งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์
โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ (ครั้งที่ 1) คณะแพทยศาสตร์ มศว
เรื่อง Facititator and KM manager
หัวข้อการจัดการความรู้
1. ความรู้พื้นฐานการจัดการความรู้
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการในการฝึกปฏิบัติผู้จัดการความรู้
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ องครักษ์
การจัดการความรู้คือ: การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายในตัวบุคคลหรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อมาพัฒนาองค์กรหรือหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
ที่มาของการจัดการความรู้ : ในแต่ละองค์กรมีความแตกต่างทั้งเชื้อ ชาติ ศาสนา และมีความแตกต่างด้าน
ทักษะ ความรู้ความสามารถที่กระจัดกระจายซึ่งอยู่ ในตัวบุคคล จึงใช้วิชาการจัดการความรู้เพื่อดึงองค์ความรู้
ออกมาและจัดเป็นเอกสารหรือตารา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดองค์ความรู้
วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของการมาอบรมในครั้ งนี้ : สามารถนากระบวนการจัดการความรู้นาไปใช้กับ
หน่วยงานได้
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ: นาความรู้และกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาไปปฏิบัติได้
ท่านคิดว่าจะนาไปใช้อย่างไร: นาไปพัฒนาองค์กรและหน่วยงาน
ความรู้มี 2 ประเภท
1. ความซ่อนเร้น /ความรู้ฝั งลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวบุคคล พรสวรรค์
ภูมิปัญญาที่สั่งสมมายาวนาน
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ เช่น เอกสาร
ตารา ผลงานวิชาการ
COP (Community of Practice) คือ ชุมชนนักปฏิบัติของกลุ่มหนึ่งที่มีลักษณะงานที่คล้ายกัน ทางาน
ร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาจึงนาปัญหานั้นมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการถ่ายทอดประสบการณ์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ไปพร้อมกัน
บทบาทของบุคคลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. KM Manager (คุณเอื้อ) ผู้บริหาร เช่น ผู้อานวยการ รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้างาน ทาหน้าที่
กาหนดวิสัยทัศน์ของการจัดการความรู้ กระตุ้ นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมให้ไป
เรียนรู้ผลงานต่อภายนอก สร้างแรงบันดาลใจและให้รางวัลเมื่อประสบผลสาเร็จ
2. Facilitator (คุณอานวย) ทาหน้า ที่ช่วยเหลือให้การแลกเปลี่ย นเป็น ไปด้ว ยความเรีย บร้อย สร้า ง
บรรยากาศ คอยกระตุ้นให้สมาชิกช่วยกันถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติออกมา
3. Knowledge Practitioner (คุณกิจ) ผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ หน้างานเป็นผู้ที่เรียนรู้ตลอดชีวิติ เรียนรู้จาก
การปฏิบัติเป็นผู้เล่าเรื่องเล่าต้องกระชับ สั้น ได้ใจความ (ใคร ทาอะไร ที่ไหน อย่างไร)
4. Note Taker (คุณลิขิต) ทาหน้าที่จดบันทึกความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนซึ่งกันละกันมี คุณลิขิต
ควรมีทักษะการฟังที่ดี มีความรู้ในเนื้อหาและศัพท์เทคนิค สามารถจดบันทึกได้อย่างรวดเร็วและสรุป
ประเด็นสาคัญๆได้ ตัวอย่างเทคนิคการจดบั นทึก เช่น แผนที่ความคิด (mind mapping), บันทึก
ใจความสาคัญ (keyword) หรือบันทึกรายละเอียดทุกคาพูดเต็มรูปแบบ (full script)

ปัจจัยแห่งความสาเร็จของการเล่าเรื่อง
1. ผู้เล่า เล่าด้วยอารมณ์แจ่มใส มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จที่ตนกาลังเล่า ประสบเหตุการณ์เอง
2. ผู้รับฟัง ฟังอย่างตั้งใจ อาจมีที่คาถามที่แสดงความสนใจและชื่นชม
3. บรรยากาศขณะเล่า สถานที่ความพร้อมในห้องบรรยาย ผ่อนคลาย ไม่เครียด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มย่อยผู้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมออกเป็น 5 กลุ่ม โดยถ่ายทอดออกมาใน
รูปแบบ VDO ให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อเรื่องตามที่แบ่งกลุ่ม และมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มรับบทบาทเป็น Note Taker
และ Facilitator ตามเรื่องราวที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น C: Context , A:Actino ,R: Result , KSF(Key
Success Factor) ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แบบบันทึกตามหลัก CAR ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง ปู่ชิวๆ
C (Context)
A (Action)
R (Result)
KSF (Key Success
Factor)
- ปู่ชิวต้มชาเดินป่า สีซอ
ให้กับคนที่รักที่จากไปเป็น
เวลา 30 ปี

