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ค�ำน�ำ

 รายงานโครงการ การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพ ฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวม

เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการการด�าเนินโครงการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผนโครงการ การเตรียม

โครงการ การจัดโครงกาารและการสรุปผลโครงการ รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค์ในการ

ด�าเนินโครงการเพื่อเป็นแนวทางในการจัดโครงการในโอกาสถัดไป การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นความ

ร่วมมือของ ๒ ส�านัก คือ ส�านักคอมพิวเตอร์และส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งทั้ง ๒ ส�านัก 

มีบุคลากรที่มีองค์ความรู้อยู่ภายในตัวบุคคล(Tacit Knowledge) ซึ่งเกิดจากกระบวนการท�างาน

ประจ�าในชีวิตประจ�าวันทุก ๆ วัน การเรียนรู้และการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในงาน ล้วนมาจากประสบการณ์

ของบุคลากรทั้งสิ้น องค์ความรู้ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการพัฒนาคนและ

พัฒนาองค์กร ดังนั้น การเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน

หนึ่ง ๆ และถูกจดบันทึก จัดเก็บและค้นคืนอย่างเป็นระบบนั้นจะก่อให้เกิดซึ่งประโยชน์ทั้งต่อบุคลากร

หน่วยงานหรือนอกหน่วยงานและยังประโยชน์ถึงสถาบันอีกด้วย 

         

          ดร.ปวิช  ผลงาม

           (ผู้อ�านวยการส�านักคอมพิวเตอร์)
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สำรบัญ

ข

   หน้า

 โครงการอนุมัติ ๑

 รายงานการผลการด�าเนินงาน ๙

 สรุปผลประเมินแบบประเมินโครงการ ๑๒ 

 แนวทางพัฒนาโครงการ ๑๙

 ภาคผนวก ๒๑

 

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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รำยงำนกำรผลกำรด�ำเนินงำน
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์โครงกำร

 โครงการ การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่จัดโดยส�านักคอมพิวเตอร์และ

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีวัตถุประสงค์หลักในการด�าเนินโครงการ 2 ข้อ คือ 

 ๑ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้และเพื่อการรวบแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

ในการท�างานอย่างเป็นระบบ

 ๒ เพื่อน�าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการ

พัฒนางานและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีสู่บุคคลภายนอก

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์ข้อที่ ๑  เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดการความรู้และเพื่อการรวบแนวปฏิบัติ

ที่ดี (Best Practice) ในการท�างานอย่างเป็นระบบ ส�าหรับวัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑ นั้น จากการศึกษา

ภายในองค์กร พบว่า บุคลากรภายในของส�านักคอมพิวเตอร์ ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการ

ความรู้ ซึ่งการท�างานตามภาระกิจหลักของส�านักคอมพิวเตอร์และส�านักส่งเสริมวิชาการและงา

นทะเบีียนนั้น เป็นงานที่บุคลากรในต�าแหน่งงานนั้น ๆ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในงานของตนเอง

เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่ควรมีการบริหารจัดการและจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากร

อื่น ๆ สามารถเข้าใจงานด้านอื่น ๆ ของส�านักฯ และรวมถึงหากมีพนักงานใหม่ก็สามารถน�าองค์ความ

รู้เหล่านี้ไปปฏิบัติงานได้ ดังนั้น ในการสร้างความเข้าใจในด้านการจัดการความรู้ จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ

มาให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่บุคลากรของทั้ง ๒ ส�านัก ซึ่งหลังอบรมพบกว่า บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

ในด้านการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้น จากผลการประเมินโดยแบบสอบถามเปรียบเทียบความรู้ความ

เข้าใจก่อนการอบรมและหลังการอบรม ดังตารางที่ ๑

ตำรำงที่ ๑ เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจก่อนการอบรมและหลังการอบรม 

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย SD. แปลผล

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ

จัดการความรู้ "ก่อน"การอบรม

๓.๐๖ ๐.๙๐ ความเข้าใจในระดับปาน

กลาง

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ

จัดการความรู้ "หลัง"การอบรม

๔.๓๓ ๐.๖๖ ความเข้าใจในระดับมาก

 จากผลการประเมิน พบว่า จากผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้เข้าร่วมอบรมที่มีความรู้ด้านการ

จัดการความรู้เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐  
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อน�าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนางานและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีสู่บุคคลภายนอก 

 จากความรู้ที่ได้จากวิทยากร ในประเด็นของการจัดการความรู้จากการท�างาน ซึ่งก่อนการ

อบรมผู้เข้าร่วมโครงการมีความกังวลในเรื่องของการจัดการความรู้ เพราะยังขาดความเข้าใจ แต่หลัง

จบการอบรมผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้สึกที่ดีต่อการจัดการความรู้เพิ่มขึ้น จากการพูดคุยกับผู้เข้า

ร่วมโครงการ ซึ่งวิทยากรได้ชี้แนะแนวทางในการจัดการความรู้ ซึ่งแท้จริงแล้วมาจากปัญหาและการ

แก้ปัญหาของเรา และเมื่อวิธีการแก้ปัญหาของเราประสบความส�าเร็จเราสามารถน�าสิ่งนั้นมาเขียน

เพื่อถ่ายทอดเป็นแนวทางในการท�างานหรือการแก้ปัญหาหนึ่ง ๆ และหากมีผู้พบปัญหาในลักษณะ

เดียวกันและน�าวิธีการที่เราได้เขียนไว้ไปใช้และเกิดผลลัพธ์ที่ดี วิธีการในการแก้ปัญหาของเราก็จะ

กลายเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในอนาคตได้ หรือหากไม่ถนัดในด้านการเขียน หรือการบรรยาย อาจใช้วิธี

การพูดคุยกลุ่มย่อยในทีมงานหรือฝ่ายง่าย โดยมีคุณกิจ คุณอ�านวย และคุณลิขิต โดยมีเวทีให้ทีมงาน

หรือฝ่ายงานได้พูดคุยกัน โดยมีคุณอ�านวยเป็นผู้ซักถามพูดคุยและสร้างบรรยากาศให้เกิดการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้และโดยการบอกเล่าวิธีการของตนเองโดยมีคุณลิขิตเป็นผู้จดบันทึกและสรุปองค์ความรู้ 

จัดเก็บและเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีแก่บุคลาการอื่น ๆ ในหน่วยงาน

 ทั้งนี้ ในก่อนการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ส�านักคอมพิวเตอร์ได้ด�าเนิน

การจัดการความรู้ในส�านักฯ โดยการสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้เป็นที่รวบรวมความรู้จากฝ่ายงานต่าง ๆ ของ

ส�านักคอมพิวเตอร์และเผยแพร่สู่สาธรณชน โดยสามารถให้ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ cc.bsru.ac.th ที่เมนู การจัดการความรู้ โดย

แบ่งกลุ่มของการจัดการความรู้ ออกเป็น ๗ หมวด ได้แก่ หมวดทั่วไป หมวดส�านักงาน หมวดระบบ

สารสนเทศ หมวดระบบเครือข่าย หมวดบริการวิชาการ หมวดห้องปฏิบัติการ หมวดซ่อมบ�ารุง ซึ่งการ

แบ่งหมวดขององค์ความรู้ เน้นตามการแบ่งภาระงานภายในองค์กรเป็นหลัก ตัวอย่างการ่จัดการความ

รู้ของส�านักคอมพิวเตอร์ ดังภาพที่ ๑ - ๓

ภำพที่ ๑ หน้า Homepage เว็บไซต์ส�านักคอมพิวเตอร์ (cc.bsru.ac.th)
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ภำพที่ ๒ บทความด้านการจัดการความรู้

ภำพที่ ๓ ตัวอย่ำงเนื้อหาของบทความ
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สรุปผลประเมินแบบประเมินโครงกำร
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ตัวอย่ำงแบบสอบถำมควำมพึงพอใจ
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สรุปผลแบบประเมินโครงกำร

 จาการด�าเนินการจัดโครงการ การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา มีผู้เข้า

ร่วมอบรมจาก ๒ ส�านัก คือ ส�านักคอมพิวเตอร์ จ�านวน ๒๐ คน และ ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน ๒๙ คน รวมทั้งสิ้น ๔๙ คน มีผู้ตอบแบบสอบถามประเมินโครงการรวมทั้งสิ้น ๔๕ คน  คิด

เป็นร้อยละ ๙๑.๘๔  สามารถสรุปได้ดังตารางที่ ๓ และ ๔ ดังนี้

ตำรำงที่ ๓ ข้อมูลพื้นฐาน

หน่วยงำน จ�ำนวนผู้ตอบ

แบบสอบถำม

ร้อยละ

ส�านักคอมพิวเตอร์ ๑๙ ๔๒.๒๒

ส�านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน

๒๖ ๕๗.๗๘

รวม ๔๕ ๑๐๐.๐๐

ตำรำงที่ ๔ สรุปผลประเมินโครงการ ส่วนที่ ๒ 

 การสรุปผลการประเมินโครงการใช้การแปลความหมายดังนี้ (เติมศักดิ์   สุขวิบูลย์)

   ค่าเฉลี่ย    ความหมาย

   4.51 - 5.00    มากที่สุด

   3.51 - 4.50    มาก

   2.51 - 3.50   ปานกลาง

   1.51 - 2.50   น้อย

   1.00 - 1.50   น้อยที่สุด

รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D แปลผล

ด้ำนวิทยำกร

๑. การเตรียมตัวและความพร้อม

ของวิทยากร

๔.๗๔ ๐.๔๔ มากที่สุด

๒. สามารถอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจน

และตรงประเด็น

๔.๖๗ ๐.๔๗ มากที่สุด

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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รำยกำร ค่ำเฉลี่ย S.D แปลผล

๓. ใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจ

ง่าย

๔.๕๙ ๐.๕๖ มากที่สุด

๔. การตอบค�าถามของวิทยากร ๔.๖๓ ๐.๔๘ มากที่สุด

ด้ำนสถำนที่ เวลำ และอำหำร

๑.สถานที่สะอาดและมีความ

เหมาะสม

๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด

๒.ความพร้อมของอุปกรณ์โสต

ทัศนูปกรณ์

๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด

๓.ระยะเวลาในการอบรม/สัมมนา

มีความเหมาะสม

๔.๑๙ ๐.๙๐ มาก

๔.อาหารว่างและอาหารกลางวันมี

ความเหมาะสม

๔.๕๙ ๐.๖๒ ดีมาก

ด้ำนกำรให้บริกำรของผู้จัดอบรม

๑.การให้บริการของผู้จัดอบรม ๔.๗๐ ๐.๔๖ ดีมาก

๒.การอ�านวยความสะดวกของผู้

จัดอบรม

๔.๗๔ ๐.๔๔ ดีมาก

๓.การให้ค�าแนะน�าหรือตอบข้อซัก

ถามแก่ผู้รับอบรม

๔.๕๖ ๐.๕๗ ดีมาก

ด้ำนควำมรู้/ควำมเข้ำใจ/และน�ำ

ไปใช้

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ

จัดการความรู้ "ก่อน"การอบรม

๓.๐๖ ๐.๘๗ ปานกลาง

ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการ

จัดการความรู้ "หลัง"การอบรม

๔.๓๓ ๐.๖๑ มาก

ท่านสามารถน�าความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในงานได้

๔.๓๓ ๐.๖๑ มาก

สรุป ๔.๔๘ ๐.๕๖ มำก

 จากตารางที่ ๔ สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการโดยมีคะแนน

เฉลี่ย ๔.๔๘ อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านวิทยากร มีคะแนนเฉลี่ยรวม 

