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โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ 
รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี  

และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
 
 ผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มีโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นที่ 2 ทุกท่านในวันนี้ สําหรับคําว่า KM (Knowledge 
Management) ไม่ได้เพิ่งเริ่มมี แต่มีมานานแล้ว อาจจะมีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จากที่ กพร. หรือ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกล่าวไว้ว่า “องค์กรภาครัฐต้องมีการพัฒนาความรู้ 
และทําให้องค์กรของตนเองเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” สําหรับคําว่า KM ที่แท้จริงหรือประโยชน์ของ 
KM จะเป็นอย่างไรน้ัน    ผมคิดว่าวันน้ีเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับทุกท่านท่ีได้มารวมตัวกันที่นี่ นับได้ว่าเป็น
วันเริ่มต้นที่ดี และวันนี้เป็นวันมหิดลอีกด้วย ทําให้เป็นการจดจําได้ว่าเราเริ่ม KM ในวันมหิดล เริ่มรุก 
ที่จะนํา KM ไปสานต่อในอนาคต   สําหรับตัวผมเองคิดว่าพื้นฐานของ KM นั้นสําคัญ ทําให้เกิดการ
เรียนรู้ การแบ่งปัน  เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ผมขออนุญาตให้ทุกท่านเปิดสมอง เปิดใจ และปิด
โทรศัพท์   เพื่อเข้าสู่การอบรมการสร้างคุณอํานวยรุ่นท่ี 2  ซึ่งการเกิดเป็นรุ่นท่ี 2 ได้ก็แปลว่ารุ่นท่ี 1 น้ัน
ประสบความสําเร็จแล้ว และก็จะเกิดมีรุ่นที่ 3 และรุ่นต่อๆ ไป ขอเปิดการอบรมสร้างคุณอํานวย 
รุ่นท่ี 2 ณ บัดน้ีครับ 
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วิทยากร : รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ ไชยาคํา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ทวีสิน  ฉัตรเฉลิมวิทย์ 
ผู้จัดการการพัฒนาองค์กร บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด 

  
 

กิจกรรมที่ 1: ย่างก้าวสู่  Before Action Review (BAR) 
 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ ทําเอกสาร “ทบทวนถอดบทเรียนเจ้าของก่อนจะมาเป็น KM Facilitator” 

และส่งให้วิทยากรก่อนวันอบรมฯ ตามโจทย์ต่อไปน้ี 
1. ความคาดหวังของท่านในสองวันน้ี คือ 
2. ตัวท่านเข้ามาร่วมเรียนรู้ในสองวันน้ี เพราะ 
3. ประสบการณ์ ตรง/จริง ในการนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาองค์การ

เรียนรู้ในตัวเจ้าของ/งาน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างไร 
4. คําถามท่ีท่านอยากรู้ เก่ียวกับ มาตรฐานที่สามของอุดมศึกษา (องค์กรแห่งการเรียนรู้และสังคม

แห่งการเรียนรู้) KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจํา 
5. จากประสบการณ์ของตัวท่านเอง ท่านมีเรื่องเล่าเร้าพลัง ท่ีเป็นประสบการณ์ของการพัฒนาใน

ส่วนท่ีรับผิดชอบ ท่ีน่าจะถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ คือ 
6. เครื่องมือใด ท่ีท่านมีประสบการณ์ (ตรง จริง) และ มีความประทับใจในการนํามาเสริม เพื่อให้ 

KM เติมเต็มงานประจํา สร้างสรรค์ สู่ Learning Organization คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
1) BAR 
2) AAR 
3) ALR 
4) Dialogue 
5) SST 
6) Blog 
7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 

 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• จากเอกสาร “ทบทวนถอดบทเรียนเจ้าของก่อนจะมาเป็น KM Facilitator” ท่ีผู้เข้าอบรมฯ 

ส่งกลับคืนมา สามารถรวบรวมได้ดังน้ี 

1. ความคาดหวังของท่านในสองวันน้ี คือ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเครื่องมือเพื่อช่วยในการจัดการความรู้ 

สรปุผลกิจกรรม 
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2) สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาหน่วยงานของตน 
3) ได้รู้จักเพื่อน KM Community 
4) เรียนรู้ถึงการใช้ KM ในการทํางาน 
5) คาดหวังจะได้เรียนรู้ และประสบการณ์ในการเป็นคุณอํานวยจากกลุ่มคนท่ีมีประสบการณ์ 

เพื่อนําไปใช้ประโยชน์แก่ตนเอง และคณะฯ 
6) สามารถนําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและการทํางาน ของตนเอง 
7) สามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมมาปรับใช้กับคณะฯ เพื่อให้คณะฯ ก้าวไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 
8) ได้รับทราบเทคนิคการจัดการความรู้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริงในหน่วยงาน 
9) หวังจะได้ความรู้และสามารถนํารูปแบบการจัดกิจกรรมไปจัดกับหน่วยงานของตนเองได้ 
10) มีความรู้  ความเข้าใจ  ในเรื่องของการจัดการความรู้มากขึ้น 
11) สามารถนําไปปรับใช้ในการทํางานและพัฒนางานได้มากขึ้น 
12) สามารถนําความรู้ทีได้รับมาช่วยในการสนับสนุนให้บุคลากรในวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจ

และสามารถสร้างองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
13) สามารถนําความรู้ท่ีได้ในครั้งน้ี  ไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงานได้จริง 
14) ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการจัดการความรู้ สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานได้ 
15) เพื่อท่ีจะนําความรู้จากการอบรมไปเป็นแนวทางเพ่ือนําไปพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่ง

การเรียนรู้ 
16) ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการได้มาอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator)  และ

สามารถนําความรู้ท่ีได้รับมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมงานได้ 
17) ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ KM เพิ่มเติมมากย่ิงขึ้น 
18) จะนําความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้กับงานในหน้าท่ีและพัฒนาองค์กรต่อไป 
19) สามารถนําความรู้จากการสัมมนาในครั้งน้ีไปปฏิบัติได้จริง เพื่อให้งานประจําท่ีทําอยู่

สามารถทําได้ง่าย คล่องตัวและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
20) นํา KM มาปรับใช้กับงานประจําเพื่อสร้างงานวิจัย 
21) อยากเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ 
22) สามารถนําวิธีการจัดการความรู้มาใช้ได้จริงในบัณฑิตวิทยาลัย 
23) ได้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านการจัดการความรู้ 
24) ได้ความรู้ว่า KM คืออะไร และใช้เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจําอย่างไรเพื่อ

นําความรู้มาใช้กับงานท่ีรับผิดชอบ และบอกต่อให้เพื่อนร่วมงานทราบ และนําไปใช้กับ
งานเช่นเดียวกัน 

25) จะได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้แบ่งปันประสบการณ์จากพี่ๆ เพื่อนๆ คณะต่างๆ ในการจัดการ
ความรู้ เพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ในการทํางาน การเรียน หรือ การใช้ชีวิตประจําวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