- ความรักความผูกพันและ
รักษาคามั่นสัญญาในการ
ปฏิบัติ ตื่นเข้าต้มชาทุกวัน
เป็นเวลา 30 ปี

- ปู่ชิวมีความสุขใจในการทา
ให้แก่คนที่รัก
- เป็นแรงผลักดันในการใช้
ชีวิตของปู่ชิวและเข้าใจ
คุณค่าของกมาใช้ชีวิต

กลุ่มที่ 2 แบบบันทึกตามหลัก CAR ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง คาสัญญาของปู่ชิว
C (Context)
A (Action)
R (Result)
- ปู่ชิว
- ต้มน้าซูป
- เดินเท้าขึ้นเขาไปเล่นซอให้
ภรรยาฟังที่สุสานตามที่
สัญญาทุกวัน

- ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทุก
วัน ตลอด 30 ปี
- มีความเสียสละเวลา
- มีความตั้งใจ

- ความสุขที่ได้ดูแลคนที่รัก

- ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ทุกวัน
- การดูแลคนที่รักและ
รักษาสัญญาทาให้มี
ความสุข
- ความรักทาให้มีแรง
บันดาลใจต่างๆ

KSF (Key Success
Factor)
- ความรักทาให้เกิดความ
พยายาม “การให้คือ
ความสุขที่แท้จริง”

กลุ่มที่ 3 แบบบันทึกตามหลัก CAR ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ นาพาสู่ความสาเร็จ
C
A
R
KSF
(Context)
(Action)
(Result)
(Key Success Factor)
- หญิงพิการหูหนวก
- ไม่ย่อท้อ
- การฝึกฝนจนสามารถทา - มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ
- มีความฝันที่จะเล่นไวโอลิน - มีความมุ่งมันและฝึกฝน
ในสิ่งที่ตนเองรักให้ประสบ ต่อปัญหาและอุปสรรคจะ
- ได้แรงบันดาลใจจากศิลปิน - ดึงความสามารถที่ตัวเองมี ความสาเร็จและเป็นที่
นาไปสู่ความสาเร็จ
เปิดหมวก
ออกมาใช้ให้เต็ม
ยอมรับของบุคคลอื่น
- ได้รับแรงกดดันจากเพื่อน ความสามารถ
- สร้างแรงผลักดันให้กับ
ตัวเอง

กลุ่มที่ 4 แบบบันทึกตามหลัก CAR ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง คามั่นสัญญา
C (Context)
A (Action)
R (Result)
- ปู่ชิว ตื่นมาชงชาทุกเช้า
ขึ้นเขาไปหลุมฝังศพภรรยา
และสีซอให้ภรรยาฟัง

- ความรัก ความมุ่งมั่นและ
ความอดทนไม่ย่อท้อแม้
ร่างกายจะอ่อนแอลงตาม
อายุขัย

- ปู่ชิวมีความสุขทางใจ

KSF
(Key Success Factor)
- ความพยายาม ความ
มุ่งมั่นและความศรัทธาที่
จะทาเพื่อคนรัก

กลุ่มที่ 5 แบบบันทึกตามหลัก CAR ขุมทรัพย์ความรู้ เรื่อง มุ่งมั่นสู่ฝัน
C (Context)
A (Action)
R (Result)
- ด.ญ.พิการเป็นใบ้ หูหนวก
มีความรักในเสียงดนตรีขาด
โอกาสเรียนรู้จากสังคมรอบ
ข้าง จนได้มาเจอแรงบันดาล
ใจจากชายผู้เล่นดนตรีอยู่
ข้างถนนด้วยความสุข และ
ได้กาลังใจจากชายผู้นี้ซึ่ง
พิการเหมือนกันและได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้ทางด้าน
ดนตรี และฝึกฝน มุ่งมั่น จน
ได้รับการยอมรับจากสังคม

- ได้รับการสอนจากผู้ที่มี
ประสบการณ์และให้ความ
ตั้งใจทาในสิ่งที่ตนเองรัก
- มีการฝึกฝนเรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ
- ใช้ความรักในเสียงดนตรี
เป็นแรงผลักดัน
- มีความเชื่อมั่นและมั่นใจใน
ตนเอง

Before Action Review : BAR
1.เป้าหมายของการอบรมครั้งนี้คืออะไร
 นาความรู้ในการจัดการความรู้ KM ไปพัฒนางาน
และหน่วยงาน
 สามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริง
 เพื่อทราบถึงรายละเอียดแนวทางของขั้นตอนและ
กระบวนการทา KM
 ได้เรียนรู้และทบทวนองค์ความรู้ KM
 สามารถทา KM แบบถูกวิธี
 สร้างบุคลากรในหน่วยงานให้เป็น KM Manager
และ Facilitator
 มีความเข้าใจบทบาท KM Manager
และ Facilitator ในกระบวนการทา KM
 เพื่อให้ทราบว่า KM คืออะไร ทาเพื่ออะไร มี
ประโยชน์อย่างไร