๔.๖๖ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ด้านการให้บริการของผู้จัดอบรม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๔.๖๒ อยู่

ในระดับมากที่สุด และด้านความรู้ความเข้าใจและการน�าไปใช้คะแนนเฉลี่ยรวม ๓.๙๑ อยู่ในระดับ

มาก จากข้อมูลความพึงพอใจต่อการจัดโครงการอบรมด้านที่อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านความรู้

ความเข้าใจและการน�าไปใช้ เนื่องจากโครงการดังกล่าว มีระยะเวลาในการจัดโครงการ ๑ วัน ซึ่งผู้เข้า

ร่วมโครงการได้ให้ข้อเสนอแนะว่า เป็นโครงการที่ดี และก่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้

ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ควรมีระยะเวลาในการด�าเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น และมีความต้องการให้ด�าเนิน

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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สรุปผลตำมตัวชี้วัดของโครงกำร

ตำรำงที่ ๒ ตัวชี้วัดโครงการและผลการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ เป้ำหมำย ผลการด�าเนนิงาน

๑. ตัวชี้วัดเชิง

ปริมาณ

มีผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ ๙๐

ผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้ง ๒ ส�านัก 

ส�านักคอมพิวเตอร์ ๒๐ ท่านจาก

ทั้งหมด ๒๐ ท่าน 

ส�านักส ่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน  ๒๙ ท่าน จากทั้งหมด 

๒๙ ท่าน ซึ่งถือว่าโครงการมีผู้เข้า

ร่วมโครงการตามที่ก�าหนดไว้ร้อย

ละ ๑๐๐

กิจกรรมกลุ่มเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เพื่อที่บุคลากรสามารถน�าองค์ความรู้ไปใช้ในการท�างานในชีวิตประจ�า

วันและสามารถด�าเนินการจัดการความรู้ได้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นและมีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ ทั้ง

ภายในและภายนอกส�านักฯ 

 ข้อเสนอแนะจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำร 

  ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ ๑) ระยะเวลาในการจัด

โครงการ ควรเพิ่มวันและการด�าเนินกิจกรรมเพิ่มขึ้น ๒) เนื้อหาในการอบรมท�าให้มองเห็นการจัดการ

ความรู้เป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่ยังคงต้องการให้มีกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ของส�านักหลังจากจบ

โครงการแล้วเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จ เป้ำหมำย ผลการด�าเนนิงาน

๒. ตัวชี้วัดเชิง

คุณภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ 

ความเข้าใจ ในเนื้อหากิจกรรม

หรือหัวข้อที่จัด

  โครงการไม่น้อยกว่า ร้อยละ 

๘๐

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง

พอใจต่อการจัดโครงการ ไม่

น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕

ผู้เข้าร่วมโครงการ คาดว่าจะ

สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ได้ 

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

จากผลการประเมินโครงการ ความ

รู ้ความเข้าใจในเนื้อหากิจกรรมที่

จัดขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน 

เกิดความรู ้ความเข้าใจด้านการ

จัดการความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐

จากผลการประเมินโครงการผู้เข้า

ร่วมโครงการมีความพิึงพอใจต่อ

การจัดโครงการ คิดเป็็นร้อยละ 

๘๙.๖

จากผลการประเมินโครงการผู้เข้า

ร่วมโครงการสามารถน�าความรู้ที่

ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ คิดเป็นร้อยละ 

๘๖.๖๐

๓. ตัวชี้วัดเชิงเวลา สามารถจัดกิจกรรมตามที่

ก�าหนดในโครงการได้เสร็จสิ้น

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐

จากก�าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ 

ของโครงการ สามารถด�าเนินการ

ได้เสร็จสิ้น ตามก�าหนดการของ

โครงการทุกประการ คิดเป็นร้อย

ละ ๑๐๐

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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แนวทำงพัฒนำโครงกำร

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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 จากผลการด�าเนินโครงการ พบปัญหาและอุปสรรค์ในการด�าเนินโครงการ ดังตารางที่ ๖

ตำรำงที่ ๖ ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการปรับปรุงการด�าเนินงาน

ปัญหำ/อุปสรรค วิธีกำรปรับปรุงกำรด�ำเนินงำน

๑.ระยะเวลาในการด�าเนินการให ้

ความรู้มีระยะเวลาที่สั้น ซึ่งผู้เข้าร่วม

โครงการมีความสนใจในการจัดการ

ความรู้ และกิจกรรม Workshop ที่มี

ข้อจ�ากัดด้านเวลา

๑.เพิ่มระยะเวลาจัดโครงการออกเป็นหลายระยะ ทั้งการให้

ความรู้ การน�าไปใช้ และการติดตามผล โดยในขั้นการน�า

ไปใช้อาจต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการ

จัดการความรู้ เป็นพี่เลี้ยงในการให้ค�าปรึกษาตลอดระยะ

เวลาเพื่อให้หน่วยงานสามารถด�าเนินนการจัดการความรู้ได้

อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

๒. เนื่องจากการจัดโครงการ เป็น

ความร่วมมือของ ๒ ส�านัก ่ดังนั้น ใน

การบริหารจัดการงบประมาณ เช่น 

การโอนงบประมาณอาจต้องใช้เวลา

มากกว่าการด�าเนินโครงการปกติ

๒. จัดท�าองค์ความรู้เพื่อแสดงขั้นตอนในการท�างานในกรณีที่

ต้องมีการท�างานร่วมกันของหลายภาคส่วน เพื่อให้บุคลากร

ท่ีเก่ียวข้องสามารถวางแผนการท�างานในส่วนของการเงิน

และการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามก�าหนดเวลา

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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ภำคผนวก

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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ส�ำนักคอมพิวเตอร์

1.อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

2.อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์

3.อาจารย์ นิศากร เถาสมบัติ

4.อาจารย์ วิชุณี สารสุวรรณ

5.นาย ธรรมศักดิ์ จลาสุภ

6.นาย นพฤทธิ จันกลิ่น

7.นางสาว บังอร เหล่าปิ่นเพชร

8.นาย เดชอาคม คดเกี้ยว

9.นาย สาธิต ถนอมศักดิ์

10นาย ณัฏฐพล จิรพัฒนากุล

11.นาย ประทีป ขันธวุธ

12.นาย พงศ์ศักดิ์ บ�ารุงจิตต์

13.นาย ภักดี โตแดง

14.นาย วีรวุฒิ ฉัตรธนโชติกุล

15.นาย รณกร เรี่ยวแรง

16.นาย วุฒิพงศ์ โพธิ์เย็น

17.นาย วิชชา สุขรัตน์

18.นางสาว บุรพร ศรีสุวรรณ

19.นาง สุพิศ รุกขชาติ

20.นาย จักรพงศ์ จิตรแก้ว 

ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

1.นำงสำว อรุณี คู่วิมล

2.ผศ.ดร.สุเนตร ทวีถำวรสวัสดิ์

3.อำจำรย์สุรินทร์ ผลงำม

4.อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์

5.อำจำรย์สมศักดิ์ อยู่บริบูรณ์

6.นางสาว นภาพร ทับเอี่ยม

7.ว่าที่ร.ต.หญิง อรวรรณ หงษ์ประชา

8.นาง ภัคสุภาส์ จิตโกศลวณิชย์

9.นางสาว พึ่งพิศ ศรีนา

10.นาย พชรวัฒน์ เอกพัชร์โภคิน

11.นาง รัตนา สุวัชรชัย

12.นาง มรกต นรพัลลภ

13.นางสาว กรรณิการ์ กรงทอง

14.นางสาว อารีวรรณ รวยดี

15.นางสาว วรรณภา ศิริภากรชัย

16.นางสาว อภิวรรณ โชติวินิจฉัย

17.นางสาว ศิริพัชรา นารี

18.นาย สมควร อยู่ปากพลี

19.นางสาว ภัทราภรณ์ พูลจินดาวงศ์

20.นาย วีระยุทธ กุลศักดิ์

21.นางสาว กาญจน์หทัย วันใส

22.นาย นิพัฒน์ นรพัลลภ

23.นาย อกนิษฐ์ เจียรอนุกูล

24.นางสาววารุณี  หนูสมจิตร

25.นางสาวอรุณวดี  ดอกค�า

26.นายอภิศิษฐ์ นุตะมาน

27.นางรุ่งรัตน์ แพทย์วิชาธร

28.นายบุญคง โพธิ์กระสัง

29.นายปรัชญา จิตตรีสิทธุ์

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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ค ำสั่งส ำนักคอมพิวเตอร ์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ที่                   / ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ“การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพการศึกษา” 

--------------------------------------------------------------------- 
 

  ด้วยส านักคมมพิวเตมร และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ได้ด าเนินการจัดโครงการมบรม “การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพการศึกษา”    ในวันที่ 
๒๕  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้มงบริการคมมพิวเตมร  มาคาร ๑๐ ชั้น ๑ เพื่ม
พัฒนาความรู้ความสามารถขมงบุคลากรให้มีความรู้ด้านขมงการจัดการความรู้ในการปฏิบัติงาน มันจะเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการท างานต่มไป และเพื่มให้การด าเนินการโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้มย จึงขมแต่งตั้ง
คณะกรรมการดังต่มไปน้ี 
 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑.  ผศ.ดร.ลนิดา เกณฑ มา ประธานกรรมการม านวยการ 
๒.  ผศ.สมหมาย มหาบรรพต รมงประธาน 
๓. มาจารย  ดร.ปวิช        ผลงาม         กรรมการ 
๔. นางสาวมรุณี  คู่วิมล กรรมการ 
๕. มาจารย  ดร.นัยนพัศ มินจวงจิรกิตต  กรรมการ 
๖. มาจารย นิศากร เถาสมบัต ิ กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย .ดร.สุเนตร  ทวีถาวรสวัสดิ ์ กรรมการ 
๘. มาจารย สุรินทร  ผลงาม กรรมการ 
๙. มาจารย จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท  กรรมการ 
๑๐. มาจารย สมศักดิ์  มยู่บริบูรณ  กรรมการ 
๑๑. มาจารย วิชุณี สารสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่   ๑.  ให้ค าปรึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน 
     ๒.  สนับสนุนส่งเสริมในการจดักิจกรรมใหม้ีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค  
 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๒.๑ ฝ่ำยจัดเตรียมเอกสำรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
 ๑. มาจารย วิชุณี สารสุวรรณ กรรมการ 
 ๒. มาจารย จันทรัศมิ์  สิริวุฒินันท  กรรมการ 
 ๓. นางสาววารุณี หนูสมจิตร กรรมการ 

 
ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ตัวอย่ำงแบบประเมินโครงกำร
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View results


Responder


1 - Anonymous

00:04
Time to complete

1. หน่วยงาน * 

สํานักคอมพวิเตอร์

สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

5 4 3 2 1

การเตรยีมตวัและ
ความพรอ้มของ
วทิยากร

สามารถอธบิาย
เนื�อหาไดช้ดัเจนและ
ตรงประเด็น

ใชภ้าษาที�เหมาะสม
และเขา้ใจงา่ย

การตอบคําถามของ
วทิยากร

2. ดา้นวทิยากร * 

5 4 3 2 1

3. ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร * 

Back
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View results


Responder


5 - Anonymous

00:54
Time to complete

1. หน่วยงาน * 

สํานักคอมพวิเตอร์

สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

5 4 3 2 1

การเตรยีมตวัและ
ความพรอ้มของ
วทิยากร

สามารถอธบิาย
เนื�อหาไดช้ดัเจนและ
ตรงประเด็น

ใชภ้าษาที�เหมาะสม
และเขา้ใจงา่ย

การตอบคําถามของ
วทิยากร

2. ดา้นวทิยากร * 

5 4 3 2 1

3. ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร * 

Back

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

37



7/15/2018 Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#Analysis=true&FormId=0z3XYIs1TEuVAE9VGGJIvP-lP_SqgkVGhiEURXDZaQVU… 1/1

View results


Responder


11 - Anonymous

03:41
Time to complete

1. หน่วยงาน * 

สํานักคอมพวิเตอร์

สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

5 4 3 2 1

การเตรยีมตวัและ
ความพรอ้มของ
วทิยากร

สามารถอธบิาย
เนื�อหาไดช้ดัเจนและ
ตรงประเด็น

ใชภ้าษาที�เหมาะสม
และเขา้ใจงา่ย

การตอบคําถามของ
วทิยากร

2. ดา้นวทิยากร * 

5 4 3 2 1

3. ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร * 

Back

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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View results


Responder


25 - Anonymous

25:48
Time to complete

1. หน่วยงาน * 

สํานักคอมพวิเตอร์

สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

5 4 3 2 1

การเตรยีมตวัและ
ความพรอ้มของ
วทิยากร

สามารถอธบิาย
เนื�อหาไดช้ดัเจนและ
ตรงประเด็น

ใชภ้าษาที�เหมาะสม
และเขา้ใจงา่ย

การตอบคําถามของ
วทิยากร

2. ดา้นวทิยากร * 

5 4 3 2 1

3. ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร * 

Back
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View results


Responder


4 - Anonymous

02:37
Time to complete

1. หน่วยงาน * 

สํานักคอมพวิเตอร์

สํานักสง่เสรมิวชิาการและงานทะเบยีน

5 4 3 2 1

การเตรยีมตวัและ
ความพรอ้มของ
วทิยากร

สามารถอธบิาย
เนื�อหาไดช้ดัเจนและ
ตรงประเด็น

ใชภ้าษาที�เหมาะสม
และเขา้ใจงา่ย

การตอบคําถามของ
วทิยากร

2. ดา้นวทิยากร * 

5 4 3 2 1

3. ดา้นสถานที� / ระยะเวลา / อาหาร * 

Back

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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Dr. Dr. SuchartSuchart KatangcholKatangchol Ph.DPh.D

มหาวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัของเราเป็นอย่างนีหรือไม่เราเป็นอย่างนีหรือไม่
 ขาดการกระจายความรู้ขาดการกระจายความรู้ และประสบการณ์ในงานเฉพาะทางและประสบการณ์ในงานเฉพาะทาง
 มคีวามคดิมคีวามคดิริเริมซําซ้อนกนัเรืองเดียวกนัริเริมซําซ้อนกนัเรืองเดียวกนั
 ความรู้ทีต้องใช้ในภารกจิหลกัอยู่กบัตวัคนไปแล้วไปลบัความรู้ทีต้องใช้ในภารกจิหลกัอยู่กบัตวัคนไปแล้วไปลบั
 ทําผดิพลาดซําซากในเรืองเดิมๆทําผดิพลาดซําซากในเรืองเดิมๆ
 ม ีม ีBest Practice Best Practice แต่ไม่มกีารจัดการนํามาใช้ประโยชน์แต่ไม่มกีารจัดการนํามาใช้ประโยชน์
 มุ่งเน้นการมุ่งเน้นการอบรมมากกว่าการแบ่งปันประสบการณ์อบรมมากกว่าการแบ่งปันประสบการณ์

Explicit KnowledgeExplicit Knowledge
ความรู้ชัดแจ้งความรู้ชัดแจ้ง

 จากการเรียน อ่าน ฟังบรรยายจากการเรียน อ่าน ฟังบรรยาย
 วชิาการ หลกัวชิาวชิาการ หลกัวชิา
 ทฤษฎี ทฤษฎี (Theory)(Theory)
 ตํารา เอกสาร วารสาร คู่มือตํารา เอกสาร วารสาร คู่มือ
        งานวจัิย อนิเทอร์เน็ตงานวจัิย อนิเทอร์เน็ต
 เนือความรู้ เนือความรู้ , , องค์ความรู้องค์ความรู้
        ( Content )( Content )

Tacit Tacit KnowledgeKnowledge
ความรู้ฝังลกึความรู้ฝังลกึ

 จากประสบการณ์การปฏิบัติจากประสบการณ์การปฏิบัติ
 ภูมิปัญญา เคลด็วชิาภูมิปัญญา เคลด็วชิา
 ปฏิบัติ ปฏิบัติ (Practice)(Practice)
 เคลด็ลบัเคลด็ลบั การตัดสินใจการตัดสินใจ ประสบการณ์ประสบการณ์

ทักษะทักษะ
 วจิารณญาณการใช้ความรู้วจิารณญาณการใช้ความรู้
          ( Judgememt )( Judgememt )

ปรากฏการณ์ทีเคยเห็นก่อนใช้ ปรากฏการณ์ทีเคยเห็นก่อนใช้ KMKM

 เคร่งคิด ทุ่มเท เหนือยล้าเคร่งคิด ทุ่มเท เหนือยล้า

 ไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดใจคุยกัน ไม่ค่อยฟังไม่ค่อยมีโอกาสได้เปิดใจคุยกัน ไม่ค่อยฟัง
กนักนั

 อยู่ในบรรยากาศของการมองหาอยู่ในบรรยากาศของการมองหา
ข้อผิดพลาด หาปัญหาเพือแก้ไขข้อผิดพลาด หาปัญหาเพือแก้ไข

 มองเห็นแต่งานของตัว ยึดเป็นเจ้าของ ขาดมองเห็นแต่งานของตัว ยึดเป็นเจ้าของ ขาด
การมองภาพรวม ปกป้องงานของตัว ต่างการมองภาพรวม ปกป้องงานของตัว ต่าง
คนต่างอยู่ ขาดการแลกเปลียนเรียนรู้คนต่างอยู่ ขาดการแลกเปลียนเรียนรู้

 วางใจผิด มีแต่ทุกข์ สุขนิดเดยีววางใจผิด มีแต่ทุกข์ สุขนิดเดยีว

ปรากฏการณ์ทีเริมเกดิขึ นหลงัใช้ ปรากฏการณ์ทีเริมเกดิขึ นหลงัใช้ KMKM

 ได้มีเวลาหยุดทบทวน ในบรรยากาศทีผ่อน
คลาย

 ได้คุยกนัแบบเปิดใจ ฟังกนัมากขึน เข้าใจ
กนัมากขึน

 อยู่ในบรรยากาศของการมองหา
ความสําเร็จ ชืนชมยนิดี

 ได้แลกเปลียนเรียนรู้งานของเพือน ได้
ภาคภูมิใจในตัวเอง ได้เห็นความสําเร็จของ
กลุ่ม ขององค์กร

 วางใจใหม่ พบสิงใหม่ ได้ทุนทางปัญญา

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางานผ่อนแรงในการเรียนรู้และพัฒนางาน
ทีทําให้เห็นคุณค่าของเพือนร่วมงานทีทําให้เห็นคุณค่าของเพือนร่วมงาน
สร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มผู้ปฏบัิตงิานสร้างความสัมพนัธ์ในกลุ่มผู้ปฏบัิตงิาน
ดึงศักยภาพของคน ดึงศักยภาพของคน & & ทีมออกมาใช้ทีมออกมาใช้
สร้างพลงัทวีคูณสร้างพลงัทวีคูณ(Synergy)(Synergy)  จากการรวมหมู่พลงัทีแตกต่างหลากหลายจากการรวมหมู่พลงัทีแตกต่างหลากหลาย
ทีนําไปสู่การสร้างนวตักรรมทีนําไปสู่การสร้างนวตักรรม(Innovation)(Innovation)

การจัดการความรู้คือ
เครืองมือเครืองมือ

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

QCCQCC  เหมอืนหรือต่างกบัเหมอืนหรือต่างกบั KMKM    อย่างไรอย่างไร

QCCQCC
 กจิกรรมกลุ่มกจิกรรมกลุ่ม
 ใช้การระดมสมองใช้การระดมสมอง
        (Brain (Brain StromingStroming))
 นําปํญหามาแก้นําปํญหามาแก้
 แก้ร้ายแก้ร้าย

KMKM
 กจิกรรมกลุ่มกจิกรรมกลุ่ม
 ใช้การเล่าเรืองใช้การเล่าเรือง
        (Storytelling)(Storytelling)
 นําความสําเร็จมา ลปรรนําความสําเร็จมา ลปรร..
 ขยายดีขยายดี

       ทัง QCC และ KM ต่างกเ็ป็นเครืองมอื 
       เลอืกใช้ให้เหมาะกบัสถานการณ์

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ความรู้ ความรู้ 2 2 ประเภทประเภท
Explicit KnowledgeExplicit Knowledge

ความรู้ชัดแจ้งความรู้ชัดแจ้ง
 จากการเรียน อ่าน ฟังบรรยายจากการเรียน อ่าน ฟังบรรยาย
 วชิาการ หลกัวชิาวชิาการ หลกัวชิา
 ทฤษฎ ีทฤษฎ ี(Theory)(Theory)
 ตาํรา เอกสาร วารสาร คู่มือตาํรา เอกสาร วารสาร คู่มือ
        งานวจิัย อนิเทอร์เน็ตงานวจิัย อนิเทอร์เน็ต
 เนือความรู้ เนือความรู้ , , องค์ความรู้องค์ความรู้
        ( Content )( Content )

Tacit Tacit KnowledgeKnowledge
ความรู้ฝังลกึความรู้ฝังลกึ

 จากประสบการณ์การปฏิบัติจากประสบการณ์การปฏิบัติ
 ภูมิปัญญา เคลด็วชิาภูมิปัญญา เคลด็วชิา
 ปฏิบัต ิปฏิบัต ิ(Practice)(Practice)
 เคลด็ลบัเคลด็ลบั การตดัสินใจการตดัสินใจ ประสบการณ์ประสบการณ์ ทกัษะทกัษะ
 วจิารณญาณการใช้ความรู้วจิารณญาณการใช้ความรู้
          ( Judgememt )( Judgememt )

          ก่อนทีจะจัดการความรู้ ก่อนทีจะจัดการความรู้ 
              ต้องเข้าใจต้องเข้าใจ  ““ความรู้ ความรู้ 22  ประเภทประเภท””

Explicit KnowledgeExplicit Knowledge
ความรู้ชัดแจ้งความรู้ชัดแจ้ง

 จากการเรียน อ่าน ฟังบรรยายจากการเรียน อ่าน ฟังบรรยาย
 วชิาการ หลกัวชิาวชิาการ หลกัวชิา
 ความรู้ทฤษฎ ีความรู้ทฤษฎ ี(Theory)(Theory)
 อยู่ในตาํรา เอกสาร วารสาร คู่มือ งานวจิัย อยู่ในตาํรา เอกสาร วารสาร คู่มือ งานวจิัย 

อนิเทอร์เน็ตอนิเทอร์เน็ต
 เนือความรู้ เนือความรู้ , , องค์ความรู้องค์ความรู้( Content )( Content )  มาจากการมาจากการ

สังเคราะห์ วจิัย ใช้สมองสังเคราะห์ วจิัย ใช้สมอง (Intellectual)(Intellectual)
เป็นกฎเกณฑ์ วธีิการ ขันตอนทีผ่านการพสูิจน์เป็นกฎเกณฑ์ วธีิการ ขันตอนทีผ่านการพสูิจน์

Tacit Tacit KnowledgeKnowledge
ความรู้ฝังลกึความรู้ฝังลกึ

 จากประสบการณ์การทาํงานจากประสบการณ์การทาํงาน
 ภูมิปัญญา เคลด็วชิาภูมิปัญญา เคลด็วชิา
 ความรู้ปฏิบัต ิความรู้ปฏิบัต ิ(Practice)(Practice)
 แฝงอยู่ในแฝงอยู่ในทกัษะทกัษะ เคลด็ลบัเคลด็ลบั การตดัสินใจการตดัสินใจ

ประสบการณ์ประสบการณ์
 วจิารณญาณการใช้ความรู้ ใช้ปฏิภาณ วจิารณญาณการใช้ความรู้ ใช้ปฏิภาณ 

(Intelligent)(Intelligent)
  เป็นเทคนิคเฉพาะตวั เป็นลูกเล่นของแต่ละคนเป็นเทคนิคเฉพาะตวั เป็นลูกเล่นของแต่ละคน

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

45
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... ... ไม่ได้ ไม่ได้ ““จัดการจัดการ” ” ความรู้ ความรู้ ““ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่””
ความรู้ชัดแจ้งความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)(Explicit Knowledge)

    ความรู้ฝังลกึ   ความรู้ฝังลกึ   (Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)    

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

จะ จะ ““จดัการจดัการ””  กบัความรู้ กบัความรู้ 22  ประเภทนีอย่างไรประเภทนีอย่างไร??

4.            
รวบรวม/จัดเกบ็ นําไปปรับใช้

1.เข้าถงึ
ตีความ

4.
สร้างความรู้

ยกระดบั

2
มีใจ/แบ่งปัน 

3.
เรียนรู้ร่วมกนั

Create/Leverage

Care & Share

Access/Validate

Capture
& Learn

store ในการทํางาน

3.เรียนรู้
ยกระดบั

ความรู้ชัดแจ้ง
Explicit

Knowledge

ความรู้ฝังลกึ
Tacit

Knowledge

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

เน้นความรู้ปฏิบัติ เน้นความรู้ปฏิบัติ / / จากประสบการณ์จากประสบการณ์
          เน้นการแลกเปลียน เน้นการแลกเปลียน //แบ่งปันความรู้  แบ่งปันความรู้  

มทีัง มทีัง ““ให้ให้” ” & & ““รับรับ””
  เน้นการเรียนรู้จาก เน้นการเรียนรู้จาก ““ความสําเร็จความสําเร็จ” ” 
ในบรรยากาศเชิงบวก  ชืนชมยินดีในบรรยากาศเชิงบวก  ชืนชมยินดี  

  

การจัดการความรู้การจัดการความรู้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ทําไม ทําไม KM KM ถึงต้องเน้นความรู้ปฏบัิติถึงต้องเน้นความรู้ปฏบัิติ
 การอ่านหรือการฟังบรรยายเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อืน การอ่านหรือการฟังบรรยายเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของผู้อืน 

เป็น เป็น ““ความรู้มือสองความรู้มือสอง””
              การได้ลองนํามาปฏบิัติจะทาํให้การเรียนรู้ในเรืองนันๆ คมชัดขึน  การการได้ลองนํามาปฏบิัติจะทาํให้การเรียนรู้ในเรืองนันๆ คมชัดขึน  การ

เรียนรู้จากงานจริงจนเกดิความมันใจและเข้าใจด ี  นันคอืการเรียนรู้ทีเรียกเรียนรู้จากงานจริงจนเกดิความมันใจและเข้าใจด ี  นันคอืการเรียนรู้ทีเรียก
ได้ว่า ได้ว่า ““รู้จริงรู้จริง” ” 

 KMKM  จะมุ่งเน้นความรู้ปฏบิัติซึงเกดิโดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการจะมุ่งเน้นความรู้ปฏบิัติซึงเกดิโดยอาศัยประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏบิัติงานหน้างาน อาจเป็นเทคนิคหรือเคลด็ลบัเลก็ๆทีทาํให้งานสําเร็จ ปฏบิัติงานหน้างาน อาจเป็นเทคนิคหรือเคลด็ลบัเลก็ๆทีทาํให้งานสําเร็จ 

          

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

การจดัการความรู้ การจดัการความรู้ ( ( KM )KM )

 KMKM เป็นกระบวนการนําประสบการณ์เป็นกระบวนการนําประสบการณ์//ความรู้ทีอยู่ในความสําเร็จจากหน้างานความรู้ทีอยู่ในความสําเร็จจากหน้างาน
ของตัวบุคคลหรือของทมีมา ของตัวบุคคลหรือของทมีมา ลปรรลปรร..  ((แลกเปลียนเรียนรู้แลกเปลียนเรียนรู้) ) ในบรรยากาศชืนชมในบรรยากาศชืนชม
ยนิด ีเพือขยายผลสําเร็จ ยนิด ีเพือขยายผลสําเร็จ ,,ยกระดบัผลสําเร็จยกระดบัผลสําเร็จ

 KMKM มุ่งเน้นการนําความสําเร็จมาเล่าให้เพือนชืนชม แล้วนําไปปรับใช้ เกดิการ มุ่งเน้นการนําความสําเร็จมาเล่าให้เพือนชืนชม แล้วนําไปปรับใช้ เกดิการ 
ReuseReuse ความรู้ขึน คนเล่าเรืองเกดิความภาคภูมใิจ มคีวามสุขความรู้ขึน คนเล่าเรืองเกดิความภาคภูมใิจ มคีวามสุข

 KMKM ไม่ควรเริมต้นด้วยการเอาปัญหามาแก้ไม่ควรเริมต้นด้วยการเอาปัญหามาแก้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

 KM KM คือการคือการ""จัดการจัดการ" " ความรู้ เพือเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ซึงต้อง ความรู้ เพือเอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ซึงต้อง ""จัดการจัดการ" " โดยตัวโดยตัว
หรือกลุ่มผู้ใช้ความรู้เองหรือกลุ่มผู้ใช้ความรู้เอง

 ““จัดการจัดการ” ” โดยทําให้เป็นโดยทําให้เป็น ““ความรู้มือหนึงความรู้มือหนึง” ” หรือความรู้ทีตนเองสร้างขึนใช้เพืองานนันๆ หรือความรู้ทีตนเองสร้างขึนใช้เพืองานนันๆ 
โดยเฉพาะโดยเฉพาะ คือสอดใส่ความรู้อืนเข้าไปคือสอดใส่ความรู้อืนเข้าไป โดยเฉพาะ ความรู้เชิงบริบทโดยเฉพาะ ความรู้เชิงบริบท

 ดงันัน บางครัง การจัดการความรู้จึงเป็นการวจัิยเลก็ๆ หรือการทดลอง เพือปรับให้เหมาะดงันัน บางครัง การจัดการความรู้จึงเป็นการวจัิยเลก็ๆ หรือการทดลอง เพือปรับให้เหมาะ
กบัสภาพแวดล้อม โดยผู้ใช้ความรู้กบัสภาพแวดล้อม โดยผู้ใช้ความรู้

          

การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ ( ( KM )KM )

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 
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การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ (KM)(KM)
 KMKM  ไม่มุ่งเน้นให้ ไม่มุ่งเน้นให้ ““ผู้รู้ผู้รู้””มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เรียน แต่มุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เรียน แต่มุ่งเน้น ““การการ

แลกเปลียนเรียนรู้แลกเปลียนเรียนรู้””
 KMKM  ไม่มุ่งเน้น การรวบรวมความรู้นําไปใส่ใน  คอมพวิเตอร์ เพือไม่มุ่งเน้น การรวบรวมความรู้นําไปใส่ใน  คอมพวิเตอร์ เพือ

ให้บริการผู้อืนให้บริการผู้อืน

 KMKM  ทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย

 KMKM ไม่ใช่กจิกรรมทีแยกออกจากงานประจาํ เพราะงานประจาํคอืหัวใจ ไม่ใช่กจิกรรมทีแยกออกจากงานประจาํ เพราะงานประจาํคอืหัวใจ 
ของ ของ KMKM

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

1.1. การเล่าเรือง การเล่าเรือง (Story telling)(Story telling)
การจดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ การจดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ ((ลปรรลปรร..))

2.2. BAR /AARBAR /AAR
3.3. การเรียนรู้หลงัเสร็จงาน การเรียนรู้หลงัเสร็จงาน ((RetrospectRetrospect))
4.4. เพือนช่วยเพือน เพือนช่วยเพือน (Peer Assist)(Peer Assist)

เครืองมือในการจัดการความรู้เครืองมือในการจัดการความรู้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

1212  มิถุนายน มิถุนายน 25502550

แนวทางการนําแนวทางการนํา KM KM ไปใช้ในการทาํงานประจําไปใช้ในการทาํงานประจํา
ถ่ายทอดความรู้ข้ามหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ข้ามหน่วยงานจดัการความรู้ในจดัการความรู้ใน

หน่วยงานหน่วยงาน

Best Best 
PracticesPractices

ทาํงานทาํงาน CoPCoP

คลงัความรู้คลงัความรู้

Story Story 
tellingtelling

ความรู้ความรู้

AARAAR

Peer AssistPeer Assist

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

Story telling

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

KV KS KA

จัดการความรู้โดยใช้ ““โมเดลปลาทูโมเดลปลาทู””

“หัวปลา” ( KV )
Knowledge Vision

ส่วนเป้าหมาย

“ ตัวปลา” ( KS )
Knowledge  Sharing
    ส่วนกจิกรรม ลปรร.

“หางปลา” ( KA ) 
Knoledge  Assets
ส่วนการจดบันทกึ

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

KV

“หัวปลา” = เป้าหมายของการจัดการความรู้
“Knowledge Vision”   KV

ทาํ KM เพืออะไร ?
จะนําเรืองใด มา แลกเปลียนเรียนรู้?
ต้องเชือมต่อกบั “ภาพใหญ่”
คอืเป้าหมาย  วสัิยทศัน์ขององค์กร
“คุณเอือ” ร่วมตคีวาม ร่วมเป็นเจ้าของหัวปลา

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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การจัดการความรู้ การจัดการความรู้ (KM)(KM)
 KMKM  ไม่มุ่งเน้นให้ ไม่มุ่งเน้นให้ ““ผู้รู้ผู้รู้””มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เรียน แต่มุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ ผู้เรียน แต่มุ่งเน้น ““การการ

แลกเปลียนเรียนรู้แลกเปลียนเรียนรู้””
 KMKM  ไม่มุ่งเน้น การรวบรวมความรู้นําไปใส่ใน  คอมพวิเตอร์ เพือไม่มุ่งเน้น การรวบรวมความรู้นําไปใส่ใน  คอมพวิเตอร์ เพือ

ให้บริการผู้อืนให้บริการผู้อืน

 KMKM  ทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นกลุ่มหรือเครือข่ายทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําเป็นกลุ่มหรือเครือข่าย

 KMKM ไม่ใช่กจิกรรมทีแยกออกจากงานประจาํ เพราะงานประจาํคอืหัวใจ ไม่ใช่กจิกรรมทีแยกออกจากงานประจาํ เพราะงานประจาํคอืหัวใจ 
ของ ของ KMKM

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

1.1. การเล่าเรือง การเล่าเรือง (Story telling)(Story telling)
การจดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ การจดักิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ ((ลปรรลปรร..))

2.2. BAR /AARBAR /AAR
3.3. การเรียนรู้หลงัเสร็จงาน การเรียนรู้หลงัเสร็จงาน ((RetrospectRetrospect))
4.4. เพือนช่วยเพือน เพือนช่วยเพือน (Peer Assist)(Peer Assist)

เครืองมือในการจัดการความรู้เครืองมือในการจัดการความรู้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

1212  มิถุนายน มิถุนายน 25502550

แนวทางการนําแนวทางการนํา KM KM ไปใช้ในการทาํงานประจําไปใช้ในการทาํงานประจํา
ถ่ายทอดความรู้ข้ามหน่วยงานถ่ายทอดความรู้ข้ามหน่วยงานจดัการความรู้ในจดัการความรู้ใน

หน่วยงานหน่วยงาน

Best Best 
PracticesPractices

ทาํงานทาํงาน CoPCoP

คลงัความรู้คลงัความรู้

Story Story 
tellingtelling

ความรู้ความรู้

AARAAR

Peer AssistPeer Assist

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

Story telling

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

KV KS KA

จัดการความรู้โดยใช้ ““โมเดลปลาทูโมเดลปลาทู””

“หัวปลา” ( KV )
Knowledge Vision

ส่วนเป้าหมาย

“ ตัวปลา” ( KS )
Knowledge  Sharing
    ส่วนกจิกรรม ลปรร.

“หางปลา” ( KA ) 
Knoledge  Assets
ส่วนการจดบันทกึ

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

KV

“หัวปลา” = เป้าหมายของการจัดการความรู้
“Knowledge Vision”   KV

ทาํ KM เพืออะไร ?
จะนําเรืองใด มา แลกเปลียนเรียนรู้?
ต้องเชือมต่อกบั “ภาพใหญ่”
คอืเป้าหมาย  วสัิยทศัน์ขององค์กร
“คุณเอือ” ร่วมตคีวาม ร่วมเป็นเจ้าของหัวปลา

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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เน้นสิงทีเป็นTacit จาก “คุณกจิ” ตวัจริง
ใช้ “คุณอาํนวย”ช่วยกระตุ้น ลปรร.

        “คุณลขิติ”บันทกึ สรุปประเดน็

“ ตัวปลา”  ส่วนกจิกรรม ลปรร.
 “Knowledge  Sharing”  KS

KV KA

จาก จาก KV KV สู่ สู่ KSKS

KS

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

KSKS

Knowledge SharingKnowledge Sharing

ส่วนส่วน ““ตัวปลาตัวปลา” …..” …..เป็นส่วนเป็นส่วน ““หัวใจหัวใจ”   ”   ทีให้ทีให้
ความสําคัญกบัการแลกเปลียนเรียนรู้ความสําคัญกบัการแลกเปลียนเรียนรู้ การการ
ช่วยเหลอืช่วยเหลอื เกื อกูลซึงกันและกนัเกื อกูลซึงกันและกนั

จากจาก KV KV สู่สู่ KSKS K. Sharing K. Sharing จริงๆแล้วจริงๆแล้ว ไม่ง่ายไม่ง่าย
เหมอืนในรูปนีเหมอืนในรูปนี

ทกัษะทีจําเป็นสําหรับทกัษะทีจําเป็นสําหรับ
Knowledge SharingKnowledge Sharing

•• เปิดใจเปิดใจ
•• เปิดปากเปิดปาก
•• เปิดหูเปิดหู
•• เปิดตาเปิดตาดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

“คลงัความรู้”ได้มาจาก “คุณกจิ” ตวัจริง
มีทังส่วนทีเป็น Explicit และ Tacit
 เข้าถงึและนําไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย

“หางปลา” ส่วนการจดบันทึก
“Knowledge  Assets” KA

จาก จาก KS KS สู่ สู่ KAKA

KV KS KA

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 22

การเล่าเรือง การเล่าเรือง ((StorytellingStorytelling))

 เป็นเครืองมือดงึความรู้ปฏบิัติ จากผู้ปฏบิัติงาน ให้แสดงออกมาเป็น
คาํพดู 

การเล่าเรือง จะประสบความสําเร็จมากน้อย ขึนอยู่กบัปัจจัยหลกั 3 
ประการ คือ ผู้เล่า ผู้ฟัง และบรรยากาศ ขณะเล่า 

การเล่าเรือง ผู้เล่าควรพดูให้ผู้ฟังสามารถจนิตนาการตามเรืองเล่าได้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

การเล่าเรือง (Storytelling)

• ควรเริมต้นว่าความสําเร็จของเรืองคอือะไร? เกดิอะไรขึน? 
เกดิขึนได้อย่างไร? เพราะเหตุใด?  ทําไมจงึทําเช่นนัน?   

• อย่าพะวงว่าสิงทีกาํลงัเล่านันผดิหรือถูก  ต้องปรับปรุง 
แก้ไขอย่างไร เพราะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์ทีผ่านไปแล้ว  

• เล่าให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคดิของคนในขณะนัน  

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

สรุป Knowledge Sharing

• Share WhatWhat (is going on?)
• Share HowHow (to do it?)
• Share WhyWhy (content + context)

(Key Success Factors)

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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STORY TellingSTORY Telling

 เน้นความรู้เลก็ๆเน้นความรู้เลก็ๆ
ความรู้ปฏิบัติความรู้ปฏิบัติ
ความสําเร็จเลก็ๆความสําเร็จเลก็ๆ

--  ความสําเร็จหน้างาน ความสําเร็จหน้างาน 
--  ความสําเร็จตวับุคคล กลุ่มคนความสําเร็จตวับุคคล กลุ่มคน

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ตลาดนัดความรู้ (KM Workshop)
 ผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วม KM Workshop KM Workshop อาจมีวชิาชีพเดยีวกนั แต่ควรมาจากต่างหน่วยงาน ต่างอาจมีวชิาชีพเดยีวกนั แต่ควรมาจากต่างหน่วยงาน ต่าง

ประสบการณ์ จํานวน ประสบการณ์ จํานวน 88--1212  คนคน
 ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องเตรียมเรืองเล่าจากความสําเร็จ เช่น งานผู้เข้าร่วมทุกคนต้องเตรียมเรืองเล่าจากความสําเร็จ เช่น งานModify Modify การแก้ปัญหางาน การแก้ปัญหางาน 

เคลด็ลบัหรือเทคนิค จากหน้างานเคลด็ลบัหรือเทคนิค จากหน้างาน
 ““คุณอาํนวยคุณอาํนวย” ” ((Facilitator)Facilitator) ทําหน้าทีดาํเนินรายการ ให้ทุกคนผลดักันเล่าเรือง ผลดักันทําหน้าทีดาํเนินรายการ ให้ทุกคนผลดักันเล่าเรือง ผลดักัน

ซักถามในบรรยากาศของความชืนชม และร่วมกัน ซักถามในบรรยากาศของความชืนชม และร่วมกัน ““ตีความตีความ””  สรุปประเดน็ความรู้ทีได้ โดยสรุปประเดน็ความรู้ทีได้ โดย
มี มี ““คุณลขิิตคุณลขิิต””  ทําหน้าทีบันทึกประเดน็สําคัญของเรืองเล่าและประเดน็ความรู้ทีได้จากการ ทําหน้าทีบันทึกประเดน็สําคัญของเรืองเล่าและประเดน็ความรู้ทีได้จากการ 
ลปรรลปรร..

 พลงัของ พลงัของ KM Workshop KM Workshop จะเกดิได้จากการเคารพและเห็นคุณค่าซึงกนัและกนั ไว้เนือเชือจะเกดิได้จากการเคารพและเห็นคุณค่าซึงกนัและกนั ไว้เนือเชือ
ใจกนั เติมเต็มซึงกนัและกนัใจกนั เติมเต็มซึงกนัและกนั

        
ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

เปิดใจเปิดใจ    ให้อยากรับฟังคนอืน เปิดใจกว้างฟังคนทีคดิต่าง โดยไม่ยดึติดว่าผู้ให้อยากรับฟังคนอืน เปิดใจกว้างฟังคนทีคดิต่าง โดยไม่ยดึติดว่าผู้
เล่าเป็นใคร   เปิดใจรับฟังแบบไม่นึกค้านอยู่ในใจ  แม้ไม่ตรงกบัใจคดิ  เล่าเป็นใคร   เปิดใจรับฟังแบบไม่นึกค้านอยู่ในใจ  แม้ไม่ตรงกบัใจคดิ  
อย่าเพิงนึกค้าน เปิดโอกาส เปิดใจ ฟังเรืองเล่าให้จบก่อนอย่าเพิงนึกค้าน เปิดโอกาส เปิดใจ ฟังเรืองเล่าให้จบก่อน

เปิดปากเปิดปาก    ให้พดูในสิงดีๆ   เปิดปากเล่าเรืองความสําเร็จ ให้พดูในสิงดีๆ   เปิดปากเล่าเรืองความสําเร็จ 
เปิดปากถามด้วยความชืนชม ใช้ปิยะวาจา ถามเพือต้องการความเปิดปากถามด้วยความชืนชม ใช้ปิยะวาจา ถามเพือต้องการความ
กระจ่างไม่ถามแบบไล่ให้จน ไม่พดูแทรกขณะมคีนกาํลงัพดู ไม่กระจ่างไม่ถามแบบไล่ให้จน ไม่พดูแทรกขณะมคีนกาํลงัพดู ไม่
แยกวงเล่าแข่งกบัผู้เล่า แยกวงเล่าแข่งกบัผู้เล่า ( ( One Meeting )One Meeting )

        

ทักษะทีต้องใช้ในการ ลปรร. Knowledge  Sharing 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

เปิดหูเปิดหู    ฟังอย่างลกึ ฟังอย่างลกึ ((Deep Listening)Deep Listening)
              ฟังด้วยความชืนชมยินด ีเมือคนฟังๆจากใจ  คนพดูจะถูกกระตุ้นให้พดูได้ฟังด้วยความชืนชมยินด ีเมือคนฟังๆจากใจ  คนพดูจะถูกกระตุ้นให้พดูได้

ลกึขึน ปล่อยความรู้ฝังลกึลกึขึน ปล่อยความรู้ฝังลกึ (Tacit Knowledge)(Tacit Knowledge)  ออกมามากขึนออกมามากขึน

  คนส่วนใหญ่มกัไม่รู้ตัวว่าฟังไม่เป็นคนส่วนใหญ่มกัไม่รู้ตัวว่าฟังไม่เป็น
      ““……  เพราะเราฟังด้วยการคดิโต้แย้ง เราแปลความสิงทีกาํลงัฟังให้เข้ากบัเพราะเราฟังด้วยการคดิโต้แย้ง เราแปลความสิงทีกาํลงัฟังให้เข้ากบั

แนวความคดิของเรา หรือเปรียบเทียบสิงทีฟังกบัสิงทีรู้มาก่อนแล้ว ดงันัน ทีแนวความคดิของเรา หรือเปรียบเทียบสิงทีฟังกบัสิงทีรู้มาก่อนแล้ว ดงันัน ที
แท้แล้วเราไม่เคยรู้จักฟังแท้แล้วเราไม่เคยรู้จักฟัง........แต่หากสามารถทีจะฟังโดยไม่ตดัสิน ไม่แต่หากสามารถทีจะฟังโดยไม่ตัดสิน ไม่
เปรียบเทยีบและไม่แปลความแล้ว การฟังอย่างนันจะมผีลพเิศษสุดเปรียบเทยีบและไม่แปลความแล้ว การฟังอย่างนันจะมผีลพเิศษสุด……””

    

ทักษะทีต้องใช้ในการ ลปรร. Knowledge  Sharing 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

                                                          ““เวลาฟัง ให้ระวังเวลาฟัง ให้ระวัง  ““ความคดิความคดิ””
                                                              ““คนพดูคนพดู””      ความเร็วของการพดู ความเร็วของการพดู 125125    คาํคาํ//นาทีนาที
                                                ““คนฟังคนฟัง””      ความเร็วของการคดิ  ความเร็วของการคดิ  500500    คาํคาํ//นาทีนาที

 ฟังโดยไม่คดิเปรียบเทียบ  ไม่คดิโต้แย้งฟังโดยไม่คดิเปรียบเทียบ  ไม่คดิโต้แย้ง
 ระวงัเสียงจากข้างใน  ห้อยแขวน ข้อโต้แย้งในใจระวงัเสียงจากข้างใน  ห้อยแขวน ข้อโต้แย้งในใจ
 ฟังโดยไม่ตัดสิน ถูกฟังโดยไม่ตัดสิน ถูก--ผดิ ใช่ผดิ ใช่--ไม่ใช่ ไม่ด่วนสรุป ไม่ใช่ ไม่ด่วนสรุป 
 ฟังฟัง... ... ฟังฟัง... ... ฟังจนจบฟังจนจบ....คดิคดิ....ไตร่ตรองไตร่ตรอง....ไตร่ตรองไตร่ตรอง......พดูพดู
                  
  

ทักษะทีต้องใช้ในการ ลปรร. Knowledge  Sharing 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

 เปิดตาเปิดตา    มองผู้เล่าด้วยแววตาสนใจ แววตาชืนชม สายตามองผู้เล่าด้วยแววตาสนใจ แววตาชืนชม สายตา
ผู้ฟังสามารถช่วยสร้างบรรยากาศได้ผู้ฟังสามารถช่วยสร้างบรรยากาศได้

ทักษะทีต้องใช้ในการ ลปรร. Knowledge  Sharing 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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อะไรคือ อะไรคือ BARBAR

3131

เครืองมอืหรือกระบวนการในการทําความเข้าใจต่อภารกจิรวมทังเครืองมอืหรือกระบวนการในการทําความเข้าใจต่อภารกจิรวมทัง
ประเมนิสภาพความพร้อมและเตรียมการในด้านต่างๆ ก่อนทีจะเริมประเมนิสภาพความพร้อมและเตรียมการในด้านต่างๆ ก่อนทีจะเริม
ดําเนินการดําเนินการ

BAR = Before Action ReviewBAR = Before Action Review

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 3232

ข ันตอนการทาํ ขันตอนการทาํ BAR.BAR.
11. . รายละเอยีดขันตอนการทํางาน รายละเอยีดขันตอนการทํางาน 

•• กาํหนดหรือทบทวนวตัถุประสงค์การทาํงานกาํหนดหรือทบทวนวตัถุประสงค์การทาํงาน
•• กาํหนดหรือทบทวนขันตอนของงานกาํหนดหรือทบทวนขันตอนของงาน
•• พจิารณารายละเอยีดในแต่ละขันตอนของงานพจิารณารายละเอยีดในแต่ละขันตอนของงาน
•• Work Instruction, Manual, Report, SARs, ExperienceWork Instruction, Manual, Report, SARs, Experience
•• ผู้ปฏบิัติงาน หวัหน้างาน ผู้มปีระสบการณ์ในงานนันๆ หน่วยงานทีเกียวข้อง ผู้ปฏบิัติงาน หวัหน้างาน ผู้มปีระสบการณ์ในงานนันๆ หน่วยงานทีเกียวข้อง 

คุณอาํนวยคุณอาํนวย คุณกจิคุณกจิ คุณลขิติคุณลขิติ

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

3333

ขันตอนการทํา ขันตอนการทํา BAR.BAR.
22. . ประเมินประเมินความพร้อมองค์ประกอบของงานความพร้อมองค์ประกอบของงาน

ใช้หลกั ใช้หลกั 44M M ช่วยในการพิจารณาแต่ละขันตอนงานช่วยในการพิจารณาแต่ละขันตอนงาน
••  Man = Man = กาํลงัคน ขีดความสามารถ ความชํานาญกาํลงัคน ขีดความสามารถ ความชํานาญ
••  Money = Budget controlMoney = Budget control
•• Machine/Material = Machine/Material = สภาพอปุกรณ์ เครืองมือ สภาพอปุกรณ์ เครืองมือ Spare partSpare part
•• Method/Management = Method/Management = วิธีการทํางานและการจัดการวิธีการทํางานและการจัดการ

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 3434

ขันตอนการทํา ขันตอนการทํา BAR.BAR.
 33. . ประเมินความเสียงในแต่ละขันตอนงานประเมินความเสียงในแต่ละขันตอนงาน
••  ประเด็นปัญหาประเด็นปัญหา//อปุสรรคอปุสรรค
••  ปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของงานปัจจัยทีมีผลต่อความสําเร็จของงาน
••  ความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงาน เครืองจักรความปลอดภัย ผู้ปฏิบัติงาน เครืองจักร//อปุกรณ์อปุกรณ์
••  ผลกระทบสิงแวดล้อมผลกระทบสิงแวดล้อม
••  คุณภาพของงานคุณภาพของงาน

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

3535

ขันตอนการทํา ขันตอนการทํา BAR.BAR.

44. . ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ / / การป้องกนั การป้องกนั / / แนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไข 

55. . สือสารให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ สือสารให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ 

•• เป็นข้อเสนอแนะจากผู้มปีระสบการณ์เป็นข้อเสนอแนะจากผู้มปีระสบการณ์
••  เป็นมาตรการป้องกนัปัญหาหรือความเสียงทีอาจเกดิขึนเป็นมาตรการป้องกนัปัญหาหรือความเสียงทีอาจเกดิขึน
•• เป็นแนวทางแก้ไขทีได้จากผลการใช้เครืองมอื เป็นแนวทางแก้ไขทีได้จากผลการใช้เครืองมอื AAR AAR ในการประเมนิงานในการประเมนิงาน

ทบทวนงานครังก่อนทบทวนงานครังก่อน

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 3636

สรุปขันตอนการทาํ สรุปขันตอนการทาํ BAR.BAR.

33. . ประเมนิความเสียงประเมนิความเสียง

11. . รายละเอยีดขันตอนการทํางาน รายละเอยีดขันตอนการทํางาน 

22. . ประเมนิความพร้อมองค์ประกอบของงานประเมนิความพร้อมองค์ประกอบของงาน

44. . ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ / / การป้องกนั การป้องกนั / / แนวทางแก้ไข แนวทางแก้ไข 

55. . สือสารให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ สือสารให้ผู้ทีเกียวข้องรับทราบ 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"

50



2121//0505//6161

77

ประโยชน์จากการทํา ประโยชน์จากการทํา BARBAR
 ลดปัญหาอปุสรรคในการทาํงานลดปัญหาอปุสรรคในการทาํงาน
 ลดการสูญเสียจากเกดิอบุัติเหตุลดการสูญเสียจากเกดิอบุัติเหตุ
 สามารถใช้องค์ความรู้จากหลายแหล่งเพือช่วยประเมินก่อนการทาํงานสามารถใช้องค์ความรู้จากหลายแหล่งเพือช่วยประเมินก่อนการทาํงาน
 ผู้ปฏบิัติงานทีมีพืนฐานต่างกนัสามารถเรียนรู้และทาํความเข้าใจกบังานผู้ปฏบิัติงานทีมีพืนฐานต่างกนัสามารถเรียนรู้และทาํความเข้าใจกบังาน

ก่อนเริมงานจริงก่อนเริมงานจริง
 ลดปัญหาเรืองการสือสารกบัหน่วยงานทีเกียวข้องลดปัญหาเรืองการสือสารกบัหน่วยงานทีเกียวข้อง
 เป็นเครืองมือทีช่วยให้การพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนืองเป็นเครืองมือทีช่วยให้การพฒันาองค์ความรู้อย่างต่อเนือง

3737ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

After Action Review : AARAfter Action Review : AAR
พฒันามาจากกระบวนการเรียนรู้ในกองทัพสหรัฐฯพฒันามาจากกระบวนการเรียนรู้ในกองทัพสหรัฐฯ

ในช่วงทีแพ้ในสงครามเวยีดนามในช่วงทีแพ้ในสงครามเวยีดนาม
ความภาคภูมใิจของทหารอเมริกาเสือมถอยไปมากความภาคภูมใิจของทหารอเมริกาเสือมถอยไปมาก

AAR AAR ทีเข้มข้นจริงจงั        ความภาคภูมใิจกลบัมาได้อกีครังทีเข้มข้นจริงจงั        ความภาคภูมใิจกลบัมาได้อกีครัง

นายทหารชันยศตําสามารถตังคาํถามเพือการเรียนรู้นายทหารชันยศตําสามารถตังคาํถามเพือการเรียนรู้
จากนายทหารชันยศสูง เพือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ระหว่างกนัได้จากนายทหารชันยศสูง เพือสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ระหว่างกนัได้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

วตัถุประสงคข์อง วตัถุประสงคข์อง AARAAR

รักษาจุดแขง็ เพือส่งเสริมให้มกีารนําแนวทางปฏิบัตทิีดี ไป รักษาจุดแขง็ เพือส่งเสริมให้มกีารนําแนวทางปฏิบัตทิีดี ไป
ประยุกต์ปฏบัิตกิารต่อเนือง

 หาแนวทางหลกีเลียงความผดิพลาดซํารอย
 หาแนวทางการพฒันางานให้มปีระสิทธิภาพ
 ทบทวน สะท้อนบทเรียน เพือนําไปสู่การวางแผนในการทํางาน

ครังต่อไป

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

After Action Review : AARAfter Action Review : AAR

แต่เป็นการพบปะพดูคุยกนัของทมีงาน แต่เป็นการพบปะพดูคุยกนัของทมีงาน 
หลงัจากปฏบิัติงานแล้วเสร็จ หลงัจากปฏบิัติงานแล้วเสร็จ 

เพือเรียนรู้เพือเรียนรู้จากจากการทาํงานครังทีผ่านมาการทาํงานครังทีผ่านมา  
และนําบทเรียนทีได้ ไปใช้ในการและนําบทเรียนทีได้ ไปใช้ในการวางแผนวางแผนสําหรับการปฏบิัติงานครังต่อไปสําหรับการปฏบิัติงานครังต่อไป

ไม่ใช่การมานังรวมกลุ่มเพือไม่ใช่การมานังรวมกลุ่มเพือกรอกแบบฟอร์มกรอกแบบฟอร์ม  หรือมอบหมายให้ใครหรือมอบหมายให้ใคร
สักคนไปกรอกแบบฟอร์มมาส่งสักคนไปกรอกแบบฟอร์มมาส่ง

คุณอาํนวยคุณอาํนวย คุณกจิคุณกจิ คุณลขิติคุณลขิติ
ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

หลกัการทาํหลกัการทาํ AARAAR

AAR AAR               ไม่ไม่หาผู้กระทําผิดหาผู้กระทําผิด
AAR   AAR           ““ตีเหลก็ทีกาํ ลงัร้อนตีเหลก็ทีกาํ ลงัร้อน””

AARAAR               ไม่ไม่ได้คุยทุกประเด็น  เน้นประเด็นสําคัญได้คุยทุกประเด็น  เน้นประเด็นสําคัญ
AARAAR ไม่ไม่เป็นการทําลายคุณค่าของใครเป็นการทําลายคุณค่าของใคร
AARAAR มุ่งเน้นมุ่งเน้นทีการเรียนรู้ของทีมทีการเรียนรู้ของทีม
AARAAR                 มุ่งเน้นมุ่งเน้นการนําบทเรียนทีได้จากการปฏิบัติไปการนําบทเรียนทีได้จากการปฏิบัติไปปรับปรับ

