โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว
เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากปัจจุบัน....สู่อนาคต”

บรรยายโดย ดร.บุญดี บุญญากิจ
ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม 2A ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
จัดทาโดย งานบริหารระบบคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพ และแนวทาง
การจัดการความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพหน่วยงานเพื่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้
 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ทั้งภายใน ภายนอกมาจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน
 เพื่อมีจานวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และสร้างแนวปฏิบัติที่ดี
การจัดการความรู้ หรือ KM ซึ่งที่ย่อมาจากคาว่า “Knowledge Management”
Knowledge Management หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า KM นั้นก็คือแนวทางการบริหารแนวทางการทางาน
ภายในองค์กรเพื่อทาให้เกิดการนิยาม ความรู้ขององค์กรขึ้น และทาการรวบรวม, สร้าง, และกระจายความรู้
ขององค์กร ไปให้ทั่วทั้งองค์ กรเพื่อให้เกิดการต่อยอดของความรู้, นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรขึ้น คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ใน
ตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้
เป็นผู้รู้ นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษา เล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถ
เชิงปฏิบัติและทักษะความเข้าใจ หรือ สารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง
การคิด หรือ การปฏิบัติ องค์วิชาในแต่ละสาขา
จะเริ่ม KM อย่างไรดี (วิธีการที่ใช้ทั่วไป)
 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและหน้าที่
 กาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมาย
(ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ การสือ่ สารไม่ทั่วถึงและยังเข้าใจไม่ตรงกัน)
 จัดทาแผนงานโดยผู้รับผิดชอบ KM
 กาหนดตัววัดโดยส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม KM ที่ทา
 ดาเนินการตามแผน (ส่วนใหญ่โดยผู้รับผิดชอบ KM)
 รายงานความคืบหน้าให้ผู้บริหารรับทราบ (ผลเทียบแผน)

ขั้นตอนหลักๆ ของการทา KM
1. วางแผน : เป้าหมายการทา KM และตอนนี้เราอยู่ที่ไหน
2. ออกแบบ : เลือกเรื่องที่จะทา โครงการนาร่อง
3. ดาเนินการ : โครงการนาร่อง
4. ขยายผล : ขยายผลการทา KM ทั่วทั้งองค์กร
5. ปลูกฝังแทรกซึมทั่วทั้งองค์กร : KM กลายเป็นส่วนหนึ่งของการทางานของทุกคน และ
ระบบบริหารองค์กร

ประเด็นสาคัญในการโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มศว เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากปัจจุบัน....สู่อนาคต”
ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จ มีดังนี้
1. ผู้บริหาร : มีความมุ่งมั่น จริงจังและต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือ และสนับสนุน ทรัพยากรดาเนินงาน
2. บุคลากร : เสียสละเวลา รับผิดชอบในการดาเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน เปิดใจ และแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
3. การติดตามและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน












ปัญหาที่พบในการทา KM
ขาดความร่วมมือ ภาระงานประจามาก โอกาสว่างตรงกันยาก
กิจกรรม KM ที่ผ่านมา ไม่ค่อยได้นาไปใช้ประโยชน์ และไม่เห็นมีการต่อยอดติดตามผล
ไม่ทราบวิธีการจัดการความรู้ ขาดทักษะการพูด การดึง Tacit Knowledge ออกมาแลกเปลี่ยนร่วมกันได้
และการเรียบเรียงในสิ่งที่จะประโยชน์อย่างแท้จริง
การประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง
หัวข้อในการทา KM ไม่ตอบความต้องการ เช่น ขาดด้านการเรียนการสอน
ขาดการจัดการที่ดี จริงๆ มีการทา KM อยู่แล้วในหน่วยงาน แต่ขาดการบันทึกและเผยแพร่
มีปัญหาในการค้นหาคลังความรู้ที่ได้ทาไว้
ไม่นาสิ่งที่ได้จากประชุมไปปฏิบัติ บุคลากรไม่ค่อยใส่ใจและรับผิดชอบหน้าที่ตนเอง มีอัตราสูง
ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก ขาดบูรณาการ ขาดการเชื่อมโยง
ขาดการสนับสนุนงบของคณะฯ ในการส่งบุคลากรไปอบรม
Learning
การเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทักษะใหม่ที่ได้รับจากการประเมินและปรับปรุง การศึกษา
ประสบการณ์ และนวัตกรรม

กระบวนการทาการจัดการความรู้ KM
การนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการ
ตัดสินใจ ปรับปรุงและพัฒนางาน
หรือสร้างนวัตกรรม






กาหนดความรู้
สาคัญขององค์กร

พัฒนาบุคลากร
สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญ
Benchmarking
วิจัยและพัฒนา

กาหนด

ใช้

สร้าง/ได้มา

ความรู้ใหม่

แลกเปลีย่ น

รวบรวม/จัดเก็บ
เข้าถึง

 การพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
 ชมรมหรือกลุ่มที่ร่วมกันสนใจ
เรื่องเดียวกัน
 การทางานเป็นทีมข้ามสายงาน
 เวทีนาเสนอผลงาน
 การจัดสัมมนา Workshops

ระบบ IT
(KM Web)

> จัดทาฐานข้อมูลให้เป็น
ระบบ ทันสมัย
> ค้นหาและรวบรวม BP
> จัดทาทาเนียบผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรม KM ที่คณะแพทยศาสตร์ทา
 กาหนดนโยบายการนาการจัดการความรู้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทุกระดับ
 การจัดอบรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มาจัดการความรู้ภายใน
หน่วยงานด้านการจัดการความรู้ เกณฑ์ EdPEx และเครื่องมือที่ใช้พัฒนางาน
 การสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมการทางานเชิงพัฒนา
 การนาไปสู่การปฏิบัติ โดยสนับสนุนให้หน่วยงาน/ภาควิชา ใช้การจัดการความเป็น
เครื่องมือ
 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนางานและค้นหาหน่วยงาน/ภาควิชาที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการนาการจัดการ
ความรู้ไปใช้
 การให้รางวัลและแรงเสริมเชิงบวกแก่หน่วยงาน/ภาควิชา นาการจัดการความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนางาน

Workshop 1
1. ทบทวน ปรับปรุง วัตถุประสงค์ และเป้าหมายระยะยาวของ KM
2. ตัววัดความสาเร็จของเป้าหมายระยะยาว
กลุ่มที่ 1
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด :
1. การจัดการความรู้งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
1. มี AAR = 80% ของโครงการ
2. การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. มีองค์ความรู้ครบ 5 ด้านในปี 2562
3. เป็นคลังความรู้
4. นวัตกรรมใหม่
5. ปลูกฝังวัฒนธรรมการจัดการความรู้สู่
บุคลากรทุกระดับ เพื่อการพัฒนางานตาม
เป้าหมายขององค์กร
เป้าหมายระยะยาว :
1. มีการจัดการความรู้โดยข้อมูลจริง
2. มีองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
5 ด้าน
กลุ่มที่ 2
วัตถุประสงค์ :
ตัวชี้วัด :
1. นวัตกรรม
1. คณะแพทยศาสตร์ให้ความสาคัญในการ
2. เข้าถึงง่าย
พัฒนาองค์กร โดยการสร้างนวัตกรรมการ
3. มีความเชื่อมโยง
เรียนรู้ และถ่ายทอดสู่บุคลากรทุกระดับ
4. สู่สากล
2. KM for SMART คือการจัดการความรู้เพื่อให้
บรรลุแผนยุทธศาสตร์ (SMART) ระดับชาติ
เป้าหมายระยะยาว :
และสู่สากล
1. มีองค์ความรู้ใหม่ และมีกระบวนการจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ สามารถข้าถึงได้ง่าย เพื่อ
พัฒนางานอย่างยั่งยืน

Workshop 2
1. ผลจาก Workshop 1 ท่านจะปรับแผน KM 2560 หรือไม่อย่างไร
กลุ่มที่ 1
Focus area
แนวคิด
กิจกรรม
1. Measure,
เพื่อนาเทคโนโลยีด้าน IT ทีช่ ่วย - โครงการ e-faculty
analysis and
ให้ทุกคนในคณะ สื่อสารและ - ปรับปรุง/พัฒนา
knowledge
เชื่อมโยงกันได้อย่างทั่วถึง ทั้ง website KM
management
ภายในคณะ

2. Workforce
focus

3. Process
management

ตัวชี้วัด
-website KM ได้รับการ
ปรับปรุง
- อัตราบุคลากรที่เข้าใช้
คลังข้อมูลใน Website
KM
- Website KM ได้รับ
การปรับปรุง มีการใช้ In
Fox Graphic
- มี e-HR : KPI Online
- มี e-port Folio (ในปี
2561)
เน้นเรื่องการเรียนรู้ของ
- กาหนดให้การมีส่วน
- มีการประกวดผลงาน
บุคลากรเพื่อส่งเสริม
ร่วมในการสร้างองค์
SST, LS
core competencies เดิมที่มี ความรู้ของคณะเป็นส่วน - มีการนาตัวอย่างที่ได้รับ
อยู่ให้แข็งแกร่งขึ้น และพัฒนา หนึ่งของเกณฑ์ที่ใช้
รางวัลมาใช้จริง
core competencies ใหม่ๆ ประกอบในการพิจารณา - 100% ของหน่วยงาน
ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม SST, LS
ประเมินผล และให้
ผลตอบแทนบุคลากร
- Success Story
Telling
- Learn & Share
กระบวนงานหลักของคณะมี
- กาหนดประเด็น
- มีการจัดทา KM ในงาน
ความจาเป็นต้องได้รับการ
หลักการจัดการความรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(KM) ในปีการศึกษา
เรียนการสอน ด้านวิจัย
2559 จานวน 5 ด้าน
ด้านบริการ ด้านประกัน
ได้แก่ ด้านการเรียนการ คุณภาพ และด้านการเงิน
สอน ด้านวิจัย ด้าน
อย่างน้อยงานละ 1
บริการ ด้านประกัน
โครงการ
คุณภาพ,ด้านการเงิน
- มีการนาการจัดการ
- การนา CQI บูรณาการ ความรู้ (KM) มาใช้ในการ
เข้ากับการจัดการความรู้ พัฒนากระบวนงาน
- การนาLean มาบูรณา (PDCA)
การเขากับการจัดการ
ความรู้ (KM Focus
Group)

Focus area
1.Leadership:

2. Strategic

3.Customer
focus

กลุ่มที่ 2
แนวคิด
กิจกรรม
- สนับสนุน ยกย่องและให้
- โครงการ KM Awards
รางวัล หน่วยงานที่ดาเนินงาน - โครงการให้ความรู้ด้าน
ด้าน KM ได้ดี
การจัดการความรู้ (KM)
- ให้ผู้บริหารเป็น Role Model โดยให้ผู้บริหารเป็น
วิทยากร
- เป็นโครงการนาล่อง ที่ทาให โครงการ after action
การเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน review
เกิดระบบการเรียนรูจาก สร้าง
องคความรู>นาความรูไปใช>
เกิดการเรียนรูและประสบ
การณใหม และหมุนเวียน
ต่อไปอยางตอเนื่อง
- ไม่มีข้อผิดพลาดในการนา
กลับไปใช้ใหม่
วัตถุประสงค์หลักของการ
- โครงการของ
จัดการความรู้คือการสร้างหรือ แพทยศาสตร์และพัฒนา
เพิ่มพูนคุณค่าให้แก่ผู้ใช้บริการ ศักยภาพนิสิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โครงการของคณะ
แพทยศาสตร์ และพัฒนา
ศักยภาพนิสิต
โครงการพัฒนาบุคลากร
ให้บริการ

ตัวชี้วัด
- โครงการ K awards 1
โครงการ
- ระดับความรู้ด้าน KM
ของผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
80%
- มีการจัดทา AAR ใน
โครงการของคณะที่ส่ง
แบบสรุปโครงการตั้งแต่
มีนาคม 2560 80%
- การจัดทา AAR ใน
โครงการของคณะ
แพทยศาสตร์ ที่ส่งแบบ
สรุป 100% (จากเดิม
80%)
- มีการจัดทา KM ในงาน
แพทยศาสตร์ และงาน
พัฒนาศักยภาพนิสิต
อย่างน้อยงานละ 1
โครงการ
- นิสิตมีการสอบผ่าน
NLE ได้รับรางวัลจาก
ภายนอก

รูปภาพกิจกรรมภาพ โครงการสัมมนาการจัดการความรู้การประกันคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ มศว
เรื่อง “การจัดการความรู้ : จากปัจจุบัน....สู่อนาคต” ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