KSF
(Key Success Factor)
- ได้รับการยอมรับจากสังคม - มีแบบอย่างที่ดีมาเป็น
- สบคาสบประมาท
แนวทางการปฏิบัติ
- ตั้งใจทาในสิ่งที่รักและ
ตั้งใจทาจะประสบการณ์
ความสาเร็จ

After Action Review : AAR
1.เป้าหมายของการอบรมครั้งนี้คืออะไร
 ได้เข้าใจคาว่า KM และรู้เทคนิคการทา KM
มากขึ้น
 รับทราบรู้ถึงขั้นตอนกระบวนการทา KM
สามารถนาไปใช้ในการทา KM ในหน่วยงานได้
 เรียนรู้กระบวนการและการทางานต่าง ๆ ใน
การทา KM Management
 พัฒนาตนเองในการจัดการความรู้
 เรียนรู้การจัดการความรู้ในองค์กร
 ถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรให้ผู้เข้าร่วมฟัง
บรรยายได้นาไปใช้ในหน่วยงานตนเอง
 เพื่อนา KM ที่ได้ไปพัฒนาองค์กร
 ได้เพิ่มพูนความรู้ในการจัดการความรู้
 เพื่อทราบการทา KM ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึง

 ทาให้ได้ความรู้เพิ่มขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากผู้อื่น
 ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีหลักการและเหตุผลที่
ถูกต้อง
 รู้จักการจัดการความรู้ KM เพื่อวางแผนการทางาน
นาไปสู่ความสาเร็จ

2.สิ่งที่คาดหวังคืออะไร
 มีความรู้เพิ่มเติมและทบทวนองค์ความรู้ KM เดิม
 ทาอย่างไรให้ KM ประสบความสาเร็จได้จริง ๆ
และเป็นรูปธรรม
 อยากทราบขั้นตอน วิธีการทาที่ถูกต้องและ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 มีกระบวนการทา KM อย่างง่ายและเป็นประโยชน์
กับองค์กร
 ได้รับความรู้ในการมีส่วนร่วมในการทา KM
 วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจได้ดี
 นาความรู้ไปพัฒนางาน และถ่ายทอดต่อหน่วยงาน
 มีความเข้าใจในกระบวนการจัดทา KM ที่ถูกต้อง
และง่าย
 เข้าใจถึงความหมายของการจัดการความรู้ที่ถูกวิธี
ทีน่ าไปใช้
 ได้รับความรู้ใหม่ ๆ สามารถนาความรู้ที่ไปต่อ
ยอดจาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้ มากขึ้น
 ได้รับความรู้เรื่อง การจัดการความรู้ในสายงานที่ยัง
ไม่รู้ทาให้ทราบถึงกระบวนการทางานที่ถูกต้อง
 ทาให้มีความเข้าใจมากขึ้น
 สามารถใช้ KM ในชีวิตประจาวันได้
 รู้วิธีการวางแผนและการนาไปใช้ได้อย่างมีระบบ
 บรรลุความสาเร็จการทา KM จนเป็นรูปธรรม
ได้ความรู้ในการมีส่วนร่วมทา KM ไปต่อยอดจาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้







KSF
ได้แสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ได้รับและนามา
เรียบเรียงสรุปและนาเสนอได้ตามขั้นตอน
ทราบถึงบทบาทของการเป็น KM Manager
Facilitator Nate tater เพื่อนาไปสู่การทา
KM ของหน่วยงานต่อไป
เทคนิคการทา KM อย่างถูกวิธี
ทราบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ถูกต้อง
ได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้แนวทางในการทา KM

2.สิ่งที่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
 ได้รับความรู้/เกร็ดความรู้/แนวทางในการทา
KM ไปพัฒนาและทราบกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานตนเอง
 รู้กระบวนการทา KM ในเบื้องต้นว่าจะ
ดาเนินการอย่างไร
 ทราบเทคนิคและวิธีการทา KM
 ได้เรียนรู้ถึงขั้นตอน กระบวนการทางานและได้
ทดลองการทาKM เอง
 ได้รับการพัฒนาและทราบแนวคิดของแต่ละคน
 สามารถเข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ใน
องค์กร
 มีความรู้ เข้าใจในกระบวนการคิดในการ
จัดการ KM
 ทราบขั้นตอนการจัดลาดับความคิดตาม CAR
 ทุกคนให้ความร่วมมือในการแสดงความคิด
 มีความรู้ในเรื่องการเป็น Fa และ Note
 มีความตั้งใจศึกษา การร่วมกันทากิจกรรม
 สามารถเข้าใจ KM มากขึ้นจากการ
ยกตัวอย่างเรื่องที่ไม่ซับซ้อนมาก
 ได้ทบทวน KM