ใช้หรือพัฒนาใช้หรือพัฒนาวิธีการทํางานวิธีการทํางาน
ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

วงจรของ วงจรของ BAR&AARBAR&AAR

TacitTacit


Ta

cit
Ta

cit

TacitTacit

Explicit
Explicit

Explicit
Explicit

ExplicitExplicitExplicitExplicit


Ta

cit
Ta

cit

SocializationSocialization ExternalizationExternalization

CombinationCombinationInternalizationInternalization

Nonaka Knowledge Creating processNonaka Knowledge Creating process

SocializationSocialization
การสร้างความรู้ด้วยการแบ่งปันการสร้างความรู้ด้วยการแบ่งปัน

ประสบการณ์โดยการพบปะสมาคม ประสบการณ์โดยการพบปะสมาคม 
และพูดคุยกับผู้อืนและพูดคุยกับผู้อืน

ExternalizationExternalization
การถ่ายทอดความรู้ออกมาให้การถ่ายทอดความรู้ออกมาให้

เป็นสิงทีจับต้องได้หรือเป็นสิงทีจับต้องได้หรือ
เป็นลายลกัษณ์อักษรเป็นลายลกัษณ์อักษร

InternalizationInternalization
การนําความรู้ทีได้มาใหม่ไปการนําความรู้ทีได้มาใหม่ไป
ใช้ปฏบิัติหรือลงมือทําจริง ๆใช้ปฏบิัติหรือลงมือทําจริง ๆ

CombinationCombination
การผสมผสานความรู้ทีชัดแจ้งการผสมผสานความรู้ทีชัดแจ้ง

เพือนําความรู้นันไปใช้ในเพือนําความรู้นันไปใช้ใน
ทางปฏิบัติได้ทางปฏิบัติได้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
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ข้อเสนอแนะทีเจาะจงและปฏิบัตไิด้ข้อเสนอแนะทีเจาะจงและปฏิบัตไิด้
((Specific Actionable Recommendations : SARs)Specific Actionable Recommendations : SARs)

ระบุถึงวิธีปฏิบัติทีระบุถึงวิธีปฏิบัติทีเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงในประเดน็ทีเป็นปัจจัยในประเดน็ทีเป็นปัจจัย
สําคญัและสําคญัและเป็นรูปธรรม เป็นรูปธรรม และและสามารถปฏิบัตไิด้จริงสามารถปฏิบัตไิด้จริง

เป็นสิงทีสามารถนําไปใช้ในการทํางานครังต่อไปเป็นสิงทีสามารถนําไปใช้ในการทํางานครังต่อไป

AAR Result = SARsAAR Result = SARs

เป็นสิงทีได้เรียนรู้จากการทํางาน และสามารถนํามาพฒันา เป็นสิงทีได้เรียนรู้จากการทํางาน และสามารถนํามาพฒันา 
ปรับปรุง วธีิการทํางานปรับปรุง วธีิการทํางาน

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

3. มีอะไรทีแตกต่าง  
หรือไม่เป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์หรือ
ความคาดหวงั มีอะไร

1. วตัถปุระสงค์ของกจิกรรมคืออะไร 
คาดหวงัอะไร

2. สิงทีได้รับจากการดาํเนิน
กจิกรรมเกนิความ
คาดหวงั มีอะไรบ้าง

4. อะไร คือ สิงทีควรปรับปรุงใน
การทํากจิกรรมในครังนี

5. อะไร คือ สิงทีเราสามารถ
นํากลบัไปประยกุต์ใช้งาน
ได้บ้าง 
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คําถาม คําถาม AARAAR

ขันตอนการทํา ขันตอนการทํา AARAAR

22. . คุณกจิคุณกจิ ผลดักนัสะท้อนความเห็น โดยม ีคุณอาํนวยผลดักนัสะท้อนความเห็น โดยม ีคุณอาํนวย คอยกระตุ้นให้ผู้ร่วม คอยกระตุ้นให้ผู้ร่วม 
AAR AAR แสดงความเห็นอย่างอสิระ และม ีคุณลขิติ คอยจดประเด็นทีได้จากแสดงความเห็นอย่างอสิระ และม ีคุณลขิติ คอยจดประเด็นทีได้จาก
การสะท้อนของคุณกจิ การสะท้อนของคุณกจิ ((ยงัไม่หาข้อสรุปใด ๆ ในตอนนียงัไม่หาข้อสรุปใด ๆ ในตอนนี))

11. . คุณอาํนวยชวนคุยถงึผลการปฏบิัติงานและช่วยกนัมองหาประเด็นทีเป็นคุณอาํนวยชวนคุยถงึผลการปฏบิัติงานและช่วยกนัมองหาประเด็นทีเป็น
ปัจจยัสําคญัของงานจากการตอบคาํถาม ปัจจยัสําคญัของงานจากการตอบคาํถาม AAR AAR ทัง ทัง 3 3 คาํถามคาํถาม คุณลขิติ คอยคุณลขิติ คอย
จดประเดน็ทีได้จดประเดน็ทีได้

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

33. . คุณอาํนวยนําหาแนวทางปฏบิัติเป็นข้อสรุปร่วมของกลุ่ม จากแนวทางทีคุณอาํนวยนําหาแนวทางปฏบิัติเป็นข้อสรุปร่วมของกลุ่ม จากแนวทางที
คุณกจิเสนอคุณกจิเสนอ     คุณลขิติบันทกึแนวทางทีกลุ่มเลอืกคุณลขิติบันทกึแนวทางทีกลุ่มเลอืก

44. . คุณอาํนวยนําแปลงแนวทางจากข้อ คุณอาํนวยนําแปลงแนวทางจากข้อ 4 4 ให้เป็น ให้เป็น SARsSARs  ((Specific Actionable Specific Actionable 
Recommendations Recommendations )) คุณลขิติบันทึก คุณลขิติบันทึก SARsSARs

ข ันตอนการทาํ ข ันตอนการทาํ AARAAR

55. . คุณอาํนวยนําสรุปบทเรียนทีได้เรียนรู้จากการทาํงานครังนีคุณอาํนวยนําสรุปบทเรียนทีได้เรียนรู้จากการทาํงานครังนี คุณลขิติคุณลขิติ
บันทกึข้อมูลทังหมดลงแบบฟอร์ม บันทกึข้อมูลทังหมดลงแบบฟอร์ม AARAAR

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

กติกาการสนทนาในวง กติกาการสนทนาในวง AARAAR

 เปิด เปิด ใจรับฟัง ไม่ตัดสิน ใช่ใจรับฟัง ไม่ตัดสิน ใช่//ไม่ใช่ไม่ใช่
 เปิด เปิด โอกาสให้ทุกคนได้พดูโอกาสให้ทุกคนได้พดู
 ไม่ ไม่ พดูแทรกพดูแทรก พดูทีละคนพดูทีละคน
 ไม่ ไม่ แยกวง ไม่คุยกลุ่มแยกวง ไม่คุยกลุ่มย่อยย่อย
 ไม่ ไม่ พดูโน้มน้าวผู้อืนให้คล้อยตามพดูโน้มน้าวผู้อืนให้คล้อยตาม

2 2 เปิด เปิด 3 3 ไม่ไม่
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สรุปขันตอนในการทาํ สรุปขันตอนในการทาํ AARAAR

คุณอาํนวยคุณอาํนวย กระตุ้นให้คุณกจิพูดกระตุ้นให้คุณกจิพูด
แสดงความคดิเห็นแสดงความคดิเห็น
คุณกจิคุณกจิ ท่านอืนฟังแบบรับไว้ก่อนท่านอืนฟังแบบรับไว้ก่อน//ฟังอย่างลกึ ฟังอย่างลกึ 
คุณลขิติคุณลขิติ จดประเดน็จดประเดน็

44..แปลงแนวทางปฏิบัตเิป็น แปลงแนวทางปฏิบัตเิป็น SARsSARs

55..สรุปบทเรียนทีได้เรียนรู้จากการทาํงานครังนีสรุปบทเรียนทีได้เรียนรู้จากการทาํงานครังนี

33..สรุปเป็นแนวทางปฏิบัตร่ิวมของกลุ่มสรุปเป็นแนวทางปฏิบัตร่ิวมของกลุ่ม

11..หาประเดน็ทีเป็นปัจจัยสําคญัของงานโดยหาประเดน็ทีเป็นปัจจัยสําคญัของงานโดย
ตอบคาํถาม ตอบคาํถาม AARAAR

22. . ทุกคนผลดักนัสะท้อนความเห็น ทุกคนผลดักนัสะท้อนความเห็น 

กติกาการสนทนากติกาการสนทนา  22เปิด เปิด 33ไม่ไม่
 เปิด เปิด ใจรับฟัง ไม่ตดัสิน ใช่ใจรับฟัง ไม่ตดัสิน ใช่//ไม่ใช่ไม่ใช่
 เปิด เปิด โอกาสให้ทุกคนได้พูดโอกาสให้ทุกคนได้พูด
 ไม่ ไม่ พูดแทรกพูดแทรก พูดทลีะคนพูดทลีะคน
 ไม่ ไม่ แยกวง ไม่คุยกลุ่มย่อยแยกวง ไม่คุยกลุ่มย่อย
 ไม่ ไม่ พูดโน้มน้าวผู้อืนให้คล้อยตามพูดโน้มน้าวผู้อืนให้คล้อยตาม

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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อะไรไม่ใช่อะไรไม่ใช่ AAR AAR ??????
1.1. ทบทวนงานทีทําหลายครังตลอดปี ตอนปลายปีทบทวนงานทีทําหลายครังตลอดปี ตอนปลายปี
2.2. การนังกรอกแบบฟอร์ม การนังกรอกแบบฟอร์ม AAR AAR คนเดียวคนเดียว//หลายคนหลายคน
3.3. ทบทวนงานทีทําไว้เมือปีก่อนทบทวนงานทีทําไว้เมือปีก่อน
4.4. การพูดคุยกนัหลงัเสร็จงานไม่ได้จดบันทึกการพูดคุยกนัหลงัเสร็จงานไม่ได้จดบันทึก
5.5. ประชุมทบทวนโดยคนทีไม่ได้ลงมอืทาํงานประชุมทบทวนโดยคนทีไม่ได้ลงมอืทาํงาน
6.6. เอาการปรับปรุงงานทีเสร็จแล้วมาเขยีน เอาการปรับปรุงงานทีเสร็จแล้วมาเขยีน AARAAR
7.7. เอาผลงาน เอาผลงาน QCC ,Kaizen , QCC ,Kaizen , สิงประดษิฐ์ ทีทําเสร็จแล้วมาเขยีนสิงประดษิฐ์ ทีทําเสร็จแล้วมาเขยีน

AARAAR
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เป็นกจิกรรมทีมุ่งเน้นรายละเอยีดเจาะลกึ และเป็นพธีิการเป็นกจิกรรมทีมุ่งเน้นรายละเอยีดเจาะลกึ และเป็นพธีิการ
มากกว่ามากกว่า AAR AAR ซึงเป็นการประชุมทบทวนงานย่อยทีเป็นส่วนซึงเป็นการประชุมทบทวนงานย่อยทีเป็นส่วน
หนึงของโครงการใหญ่ แต่ หนึงของโครงการใหญ่ แต่ Retrospect Retrospect เป็นการดําเนินงานเป็นการดําเนินงาน
หลงัจากงานเสร็จ อาจเป็นชัวโมง หรือเป็นวนัหลงัจากเสร็จหลงัจากงานเสร็จ อาจเป็นชัวโมง หรือเป็นวนัหลงัจากเสร็จ
งานแล้ว แต่ไม่ควรเกนิ งานแล้ว แต่ไม่ควรเกนิ 2 2 -- 3 3 สัปดาห์ เป็นการทบทวนงานของสัปดาห์ เป็นการทบทวนงานของ
โครงการใหญ่เมืองานในภาพรวมได้เสร็จสินแล้ว โครงการใหญ่เมืองานในภาพรวมได้เสร็จสินแล้ว 