26) เรียนรู้คุณลักษณะของ KM Facilitator ซึ่งสามารถนําไปใช้ในงานจัดการความรู้ได้ดี 
27) นําความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้ในการทํางานและพัฒนาองค์กร 
28) ต้องการมีความรู้เรื่อง KM เพิ่มมากขึ้นเพราะเน่ืองจากท่ีเคยได้รับรู้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น

ท่ีไม่สามารถถ่ายทอดให้กับบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
29) ได้รับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกระบวนการหรือขั้นตอนท่ีจะใช้ KM เป็นเครื่องมือจับ

ความรู้ เพื่อเติมเต็มงานประจําต้องทําอย่างไรบ้าง 
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30) เรียนรู้ เข้าใจ การเป็นคุณอํานวยท่ีดีและเหมาะสมพึงกระทําได้สําหรับตัวเอง 
31) ได้เพื่อนใหม่ ได้ประสบการณ์  มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ KM มากขึ้น มีทักษะการเป็น

คุณอํานวย 

2. ตัวท่านเข้ามาร่วมเรียนรู้ในสองวันน้ี เพราะ 
1) อาจได้รับมอบหมายให้จัดการความรู้เก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 
2) ผู้บังคับบัญชาส่งเป็นตัวแทน 
3) ปัจจุบันเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะฯ  

มีหน้าท่ีในการดําเนินกิจกรรม KM ของคณะฯ ซึ่งคาดหวังว่า จะได้นําความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับในการประชุมท้ัง 2 วัน เพื่อนํามาใช้ในการทํางานของตนเอง และ
คณะต่อไปในอนาคต 

4) เป็นตัวแทนของหน่วยงานส่วนหน่ึง และ ได้เก็บประสบการณ์ดีดี ท่ีไม่เคยได้รู้มาก่อน 
5) ต้องการรู้ถึงเทคนิคและเครื่องมือในการใช้ KM ท่ีนํามาปรับใช้กับงานประจํา 
6) ต้องการนําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดการจัดการความรู้ท่ีมีรูปแบบและกระบวนการ

ท่ีสามารถบริหารจัดการได้จริงในหน่วยงาน 
7) อยากทราบกระบวนการจัด KM เป็นอย่างไร 
8) อยากนําความรู้ท่ีได้มาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
9) จะได้เป็นส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรมช่วยผลักดันให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ 
10) สนใจและอยากได้รับความรู้ เรื่องการนํา KM ไปใช้ในหน่วยงาน 
11) ได้รับโอกาสจากหัวหน้างานให้มาเรียนรู้เพื่อจะนํามาปรับใช้กับหน่วยงานต่อไป 
12) อยากจะได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเพื่อนําไปพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ซึ่งในส่วนงานที่ปฏิบัติ

จะเป็นผู้ประสานงานและดําเนินการในเรื่องน้ีโดยตรง 
13) ต้องการนําความรู้ท่ีได้รับมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืน 
14) ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้เสนอช่ือ เพราะเน่ืองจากเก่ียวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบอยู่ 
15) เพิ่งเข้ามารับหน้าทีน้ี เพราะเน่ืองจากเป็นพนักงานใหม่ 
16) ต้องการเรียนรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ให้มากขึ้น เพราะคิดว่าเป็นสิ่งท่ีดีน่าเรียนรู้ 
17) เป็นนักพัฒนาคุณภาพท่ีเพิ่งเริ่มทํางาน  ทําให้อยากเรียนรู้ถึงระบบท่ีเก่ียวข้องกับงาน

พัฒนาคุณภาพ 
18) มีความสนใจและอยากรู้ว่า KM จะมาช่วยแก้ปัญหาในงานท่ีทําอยู่ได้อย่างไร 
19) ถ้าหากมีแนวทางสามารถปฏิบัติได้จริงก็จะทําให้งานประจําท่ีทําอยู่สามารถทําได้ง่ายและ

รวดเร็วขึ้น 
20) ต้องการสร้างงานวิจัยจากงานประจํา 
21) สร้างเครือข่ายในการทํางาน 
22) รู้จักผู้รู้ในสาขาต่างๆ และเห็นตัวอย่างงานที่เป็นต้นแบบในหลายๆ สาขา 
23) สนใจ และอยากเรียนรู้ 
24) ประสงค์ท่ีจะเป็นผู้หน่ึงในการขับเคลื่อนงานด้านจัดการความรู้ของส่วนงาน 
25) พี่ท่ีทํางานส่งให้ไป 
26) เล็งเห็นถึงความสําคัญในการจัดการความรู้ และสนใจในเรื่อง KM คาดว่า จะได้รับ

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการน้ี ไม่มากก็น้อย 
27) ต้องการพัฒนาและเรียนรู้งาน 
28) ผู้บริหารเสนอช่ือเข้าร่วม 
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29) ต้องการเพิ่มพูนความรู้เพิ่มขึ้นและนํามาปรับใช้กับการทํางานในกอง 
30) ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ KM และสามารถนําสิ่งท่ีได้จากการเข้าร่วมอบรมฯ มาใช้ในการ

ทํางานและ/หรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้เข้าใจและใช้ KM เพื่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป 
31) เหลืออยู่คนเดียวในงานนโยบายและแผน ท่ียังไม่เคยเข้ารับการอบรม 
32) โดยหน้าท่ีรับผิดชอบ อยากพัฒนาตนเอง อยากนําความรู้ใหม่มาเผยแพร่ในหน่วยงานท่ีสังกัด 

3. ประสบการณ์ตรง/จริง ในการนําการจัดการความรู้มาใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อพัฒนาองค์การ
เรียนรู้ในตัวเจ้าของ/งาน/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างไร 
1) ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทํากิจกรรมดังกล่าว 
2) ไม่มี (ไม่ทราบว่าอะไรคือ KM) 
3) จากประสบการณ์ในการทํางาน โดยใช้การจัดการความรู้มาใช้ในการถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ในการทํางานในคณะ ในกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน พบว่า จากการใช้
กระบวนการจัดการความรู้ทําให้มีการปรับเปลี่ยนการทํางานได้แม้จะเป็นในเรื่องเล็กๆ  
ก็สามารถสร้างให้เกิดความเข้าใจที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างชัดเจน และมีโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้น 

4) จัดให้มี โครงการ :  กิจกรรมกลุ่มฟันเฟืองสายสนับสนุน ซึ่ ง เป็นชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : CoPs หน่ึงของคณะฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปิดโอกาส
ให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหาร
จัดการท่ัวไปของหน่วยงาน ภาควิชา และหน่วยสหสาขาวิชา   2.ให้บุคลากรระดับ
ปฏิบัติการสามารถอํานวยความสะดวกและพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลของผู้บริหาร/
อาจารย์ ของหน่วยงาน ภาควิชา และหน่วยสหสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
3.สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการท่ัวไปของ
หน่วยงาน ภาควิชา และหน่วยสหสาขาวิชา   4.ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในองค์กรและในโครงการดังกล่าวก็ได้มีการให้สมาชิกจัดทําคู่มือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP)ในส่วนงานต่างๆ ท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 

5) ใช้ความรู้ ความสามารถท่ีได้จากประสบการณ์การทํางานถ่ายทอดให้กับผู้สนใจ หรือ
ผู้เก่ียวข้องฟังโดยการบรรยายแบบท้ังการบรรยายแบบไม่เป็นทางการ รวมท้ังการสอนงาน 
ณ หน้างาน 

6) เป็นกรรมการ KM ของคณะฯ ร่วม KM กับคณะแต่ไม่ทราบว่าจัด KM ในคณะทุกวันน้ีจะ
เรียกว่า KM เต็มรูปแบบหรือไม่ 

7) สืบค้น และประมวลผลข้อมูล เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับงานบริการวิชาการว่า ในปัจจุบันสังคม  
มีแนวโน้มหรือประเด็นใดท่ีน่าสนใจ แล้วนํามาเผยแพร่ และใช้ประกอบกับการวาง
แผนการทํางานของหน่วยงาน 

8) ยังไม่เคยได้นํามาใช้จริง 
9) ในส่วนงานคือเป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  

มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ 
10) นําความรู้และประสบการณ์ในการทํางานเผยแพร่ให้กับเพื่อนร่วมงาน 
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11) จัดโครงการ "การถ่ายทอดความรู้เพื่อเสริมสร้างการจัดการความรู้" โดยขอความร่วมมือ
จากบุคลากรทุกท่านของคณะฯท่ีได้ขออนุมัติไปประชุม/สัมมนา/อบรม ได้ร่วมกันถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯท่ีเก่ียวข้องในเรื่องน้ันๆและจัดทํารายงานสรุป
สาระสําคัญจากความรู้ท่ีได้รับภายหลังการประชุมฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการจัดการ
ความรู้ของคณะฯให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว รวมท้ังเอกสาร
ประกอบการประชุมฯเก็บไว้เป็นคลังความรู้ของคณะฯต่อไป 

12) ยังไม่มีประสบการณ์ดังกล่าวค่ะ 
13) ยังไม่มีประสบการณ์ค่ะ 
14) ผลิตหุ่นจําลองสัตว์ทดลอง(หนูแรท)และ CD การปฏิบัติการกับสัตว์ทดลองเพื่อใช้

ประกอบการเรียนการสอนด้านสัตว์ทดลอง 
15) ยังไม่มีประสบการณ์ 
16) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมงาน 
17) ไม่มีความคิดเห็น 
18) ไม่มีประสบการณ์ตรงในการนําการจัดการความรู้มาใช้ใน ม.มหิดล แต่ได้ร่วมเรียนรู้การ

จัดการความรู้กับกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะ ทีมท่ีปรึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม นําโดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง 

19) ยังไม่เคย 
20) การมีส่วนร่วมในการจัด R2R 
21) นําความรู้เผยแพร่ในจดหมายข่าวพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน วางแผนและดําเนินการ

จัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม 

4. คําถามท่ีท่านอยากรู้ เกี่ยวกับ มาตรฐานท่ีสามของอุดมศึกษา (องค์การแห่งการเรียนรู้และ 
สังคมแห่งการเรียนรู้) KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจํา 
1) อยากทราบคําจํากัดความในมุมมองของมหาวิทยาลัยมหิดลของคําว่า "องค์การแห่งการ

เรียนรู้" 
2) มาตรฐานที่ 3 คืออะไร เก่ียวข้องอะไรกับ KM และสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางาน

ได้อย่างไร 
3) จะนําความรู้ท่ีได้มาถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานอย่างไร 
4) KM จะช่วยได้อย่างไร ผ่านขั้นตอนกระบวนการอะไร 
5) Learning Organization ความหมายท่ีแท้จริงคืออะไร 
6) ทําอย่างไรให้ทุกคนมีจิตสํานึกในการร่วมด้วยช่วยกันให้หน่วยงานเป็นหน่วยงานแห่งการ

เรียนรู้แทนที่จะให้เป็นหน้าท่ีของกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทําหน้าท่ี
ดังกล่าว 

7) ทําอย่างไรให้สิ่งเหล่าน้ีฝังแน่นอยู่ในตัวของทุกคน เป็นสิ่งท่ีตอ้งปฏิบัติ 
8) องค์กรแห่งการเรียนรูสําหรับความเป็นจริงน้ันสายสนับสนุนวิชาการที่ต้องสนับสนุน 

อาจารย์ท่ีเปรียบเสมือนเจ้าชีวิตของสายสนับสนุน ดังน้ันโอกาส เวลา ท่ีเข้าร่วม KM จะมี
น้อยมาก 

9) อยากทราบความหมาย 
10) จะกระตุ้นอย่างไรให้บุคลากรเห็นความสําคัญเรื่องการจัดการความรู้ หากบุคลากรไม่ค่อย

มีเวลา 
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11) ส่วนงานจะทําอย่างไรให้ส่วนงานเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
12) การท่ีจะเผยแพร่ KM ให้กับเพื่อนร่วมงาน สามารถทําได้โดยวิธีใดบ้าง 
13) อยากรู้แนวทางปฏิบัติว่า KM จะเติมเต็มในงานประจําได้อย่างไร 
14) มีเรื่องสัตว์ทดลองรวมอยู่ด้วยหรือป่าวคะ 
15) กลไกท่ีจะทําให้สัมฤทธิผล 
16) กิจกรรมท่ีควรดําเนินการ 
17) ต้องการทราบความหมายและรายละเอียดของเรื่องน้ี 
18) ไม่มีความคิดเห็น 
19) ยังไม่แน่ใจว่าคืออะไร 
20) จะทําอย่างไรในการให้บุคลากรท่ีแต่ละคนมีภาระงานมากอยู่แล้ว ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดการความรู้ เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มากขึ้น 

5. จากประสบการณ์ของตัวท่านเอง ท่านมีเร่ืองเล่าเร้าพลัง ท่ีเป็นประสบการณ์ของการพัฒนา
ในส่วนท่ีรับผิดชอบท่ีน่าจะถ่ายทอดเพื่อการเรียนรู้ คือ 
1) การเปลี่ยนแปลงหน้าท่ีจากนักตรวจสอบภายใน เป็น นักบริหารจัดการความเสี่ยง 
2) กรณีการจัดทําคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOP) 

ทําให้เห็นถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีละเอียดและสามารถนํามาใช้ได้จริง ดังน้ันจึงเห็นว่า
การจัดทํา SOP เป็นสิ่งท่ีทุกหน่วยงานควรทํา 