3.ท่านคิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
 สามารถนาKM มาพัฒนาหน่วยงานและองค์กร
สามารถนามาต่อยอด
 นาความรู้ที่ได้รับกลับไปทา KM และถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมงาน คนอื่น ๆ ได้ทางาน
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 นาKMไปประยุกต์ใช้ในการทางานและ
ชีวิตประจาวันเมื่อยามจาเป็น
 สามารถนาไปพัฒนางานในหน่วยงานได้เป็น
อย่างดี
 นาKM ไปเล่าและถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานฟัง
ในสิ่งที่เข้าอบรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 นาไปเป็นแนวทางการทาจัด KM ภายใน
หน่วยงานได้
 นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ปรับใช้ให้กับ
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานได้
ทางานต่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 เป็นที่ปรึกษาในการทา KM ในหน่วยงานและ
หน่วยงานอื่น
 จัดระบบการทางานในหน่วยงาน
 ทา KM ในหน่วยงานได้

3. สิ่งที่เกินคาดหวังคืออะไร
 รับบทบาทเป็น Fa และ Note ได้ชัดเจน
 สามารถมองภาพการทา KM ได้กว้างขึ้นและรู้
ถึงการปรับใช้
 ได้รับความรู้และตาแหน่งต่าง ๆไปการทา
หน้าที่ว่ามีอะไรบ้าง
 ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น และเข้าใจในรายละเอียด
วิธีการคิดต่าง ๆ ดีมากและได้รับเรื่องราวต่าง ๆ
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างชัดเจน
 เกิดการร่วมมือร่วมใจในการทางานกลุ่ม
 ได้รับความรู้มากมาย สีสันบรรยากาศในการ
อบรม การจัดกลุ่มและเปลี่ยนเรียนรู้
 การนาการจัดการความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงาน
และองค์กรได้
 ได้รับความสนุกสนาน และบรรยากาศที่ไม่
เคร่งเครียดในการทา KM
 ได้รับความรู้ใหม่ เพิ่มขึ้นทาให้รู้ถึง
กระบวนการทางานอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้
ผลลัพธ์ทีดี
 วิทยากรบรรยายเข้าใจง่าย
 มีมิตรภาพ ความสามัคคี ที่จะทาให้สาเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี
 สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางาน
 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนในกลุ่ม
 สามารถแยกแยะและสามารถนากลับไปทา KM
ได้
 ฝึกการจับประเด็นที่ครอบคลุม
 ได้พูด แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติ
 ได้สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อที่เข้าร่วมอบรมที่
อยู่ในหน่วยงาน
4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร
 บางช่วงเวลาอาจจะหลุดฟังไม่ทัน เพราะ
อาจจะออกไปข้างนอก
 จานวนเวลาในการจัด KMน้อยไป ยังไม่รู้ชัดทุก
ประเด็น
 เนื้อหายังไม่คลอบคลุมทั้งหมดเนื่องจากเวลา
น้อย

 ยังไม่ได้ฝึกเป็น Fa และ Note ทุกคนต้องการ
เวลาในการอบรมมากกว่านี้ จะได้ไม่ต้องจัด
บ่อยจัดครั้งเดียวให้มีความรู้ นาไปใช้ได้จริงเลย
ระยะเวลาในการทาโครงการ
5. ท่านคิดจะกลับไปทาอะไรต่อ
 นาความรู้ที่ได้รับไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM ไป
พัฒนาในกลุ่มและหน่วยงาน
 จัด KM ในหน่วยงานเพื่อเป็นจุดเริ่มในการ
พัฒนาในการพัฒนาในงานที่เป็นปัญหา
 ถ้ามีโอกาสในการับหน้าที่จัดทา KM จะขอ
เปลี่ยนการทาKM แบบเดิมมาเป็นแบ่งสัดส่วน
หน้าที่แบบนี้
 พัฒนางานในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้
เพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี
 สื่อสารและบรรยายความรู้ในหน่วยงานต่อไป
 นาความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาความรู้ให้กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน
 ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้เพื่อร่วมงานที่ไม่ได้มา
 นาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการความรู้ของ
หน่วยงานได้
 คิดหัวเรื่องในการนา KM
 พัฒนาตามกระบวนการที่ได้เรียนรู้
 นากระบวนการ KM มาวางแผนในการทางาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน