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 

5151

1.1. มีการเชิญประชุมและระบุวตัถปุระสงค์ของการประชุมอย่างชัดเจน วตัถปุระสงค์สําคัญ มีการเชิญประชุมและระบุวตัถปุระสงค์ของการประชุมอย่างชัดเจน วตัถปุระสงค์สําคัญ 
คือ เพือการเรียนรู้สําหรับนําไปปรับปรุงงานทีจะทําในโอกาสข้างหน้า คือ เพือการเรียนรู้สําหรับนําไปปรับปรุงงานทีจะทําในโอกาสข้างหน้า 

2.2. เป็นการประชุมแบบพบหน้ากนั ถ้าไม่สามารถเดินทางมาประชุมแบบพบหน้ากนัได้ก็เป็นการประชุมแบบพบหน้ากนั ถ้าไม่สามารถเดินทางมาประชุมแบบพบหน้ากนัได้ก็
ควรเป็นการประชุมทางไกลแต่ไม่ควรใช้ ควรเป็นการประชุมทางไกลแต่ไม่ควรใช้ E E –– mailmail

3.3. อาจมี อาจมี ""คุณอํานวยคุณอํานวย" (" (FacilitatorFacilitator) ) ช่วยดาํเนินการประชุม ช่วยดาํเนินการประชุม 
4.4. หัวหน้าหรือผู้จัดโครงการต้องเข้าประชุมด้วยเสมอหัวหน้าหรือผู้จัดโครงการต้องเข้าประชุมด้วยเสมอ
5.5. บุคลากรในองค์กรทีกาํลงัจะได้รับมอบหมายให้ทําโครงการในลกัษณะคล้ายคลงึกนั ควรบุคลากรในองค์กรทีกาํลงัจะได้รับมอบหมายให้ทําโครงการในลกัษณะคล้ายคลงึกนั ควร

ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย 
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6.6. มีการทบทวนวตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ มีการทบทวนวตัถปุระสงค์และผลลพัธ์ ((deliverablesdeliverables) ) ของโครงการ และทบทวนแผนงานของโครงการ และทบทวนแผนงาน
และวธีิทํางานทีผ่านมาและวธีิทํางานทีผ่านมา

7.7. ตังคําถามว่าชินงานหรือขันตอนใดทีมีการดําเนินงานได้ด ีและตังคําถามเจาะลกึลงไปในตังคําถามว่าชินงานหรือขันตอนใดทีมีการดําเนินงานได้ด ีและตังคําถามเจาะลกึลงไปใน
รายละเอยีดรายละเอยีด

8.8. หาเหตุผลทีทําให้ชินงานหรือขันตอนเหล่านันดําเนินไปได้ด้วยด ีและจดบันทึกไว้เป็นหาเหตุผลทีทําให้ชินงานหรือขันตอนเหล่านันดําเนินไปได้ด้วยด ีและจดบันทึกไว้เป็น
บทเรียนหรือคําแนะนําสําหรับการทํางานในอนาคตบทเรียนหรือคําแนะนําสําหรับการทํางานในอนาคต

9.9. ตังคําถามว่าชินงานหรือขันตอนใดบ้างทีน่าจะได้ผลดกีว่า และขอคําแนะนําวธีิการทีควรใช้ ตังคําถามว่าชินงานหรือขันตอนใดบ้างทีน่าจะได้ผลดกีว่า และขอคําแนะนําวธีิการทีควรใช้ 
หากมีงานในลกัษณะคล้ายคลงึกนัหากมีงานในลกัษณะคล้ายคลงึกนั

10.10.มีการจดบันทึกการประชุมสําหรับเป็น มีการจดบันทึกการประชุมสําหรับเป็น ""ขุมความรู้ขุมความรู้" " เพือการทํางานในอนาคตเพือการทํางานในอนาคต
11.11.ระมัดระวงัไม่ให้การประชุมเกดิผลในลกัษณะตําหนิติเตียนผู้อืน ให้ถอืว่าผิดเป็นครู ระมัดระวงัไม่ให้การประชุมเกดิผลในลกัษณะตําหนิติเตียนผู้อืน ให้ถอืว่าผิดเป็นครู 
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เป็นเครืองมืออย่างหนึงใน เป็นเครืองมืออย่างหนึงใน ““การจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํกจิกรรมการจดัการความรู้ก่อนลงมือทาํกจิกรรม” ” 
((Learning Before DoingLearning Before Doing) ) เป็นการใช้ เป็นการใช้ ““ทมีผู้ช่วยทมีผู้ช่วย” ” หรือ หรือ ““ทมีทีปรึกษาทมีทีปรึกษา” ” จากจาก
ภายนอกทีมาเป็นเพือนร่วมอดุมการณ์ในการทาํงานนันเองภายนอกทีมาเป็นเพือนร่วมอดุมการณ์ในการทาํงานนันเอง

Peer Assist Peer Assist จะเกียวข้องกบัการประชุมหรือการปฏบิัติการร่วมกนัโดยมีผู้ทีได้รับจะเกียวข้องกบัการประชุมหรือการปฏบิัติการร่วมกนัโดยมีผู้ทีได้รับ
เชิญจากทมีภายนอก หรือทมีอืน เชิญจากทมีภายนอก หรือทมีอืน ((ทมีเยือนทมีเยือน) ) เพือมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ เพือมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้ 
กบัทมีเจ้าบ้าน กบัทมีเจ้าบ้าน ((ทมีเหย้าทมีเหย้า) ) ทีเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลอืทีเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลอื

การเรียนรู้จากกลัยาณมิตรการเรียนรู้จากกลัยาณมิตร//เพือนช่วยเพือนเพือนช่วยเพือน((Peer Assist)Peer Assist)

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 5454

การทาํ การทาํ Peer Assist (Peer Assist (การเรียนรู้จากกลัยาณมติรการเรียนรู้จากกลัยาณมติร//เพือนช่วยเพือนเพือนช่วยเพือน))
ก่อให้เกดิการแลกเปลียนความรู้ระหว่างทมี ดงัแสดงในภาพนีก่อให้เกดิการแลกเปลียนความรู้ระหว่างทมี ดงัแสดงในภาพนี
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ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

53



2121//0505//6161

1010

5555

   เป็นเป็นการเรียนลัดการเรียนลัดวิธีการทํางานต่างๆ ทีเราอาจไม่เคยรู้มาก่อน จากวิธีการทํางานต่างๆ ทีเราอาจไม่เคยรู้มาก่อน จาก
ประสบการณ์ตรงของทีมผู้ช่วย จะทาํให้รู้ว่าใครรู้อะไร และประสบการณ์ตรงของทีมผู้ช่วย จะทาํให้รู้ว่าใครรู้อะไร และ

   ไม่ทําผิดพลาดซําในสิงทีเคยมีผู้ทําผิดพลาดไม่ทําผิดพลาดซําในสิงทีเคยมีผู้ทําผิดพลาด  อกีทังยงัช่วยให้ทีมเจ้าอกีทังยงัช่วยให้ทีมเจ้า
บ้านได้ความช่วยเหลอื ความคดิเห็น และมุมมองจากทีมผู้ช่วยบ้านได้ความช่วยเหลอื ความคดิเห็น และมุมมองจากทีมผู้ช่วย
ภายนอก ซึงอาจนําไปสู่ภายนอก ซึงอาจนําไปสู่

   แนวทางในการแก้ปัญหาหรือการทํางานใหม่ๆ และก่อให้เกดิการแนวทางในการแก้ปัญหาหรือการทํางานใหม่ๆ และก่อให้เกดิการ
เชือมโยงเครือข่ายบุคคลทีเข้มแขง็มากยิงขึนเชือมโยงเครือข่ายบุคคลทีเข้มแขง็มากยิงขึน

ประโยชน์ของ ประโยชน์ของ Peer AssistPeer Assist

ดรดร..สุชาติ  คาทางชล สุชาติ  คาทางชล 5656

ภาพแสดงวงจรเรียนรู้ยกกาํลงัสามบวกคว้า ภาพแสดงวงจรเรียนรู้ยกกาํลงัสามบวกคว้า 

Peer Assist Peer Assist 

After Action Review After Action Review 

Retrospect Retrospect 
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CoPCoP33 CoPCoP77
CoPCoP44

CoPCoP55
CoPCoP22

CoPCoP99

CoPCoP88
CoPCoP66

CoPCoP11

  องค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้

CoPCoP1010

  คนนอกคนนอก

  ผู้ประสานงานผู้ประสานงาน

  ผู้รู้ ผู้รู้ ผู้เชียวชาญผู้เชียวชาญ

กลุ่มกลุ่ม
แกนหลักแกนหลัก

กลุ่มประจํากลุ่มประจํา กลุ่มกลุ่ม
เปลอืกเปลอืก
นอกนอก

  ผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ แลกเปลียน แบ่งปันความรู้ผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ แลกเปลียน แบ่งปันความรู้

  ทุกคนมีบทบาทหน้าทีทุกคนมีบทบาทหน้าที

 CoP.CoP. ช่วยพฒันาไปสู่ ช่วยพฒันาไปสู่ LOLO
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 ปรับกจิกรรมทีมอียู่เดมิโดยค่อยๆเหยาะเติม ปรับกจิกรรมทีมอียู่เดมิโดยค่อยๆเหยาะเติม KMKM ลงไป เช่นลงไป เช่น
            --    การประชุมสรุปงานประจาํวนัการประชุมสรุปงานประจาํวนั//สัปดาห์ โดยใช้ สัปดาห์ โดยใช้ AARAAR

-- การประชุม หลงัการทาํงานเช่นการประชุม หลงัการทาํงานเช่น  Startup /Startup /  ShutdownShutdown  
                ของทมีงานย่อยในแผนก โดยใช้ ของทมีงานย่อยในแผนก โดยใช้ AARAAR
          --    การปรับปรุง การปรับปรุง Work Instruction Work Instruction โดยใช้ โดยใช้ AARAAR

 ใช้ใช้ Web Web ภูมปัิญญาเป็นสือกลางในการ ลปรรภูมปัิญญาเป็นสือกลางในการ ลปรร. . 

การจัดการความรู้ในหน่วยงานการจัดการความรู้ในหน่วยงาน

Body of Body of 
KnowledgeKnowledge

Process of KnowingProcess of Knowing

การจัดการความรู้  การจัดการความรู้  3 3 มุมมองมุมมอง

Learning CommunityLearning Community

“Total”“Total”
KnowledgeKnowledge
ManagementManagement

เป็นเป็น KM KM ทีรอบด้านทีรอบด้าน
ต้องจัดการทังต้องจัดการทัง 3 3 อย่างอย่าง

ความรู้ในกระดาษความรู้ในกระดาษ

ความรู้ในคนความรู้ในคนความรู้ในเครือข่ายความรู้ในเครือข่าย
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Email : suchartkt@hotmail.comEmail : suchartkt@hotmail.com
มือถอื ๐๘๑-๖๙๖๓๖๐๗

ดร.สุชาติ ค้าทางชล

รายงานผลการด�าเนินโครงการ "การจัดการความรู้ สู่งานประกันคุณภาพ"
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