3) ไม่มีเรื่องเล่าขนาดเร้าพลังมีแต่การ "คุยสบายยามบ่าย" เล่าสู่กันฟังในเวทีท่ีหน่วยงานจัด 
ซึ่งเปิดกว้างให้บุคลากรท่ีสนใจมาฟัง  แต่ไม่ได้มุ่งเน้นประเมินและติดตามผลจาการเล่าสู่
กันฟัง 

4) ความรู้จาก KM เป็นความรู้ท่ีไม่เป็นทางการดังน้ันโอกาสท่ีคนเข้าร่วมจะได้รับความรู้มี
มากกว่าในเวทีอ่ืน ๆ 

5) เป็นหน่วยงานท่ีจัดโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมให้องค์การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ 
เรื่องของ KM, R2R และองค์ความรู้เก่ียวกับองค์กรแห่งการเรียนรู โดยเป็นการจัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมพลังคน พัฒนางานด้วยงานวิจัย และที่จัดล่าสุดก็คือ 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ งานวิจัยในงานประจําเรื่อง “เริ่มคิดและทําจริง R2R” ซึ่ง
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ 

6) อยู่ระหว่างเรียนรู้งานค่ะ 
7) รับผิดชอบในส่วนการสอนภาคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง เห็นนักศึกษาบางคนท่ีมาเรียนกลัว

หนูเป็นทุนอยู่แล้ว 
8) เมื่อมีปฏิบัติการกับสัตว์ทดลอง ทําให้เธอตัวสั่นและร้องไห้เพราะความกลัว ทําให้เกิด

ความคิดท่ีจะผลิตหุ่นจําลองขึ้นมาเพื่อให้นักศึกษาได้สัมผัสและเห็นภาพก่อนท่ีจะปฏิบัติ
จริงกับสัตว์ทดลอง ซึ่งปัจจุบันผลิตเสร็จและจําหน่ายแล้วค่ะ 

9) มีส่วนร่วมในการจัด AAR ภายหลังนายกสภามหาวิทยาลัยมาเยี่ยมช่ืนชมคณะ 

6. เคร่ืองมือใด ท่ีท่านมีประสบการณ์ (ตรง จริง) และมีความประทับใจในการนํามาเสริม 
เพื่อให้ KM เติมเต็มงานประจํา สร้างสรรค์ สู่ Learning Organization คือ (ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 
1) BAR  = 3 
2) AAR  = 2 
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3) ALR  = 0 
4) Dialogue = 3 
5) SST  
6) Blog = 3 
7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

7.1) พูดคุยแลกเปลี่ยน = 1 
7.2) Cops = 1 
7.3) SoP = 1 

 
• วิทยากร สรุปตอนท้ายว่า BAR (Before Action Review) เป็นกระบวนการหน่ึงของการจัดการ

ความรู้ เน่ืองจากทําให้รู้ถึงพื้นฐานความรู้ของผู้เข้าอบรม และช่วยให้วิทยากรผู้อบรมสามารถเติม
เต็มความรู้ของผู้เข้าอบรมได้ 

 
กิจกรรมที่ 2: Ground Rule 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 1 
 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ ดูรูปผู้หญิงหมุนตัวด้วยปลายเท้า แล้วทายว่าผู้หญิงในรูปหมุนตามเข็ม

นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา 
 

 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• วิทยากร สรุปว่าการมองว่าผู้หญิงหมุนตามหรือทวนเข็มน้ัน เราสามารถควบคุมภาพท่ีเรามองได้

โดยให้ดูจุดหมุนท่ีปลายเท้า ซึ่งการมองว่าทวนเข็มน้ัน เป็นการทํางานของสมองซีกซ้าย การมองว่า
ตามเข็มเป็นการทํางานของสมองซีกขวา แต่ละคนอาจมองได้ไม่เหมือนกัน แต่สามารถฝึกให้มอง
อีกแบบท่ีไม่ถนัดได้ จะเป็นการฝึกการทํางานของสมองเราได้ เปรียบได้กับ งานทางด้านการจัดการ
การความรู้ ถ้าเป็นเรื่องทฤษฎีนับได้ว่าเป็นเรื่องยากท่ีจะเรียนรู้ แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในสิ่งท่ีไม่คุ้นเคยน้ันเป็นเรื่องท่ียากกว่า 
 

กิจกรรมย่อยท่ี 2 : การทํา Simulation 
 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ เขียนช่ือและนามสกุลของตนเอง ลงในกระดาษเปล่า 
• ต่อไปให้ผู้เข้าอบรมฯ เขียนช่ือและนามสกุลของตนเอง ลงในกระดาษเปล่าอีกครั้งหน่ึง แต่ให้ใช้ 

มือข้างท่ีไม่ถนัด 
• วิทยากรถามความรู้สึกของผู้เข้าร่วมฯ ว่าเม่ือต้องใช้มือข้างท่ีไม่ถนัดเขียนแล้วรู้สึกอย่างไร 
• สรุปผลจากผู้เข้าอบรมฯ ได้ดังน้ี 

1. ยาก อึดอัด ต้องตั้งใจ 
2. รู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ ไม่คุ้นเคย 
3. เขียนได้ดีกว่ามือข้างท่ีถนัด เพราะต้องทําสิ่งท่ีไม่คุ้นชินด้วยความตั้งใจ 
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 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• วิทยากร สรุปว่า เม่ือใดท่ีเราต้องทําอะไรท่ีไม่คุ้นเคยน้ัน เราควรมีจุดมุ่งหมายหรือแรงบันดาลใจใน

การทํา จะทําให้เรามีความตั้งใจในการลงมือกระทําและทําให้ผลงานออกมาดี ในขณะท่ีหากทํา
อะไรในสิ่งท่ีคุ้นเคย เราอาจจะทําแบบไม่ค่อยตั้งใจ ผลงานท่ีออกมาจึงไม่ค่อยดี 

• หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง มี 5 ข้อ 
1. A=Awareness=ตระหนัก 

ตระหนักว่าถึงเวลาท่ีต้องมีการเปลี่ยนแปลง ต้องมีการพัฒนาตัวเองแล้ว 
2. D=Desire=ความอยาก 

อยากท่ีจะเปลี่ยนแปลง 
3. K=Knowledge=ความรู้ 

ให้ความรู้แนวทางการเปล่ียนแปลง 
4. A=Ability=ความสามารถ 

ความสามารถท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้จริง 
5. R=Reinforce=รักษาความต่อเน่ือง 

• รูปแบบพฤติกรรมหรือสไตล์ ของมนุษย์ 
D (Dominant) = ด่วน/ผลักดัน/นํา    เปรียบเสมือนเป็น กระทิง 
I (Influencing) =อิทธิพลโน้มน้าว/เอาใจ/ชักจูง   เปรียบเสมือนเป็น เหย่ียว 
S (Steady) = สม่ําเสมอ มั่นคง แน่นอน เสมอต้นเสมอปลาย เปรียบเสมือนเป็น หนู 
C (Compliant) = ทรงไว้ซึ่งความถูกต้อง รอบคอบ เป็นขั้นตอน เปรียบเสมือนเป็น หมี 

 
กิจกรรมย่อยท่ี 3 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ พับครึ่งกระดาษ A4 และเขียนตัวเลข 1-20 เรียงลงในกระดาษ 
• วิทยากรจะพูดคําท้ังหมด 20 คํา พร้อมกับอักษร ก หรือ อักษร ข  

  ถ้าวิทยากรพูดอักษร ก ให้ผู้เข้าอบรมฯ นับจํานวนพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ของคํา 
  ถ้าวิทยากรพูดอักษร ข ให้ผู้เข้าอบรมฯเขียนความรู้สึกของคําน้ันๆ 

• คําท้ังหมด มีดังน้ี 
1. ปากกา - ข 
2. รองเท้า - ก 
3. ทะเล - ข 
4. คอมพิวเตอร์ - ข 
5. แว่นตา - ก 
6. สีเทียน - ข 
7. กรอบรูป - ก 
8. โต๊ะทํางาน - ก 
9. สมุดพก - ข 
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10. สีแดง - ข 
11. เสื้อแขนยาว - ก 
12. พระจันทร์ - ก 
13. กระดาษดํา - ข 
14. รถยนต์ - ก 
15. ดินสอสี - ก 
16. พระอาทิตย์ - ข 
17. เก้าอ้ี - ก 
18. รองเท้าแตะ - ข 
19. สีดํา - ก 
20. ทางด่วน - ข 

• ต่อจากน้ันวิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ พลิกกระดาษแผ่นน้ันไปอีกด้าน แล้วให้นึกคําท้ัง 20 คําแล้ว
เขียนลงไปเท่าท่ีจําได้ 

• เมื่อเขียนเสร็จให้ผู้เข้าอบรมฯ เทียบว่าคําท่ีจําได้เป็นคําท่ีลงท้ายด้วยเงื่อนไข ก หรือ ข แล้วนับว่า
คําท่ีจําได้ส่วนใหญ่เป็นคําของเงื่อนไขใด 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• วิทยากร สรุปว่า คนส่วนใหญ่จะจําคําท่ีลงท้ายด้วยเงื่อนไข ข ได้มากกว่าเงื่อนไข ก เน่ืองจาก

เงื่อนไข ข เป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก 

 
 
กิจกรรมที่ 3: KM as a Management Tool 

 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ เล่นเกมท่ีช่ือว่า “ZIN” โดยแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม และแจกบัตรคํา 33 ช้ิน

ให้แต่ละกลุ่ม โดยในบัตรเป็นคําภาษาอังกฤษ  
• กติกา มีดังน้ี 

- ห้ามโชว์บัตรคําให้เพื่อนดู แต่สามารถสื่อสารให้เพื่อนรับรู้ได้ว่าในบัตรท่ีตนได้รับเป็นคําท่ีมี
ความหมายว่าอย่างไร 

• คําถาม 
- ให้ในกลุ่มช่วยกันหาผลลัพธ์ว่า สิ่งก่อสร้าง ZIN สร้างเสร็จวันไหนในอาทิตย์ 

• อุปสรรคของเกมคือ 
- การส่ือสารให้เพื่อนเข้าใจความหมายของคําภาษาอังกฤษท่ีแต่ละคนได้รับ 
- หนทางหาผลลัพธ์แต่ละทางอยู่อย่างกระจัดกระจาย ต้องหาทางจัดหมวดหมู่ 
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 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• คําตอบของเกม เป็นดังน้ี  

- ได้คําตอบเป็น 5.95 
- 50,000 คิวบิกฟุต เท่ากับ 50,000 บล็อก 
- 1 คิวบิกฟุต เท่ากับ 1 บล็อก 
- การทํางานอาทิตย์ละ 5 วัน หยุด 1 วัน 

• วิทยากรให้คุยกันในกลุ่มว่า ทําไมถึงหาคําตอบไม่ได้ และทําไมคําตอบถึงผิด แล้วเงื่อนไขท่ีโจทย์ 
ตั้งมาเพื่ออะไร 

 
 
กิจกรรมที่ 4: เติมเต็มการจัดการความรู ้

 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ แต่ละกลุ่มทํากิจกรรมท่ีเรียกว่า  “Dialogue” โดยให้แต่ละกลุ่มมีอุปกรณ์ 

ท่ีเรียกว่า Talking Stick โดยในกลุ่มใครท่ีเป็นถือ จะเป็นคนพูด ส่วนคนอ่ืนๆให้ฟัง ห้ามพูด ถ้าใคร
พูด คนท่ีถืออุปกรณ์จะเคว้งอุปกรณ์ใส่ได้ แล้วสลับกัน ใครเป็นคนพูด จึงค่อยถืออุปกรณ์ 

• หลังจากน้ันวิทยากรให้แต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมาพูดแบ่งปันสิ่งท่ีคุยกันในกลุ่ม กลุ่มละ 3 
ประเด็น สรุปได้ดังน้ี 

 กลุ่มท่ีหน่ึง :  
- มีการส่ือสารภายในกลุ่มโดยใช้วิธีการเขียนบนกระดาษ Flipchart 
- มีการคิดนอกกรอบ เพื่อหาคําตอบของคําถามให้ได้ 
- เป้าหมายท่ีสําคัญ ไม่ใช่การคิดหาคําตอบอย่างเดียวแต่เป็นความสามัคคีของกลุ่ม 

  

กลุ่มท่ีสอง : 
- มีการทํางานหาผลลัพธ์ช้า แต่ทุกคนจะช่วยกันสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน 
- เม่ือได้คําช้ีแนะจากอาจารย์ เสมือนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้มีประสบการณ์ 
จึงช่วยให้ในกลุ่มเกิดหนทางในการหาผลลัพธ์ได้ดีขึ้น 

กลุ่มท่ีสาม : 
- ได้เรียนรู้กระบวนการคิดจากเพื่อนร่วมกลุ่ม  
- เ ห็นความสํ า คัญของทุกคนเ ท่า เ ทียมกันเ น่ืองจากงานจะสํ า เร็ จ ได้ น้ัน  
ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคน 

- ได้ความสามัคคี   

กลุ่มท่ีสี่ : 
- ได้รับการเรียนรู้จากทุกคนในกลุ่ม และการรับข้อมูลจากสิ่งท่ีเป็นโจทย์ 
- การเรียนรู้การตีความแปลผลจากสิ่งท่ีได้รับ เพื่อถ่ายทอดและสื่อสารให้กับผู้อ่ืน 
- เกิดความสามัคคีกัน 
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กลุ่มท่ีห้า : 
- ใช้จินตนาการในการนําข้อมูลของแต่ละคนมาเรียงต่อกัน 
- ใช้การส่ือสารด้วยการบอกกล่าวและรูปวาด 
- ได้รับความร่วมมือและความถนัดจากทุกคนภายในกลุ่ม 

