

-สถาบันราชประชาสมาสัย 6 คน 

-สคร.1 กรุงเทพ 6 คน 
-สคร.2 สระบรุี 6 คน 
-สคร.3 ชลบุร ี 6 คน 
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  หน่วยงาน จํานวนคน 
-วิทยากร 7 คน 
-คณะทํางาน 5 คน 

                           รวม 60 คน 
 
 
7.  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกหัวข้อองคค์วามรูท้ี่จะนํามาถอดบทเรียน 
 7.1 เป็นองค์ความรู้สําคัญหรอืองค์ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน 
 7.2 ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อความรู้(ตามข้อ7.1)ใกล้เกษียณอายุราชการ 
 7.3 ในภารกิจงานที่สําคัญของหน่วยงาน  มีการเปลี่ยนตัวผู้รับผิดชอบบ่อย 
 
8. แผนการดาํเนนิงาน  

กิจกรรม ปงีบประมาณ 2557 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 

8.1 จัดทําโครงการฯ/ขออนุมัติกรมฯ  
 

            

8.2 หน่วยงานสํารวจ 
-ข้อมูลผู้ใกล้เกษียณอายุราชการของ
หน่วยงาน(5-10 ปี) 
-ข้อมูลโครงสรา้งความรู้หน่วยงาน
(Knowledge Structure) ทีจ่ัดทําขึ้น
ในปี 2556 

            

8.3 KM Teamหน่วยงานคัดเลือกองค์
ความรู้จําเป็นของหน่วยงาน ที่ต้องการ 
ถอดความรู้จากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญ 
 

            

8.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ

ดําเนินการถอดความรู้จากผู้รู้/
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

            

-รุ่นที่ 1 เดือนมิถุนายน 57         25-26    
 -รุ่นที่ 2 เดือนกรกฎาคม 57            2- 3   

8.5 ประเมินผล/สรุปภาพรวม
โครงการ 

            

 
 



4 
 

 
 

 
 
9. งบประมาณ โครงการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ปี 2557 
                     งบดําเนินงาน ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลกัที่ 2.2 รหัสกิจกรรม 210041000 H4257      
                     

       
10.  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รบั 

10.1 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ประกอบด้วยเคล็ดลับ/เทคนิคการทํางาน 
        สําคัญของแต่ละหน่วยงาน 
10.2 KM Team ได้รับการพัฒนาทักษะการถอดความรู้ฝังลึกจากผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน  

 
11. ผูร้บัผดิชอบโครงการ   
 กลุ่มจัดการความรู้    สํานักจดัการความรู้ 
 
 
 
 