 
• ความคิดเห็นจาก Observer 

คนท่ีหน่ึง 
- ขณะท่ีใกล้จะหมดเวลา ทุกคนพยายามช่วยกันในการหาคําตอบให้ได้ 
- แต่ละคนใช้ความถนัดของตนแสดงออกมา เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่าง
เต็มท่ี 

คนท่ีสอง 
- ถ้ามีการวางแผนที่ดี จะสามารถดําเนินงานได้อย่างราบรื่น 
- การร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดกัน 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• วิทยากร สรุปดังน้ี 

- เกมน้ีต้องการให้คุณค่ากับทุกคน กระดาษการ์ดท่ีได้รับ ถือเป็น Value ของแต่ละคน 
- เป็นการเปรียบเทียบสิ่งต่างๆเพื่อแสดงถึงองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
- องค์ความรู้ที่นํามาจัดการมีอยู่ 2 อย่าง คือ Explicit และ Tacit ซึ่งบางทฤษฎีมีการ

เปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์เป็นภูเขานํ้าแข็ง เพื่อให้เห็นคุณค่าของความรู้ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ได้แก่ สิ่งท่ีลอยอยู่เหนือนํ้า เรียกว่า Explicit ซึ่งเป็นความรู้ท่ีจับต้องได้ และสิ่งท่ีอยู่ใต้นํ้า 
เรียกว่า Tacit เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตัวตนของคน ซึ่งจับต้องไม่ได้ โดยตามหลักวิทยาศาสตร์น้ัน 
สิ่งท่ีอยู่ใต้นํ้ามักมีปริมาณมากกว่าสิ่งท่ีอยู่เหนือนํ้า ดังน้ัน Tacit หรือสิ่งท่ีอยู่ในตัวคน จึงมี 
Value มาก การจัดการความรู้น้ันจําเป็นต้องจัดการท้ัง 2 อย่าง และสิ่งท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ 
คือการท่ีรู้จักนําความรู้ต่างๆท่ีกระจัดกระจายมาใช้และปฏิบัติจริง ดังปณิธานของมหิดล  
“ความสําเร็จที่แท้จริงคือการนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้” ดังน้ันการจัดการความรู้  

จะเปรียบเสมือนวงจร ซึ่งต้องมีท้ังขาขึ้น คือการแบ่งปันความรู้ และขาลง คือการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ 

- จากเกม บัตรคํา เปรียบเสมือนเป็น Tacit Knowledge ซึ่งเราต้องหาทางถ่ายทอดให้คนอ่ืน
เข้าใจเราให้ได้ 
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กิจกรรมที่ 5: พ่ีเลี้ยงใจเคยีงคู่พัฒนา 
 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ จัดกลุ่มกันตามใจชอบท้ังหมด 8 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนคุยกันในกลุ่ม

เก่ียวกับประสบการณ์และความประทับใจของตนเอง ใครท่ีเป็นผู้พูดให้ถือ Talking Stick หรือ
ปากกาสี เม่ือเล่ากันครบทุกคนในกลุ่มแล้ว ให้เขียนหรือวาดภาพลงในกระดาษ Flipchart  

• กติกา ดังน้ี 
- รอบท่ี 1 

 Session ละ 15 นาที 
 เลือก 1 คนเป็น Host ท่ีเหลือ กระจายไปกลุ่มถัดไป 
 หมุนกลุ่ม 

- รอบท่ี 2 
Host ทําหน้าท่ี 

 สรุปสิ่งท่ีกลุ่มก่อนหน้าน้ีได้ ถก กันไว้ 
 เริ่ม ถก กันต่อ 

- รอบท่ี 3&xx แต่ละรอบ ห้ามเป็น Host คนเดิม  
- แต่ละรอบ ขอให้ ทําการ Check In!!! โดยการ Keep silent สงบสติ น่ังครุ่นคิด ทบทวน  
สัก 1-2 นาที 

- การนําเสนอถ้านําเสนอเป็นรูปภาพได้ก็ย่ิงดีย่ิงเข้าใจ 
• สรุปผลจากผู้เข้าอบรมฯ ได้ดังน้ี 

กลุ่มท่ีหน่ึง : กลุ่มสายลมสองเรา 
‐ มีความประทับใจในการได้มาอบรมสถานท่ีน้ี มีบรรยากาศท่ีดี ประทับใจอาจารย์วิทยากรท้ัง

สองท่าน และประทับใจรสชาดอาหาร 
‐ ได้มิตรภาพจากผู้เข้าอบรมท่านอ่ืนๆ เกิดเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ จนเกิดเป็นความสุขในการอยู่

ร่วมกัน การทํางาน 
‐ เกิดการเรียนรู้การทํางานจากผู้เข้าอบรมท่านอ่ืนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 
‐ ได้แลกเปลี่ยนปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน ทําให้เกิดเป็นเครือข่ายการพูดคุยในเรื่อง

ท่ีคล้ายๆกัน 
 

กลุ่มท่ีสอง : กลุ่มสนทนายามเช้า 
‐ การมาเข้าอบรมครั้งน้ี ทําให้ทราบว่า KM เป็นเครื่องมืออย่างหน่ึงท่ีนํามาใช้ในการทํางานได้ 
‐ จากการได้เล่าประสบการณ์ของแต่ละคน โดยท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ทําให้ได้มีการ

แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน 
‐ การมีเป้าหมายสูงสุดในการทํางาน คือการทําให้มหาวิทยาลัยเป็นปัญญาของแผ่นดิน 
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 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• วิทยากรสรุปว่า 
‐ แต่ละกลุ่มมีเน้ือหาสาระท่ีดีมาก ทําให้แต่ละคนได้เรียนรู้เครื่องมือของ KM และมีการถ่ายทอด

ไปสู่เพื่อน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
‐ แต่ละคนมีปัจจัยเอ้ือต่างๆท่ีทําให้เกิดความรู้สึกต้องการที่จะจัดการความรู้มากขึ้น จนเกิดเป็น

เครือข่ายกัน 

 
กิจกรรมที่ 6: ทบทวนท่ีมา AAR นําพาสู่สัญญาใจ 

 

 กระบวนการกิจกรรม 
• วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมฯ เขียนบรรยายความรู้สึกและความรู้ท่ีได้รับหลังการอบรมฯ สรุปได้ดังน้ี 

1. ตัวเจ้าของได้เรียนรู้อะไร 
2. ตัวเจ้าของ จะนําไป พัฒนา ตน/ฅน/งาน และหน่วยงานเจ้าของอย่างไร 

 เป้าหมาย ระยะสั้น/ระยะยาว 
 ตัวช้ีวัด 
 ทรัพยากร 
 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 

3. จะให้วิทยากร อ.JJ และ อ.ทวีสิน ปรับปรุงตัวอะไร 
 

 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
• จากเอกสารหลังการอบรมฯ ท่ีผู้เข้าอบรมฯส่งกลับคืนมา สามารถรวบรวมได้ดังน้ี 

1. ตัวเจ้าของได้เรียนรู้อะไร 
1) เรียนรู้เครื่องมือแห่งความสําเร็จ 
2) ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รู้จักเคร่ืองมือในการนําความรู้มาใช้เผยแพร่ให้ผู้อ่ืน

และตนเองได้นําไปพัฒนางานและตนเอง 
3) การเข้าอบรมในครั้งน้ีได้รับความรู้มากข้ึน ทําให้เกิดแนวทางและพลังใจในการท่ีจะนํา

กลับไปใช้ในงานและในองค์กรของตนเอง 
4) ได้เรียนรู้เก่ียวกับเครื่องมือตัวใหม่ คือ KM ซึ่งเป็นเครื่องมือท่ีเราสามารถนําไปใช้ในการ

ปรับเปลี่ยนและพัฒนางานของเราได้ 
5) ได้รู้ว่า KM มีอยู่รอบๆตัวเรา เพียงแต่เราไม่เคยสนใจหรือรับรู้มาก่อน 
6) หากต้องการพัฒนา ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
7) ได้รับทราบถึงการจัดการความรู้ท่ีแท้จรงิ 
8) ได้เรียนรู้ถึงหลักการบูรณาการท่ีนําความรู้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กรมาใช้

ประยุกต์ให้เกิดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและสามารถทําให้เราได้นําเอาหลักการ
เรียนรู้มาใช้ในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม 

9) ได้เข้าใจหลักการของ KM และจะการนําไปใช้ในงาน 
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10) ได้เรียนรู้ขบวนการท่ีจะทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จอย่างหน่ึง 
11) เข้าใจ KM มากขึ้น ไม่ใช่เรื่องยาก บางครั้งเราทําไปแล้วโดยไม่รู้ตัว อย่างแรกคือการรับฟัง

ให้มากขึ้น ฟังอย่างสงบ เพื่อเข้าใจคนรอบตัวมากขึ้น 
12) ได้ทราบถึงหลักคิด/หลักปฏิบัติในการนํา KM ไปใช้และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

องค์กรโดยใช้ KM เป็นเครื่องมือให้เข้าใจคําว่า KM มากขึ้นและท่ีสําคัญ คือ การสร้าง
เครือข่าย 

13) ได้รู้จัก KM มากย่ิงขึ้น เข้าใจและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และได้รู้ถึงการสร้าง KM โดยเริ่มจาก
ตัวเองก่อน 

14) รู้กระบวนการในการท่ีจะดึงบุคคลในองค์กรมาร่วมกันระดามความคิด แลกเปลี่ยนความรู้
และสิ่งท่ีอยู่ภายในตัวออกมา 

15) ได้รู้จักการปรับตัวเวลาจัดกลุ่มทํากิจกรรม ได้รู้จัก KM 
16) ได้เรียนรู้ KMคืออะไร ความรู้คืออะไร เทคนิคในการจัดการความรู้ และเครื่องมือในการ

จัดการความรู้ (แลกเปลี่ยนเรียนรู้, Deep listening, Brainstorm, World Cafe) 
17) เรียนรู้ขั้นตอนกระบวนการ การสร้างแรงจูงใจ การคิดอย่างรอบคอบ การเปิดใจรับฟัง

ผู้ร่วมงาน 
18) ได้เรียนรู้เครื่องมือท่ีจะช่วยส่งเสริมกระบวนการท่ีจะทําให้เกิด ISM ในองค์กร และได้

ความรู้ในการนําเครื่องมือต่างๆไปใช้ให้เกิด Value ขององค์กร 
19) ได้เรียนรู้ Background จากประสบการณ์ของผู้อ่ืน เรียนรู้กระบวนการสร้างการจัดการ

ความรู้ เรียนรู้ว่าท่ีผ่านมาทํา KM ยังเข้าใจผิดทาง และได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างมุขเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับคนในองค์กร 

20) ได้เรียนรู้หลักคิดและหลักปฏิบัติของ KM 
21) อะไรคือ KM ประโยชน์และความจําเป็นของKM เครื่องมือKM ปัญหาอุปสรรคในการทํา

KM การเริ่มต้นนํา KM เข้าหน่วยงาน และกระบวนการทํา KM 
22) ได้เรียนรู้เก่ียวกับ KM ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีความรู้ในด้านน้ีเลย พร้อมท้ังมีเครื่องมือท่ีจะ

สามารถนําไปใช้ปรับปรุงในหน่วยงานต่อไป รวมท้ังได้มีโอกาสพบปะเครือข่ายจากคณะ
ต่างๆมากขึ้น 

23) ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนกับคนอ่ืนและมองตนเอง และปรับตนเองให้เข้ากับคนอ่ืน 
24) ตัวเราได้เรียนรู้หลายๆอย่างท่ีไม่เคยรู้จักมาก่อน อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของคนหลายๆ

คนท่ีรู้สึกแบบน้ี แต่มันเป็นเรื่องแปลกสําหรับเราไม่ว่าจะเรียนรู้ในเร่ืองKM จากที่ไม่เคยรู้
มาก่อนว่ามันต้องทําอย่างไร และนําไปใช้ประโยชน์อย่างไร แต่มาอบรมในครั้งน้ีได้อะไร
กลับไปหลายอย่าง ได้รู้จักคนท่ีไม่เคยรู้จัก ได้ความรู้ ได้มาหัวหิน และได้เท่ียว 

25) เรียนรู้กระบวนการท่ีเป็นธรรมว่าสิ่งน้ันๆคืออะไรในกระบวนการท่ีทําจริง 
26) ทําให้ได้กระบวนคิด และวิธีการท่ีกระทําให้ถึงเป้าหมายความสําเร็จ 
27) ได้รู้ว่าKMคืออะไร วิธีการนําKMไปใช้ ได้รู้วิธีการทํางานเป็นทีม กล้าท่ีจะแสดงความ

คิดเห็น ได้เครือข่ายได้เพื่อนใหม่ 
28) ได้เรียนรู้เครื่องมือท่ีจะนํากลับไปพัฒนาตนเอง และนําไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่อไป 
29) ได้เรียนรู้เครื่องมือท่ีจะนํากลับไปประยุกต์ใช้ ได้เรียนรู้คน ความแตกต่าง การสื่อสาร และ

ได้เรียนรู้หน้าท่ี บทบาทของ Facilitator การพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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30) เรียนรู้กระบวนการของKMในรูปแบบท่ีไม่เคยเจอ เรียนรู้ประสบการณ์ท่ีดีจากคณะ
วิทยากร เรียนรู้ตัวอย่างท่ีดีจากเพื่อนหลากหลายหน่วยงาน และเรียนรู้วิธีการสร้าง
ความสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือท่ีดีมากขึ้น 

31) ได้เรียนรู้เทคนิคและหลักการวิธีคิดในเรื่องของ KM ซึ่งจากเดิมไม่ค่อยรู้เรื่อง เมื่อมาอบรม
ทําให้เข้าใจความหมายมากขึ้น 

32) ได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือท่ีจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายเครื่องมือ 
33) ได้ทราบแนวคิดทฤษฎีของKM เกร็ดวิชาเพ่ือง่ายต่อการทําความรู้จักและเข้าใจKMได้ดี

ย่ิงขึ้น จากเดิมไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านน้ีมาก่อน ก็สามารถ get idea ได้ว่ามันคืออะไร 
เข้าใจได้ว่า KM คือสิ่งท่ีมีอยู่ในตัวของเราแต่ละคน และได้ถ่ายทอดเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นหลักคิดท่ีให้ง่ายต่อการจดจํา 

34) ได้ทราบถึงKMเป็นเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ KMสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงเปล่ียน
เวลาวัฒนธรรมองค์กร ได้ทราบถึงการแลกเปลี่ยนความคิดการพัฒนาตน ได้เล่าเรื่อง
ประสบการณ์ทํางาน ได้รู้ตัวตนของตนเอง ได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการจะนําKMไปใช้ 

35) ให้ความสําคัญกับคุณค่าของทุกคน 
36) กลยุทธ์พัฒนาใจ 
37) ได้เรียนรู้เทคนิควิธีการ KM 
38) รู้ว่าการปิ้งไก่ต้องใช้ไม้ไม่ใช่มือ รู้โอกาสเพื่อเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร รู้เครื่องมือ รู้จักเพื่อน 
39) ได้เรียนรู้เทคนิคและความหมายของ KM มากยิ่งขึ้น เป็นคนมุ่งเรียนรู้และไม่ห่วงจิต 
40) ได้เรียนรู้เรื่องการจัดการตนเอง ความสัมพันธ์กับคน ว่ามีความสําคัญต่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

โดยอาศัย KM มาเป็นเครื่องมือในการจัดการ 
41) เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
42) ได้เรียนรู้ว่าสิ่งท่ีดูเหมือนเป็นนามธรรมจะนํามาใช้เป็นรูปธรรมได้อย่างไร 
43) ได้เรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ให้ 

 

2. ตัวเจ้าของ จะนําไป พัฒนา ตน/ฅน/งาน และหน่วยงาน เจ้าของ อย่างไร 
1) นําความรู้ท่ีได้รับไปบริหารจัดการงานของตนเองท่ีปฏิบัติอยู่ 
2) สร้างเครือข่ายในองค์กรให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) จะนําเครื่องมือท่ีได้จากวันน้ีไปใช้พัฒนาจัดการตนเองและองค์กรให้มุ่งหน้าต่อไปให้ดี

ย่ิงๆขึ้นไป 
4) อยากจะทําอย่างต่อเน่ืองจนเกิดเป็นกิจวัตร 
5) นําความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับผู้ร่วมงาน และนําองค์ความรู้ท่ีได้รับไป

แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนําความรู้และประสบการณ์จาก
เพื่อนร่วมงาน หัวหน้างาน มารวบรวม และเก็บไว้เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

6) นําไปเผยแพร่ความรู้ครั้งน้ีไปแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในหน่วยงาน 
7) ประยุกต์ใช้กับงานท่ีทํา 
8) อยากให้วิทยากรไปให้ความรู้กับหน่วยงานของกองต่อไป เพื่อความมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
9) พัฒนาตนในการทํางานของตนเอง 
10) จะนําเรื่องท่ีได้รับพัฒนาไปเล่าให้คนในส่วนงานได้รู้และกระตุ้นให้ทุกคนในหน่วยงาน

ตระหนักถึงความสําคัญของ KM 
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11) จะนําไปส่งต่อความรู้ให้กับคนอ่ืนในหน่วยงาน ความจริงในหน่วยงานของเราก็มีการใช้ 
KM อยู่บ้างแล้ว แต่เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้นําไปพัฒนาต่อยอด
ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น แต่กลับไปคราวน้ี จะนําสิ่งท่ีได้รับไปต่อยอดให้ดีย่ิงขึ้น 

12) นําไปเรียนผู้บังคับบัญชา เพื่อทราบและร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีทิศทาง และ
เป้าหมายท่ีชัดเจน เพื่อช่วยปรับปรุงองค์กร 

13) คิดว่าจะพัฒนาตนเองก่อน เปิดใจตนเอง แล้วคิดว่าการเปิดใจของตนเองก่อนเพ่ือน
ร่วมงาน จะทําให้พัฒนางานต่อไปได้ไม่ยาก 

14) ตนเอง –เขียนบันทึกส่วนตัว และบันทึกเรื่องงาน 
15) องค์กร –นําความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในงานประจํา (KM Unit) 
16) การจัดกิจกรรมรณรงค์วัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในวิทยาลัยฯ ได้เข้า

ร่วมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ในการทํางาน ก่อให้เกิดความสามัคคีภายในเดือนตุลาคม 
17) การจัดกิจกรรม Morning Talk ภายในหน่วยงานภายในเดือนตุลาคม 
18) ตนเอง: จะนําไปใช้ในการใช้ชีวิตประจําวัน จัดการเรียนรู้ให้เป็นระบบมากขึ้น ใช้เครื่องมือ

ตัวน้ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และนอกจากน้ีจะนําไปใช้ในงานด้วย 
19) หน่วยงาน: ความรู้ท่ีได้เหมาะอย่างย่ิงท่ีจะไปใช้กับงานในองค์กร คิดว่าอาจเป็นจุดเล็กท่ี

สามารถนําไปช่วยองค์กรได้ 
20) พัฒนาเครือข่าย Facilitator ในองค์กร พัฒนาการเป็น Facilitator ของตนเองในการ

พัฒนางานขององค์กร และพัฒนาการจัดการความรู้ Self-reflection 
21) จะนําความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้ร่วมงาน และจะพยายามกลั่นกรองส่ิงท่ีเป็นความรู้จาก

ภายในตัวเองออกมาให้เป็น KM เพื่อแบ่งปันและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรต่อไป และ
จะต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาองค์กร 

22) นําเครื่องมือท่ีได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อทําให้เกิดการปฏิบัติ 
23) ก่อนอ่ืนเราต้องนํามาปรับประยุกต์และพัฒนาตนเองก่อน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและปรับ

ประยุกต์ใช้กับ scopeงานตนเองก่อน จะสามารถส่งผลดีแก่องค์กรของเราได้ต่อไป ไม่ว่า
อย่างไรก็ตามคิดว่ามีแต่สิ่งดีๆหากเรากล้าจะเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

24) กลับไปจะเริ่มนําเอาKMมาใช้กับตนเองก่อน เมื่อประสบความสําเร็จแล้วจะนําไปสู่เพื่อน
ร่วมงาน 

25) พัฒนาฅน: ลดอัตรา ฟังคนอ่ืนมากขึ้น พัฒนางาน/หน่วยงาน ซึ่งงานเป็นเรื่องสนุกและเรา
จะมีความสุขกับงาน 

26) พัฒนาคน: Share, Positive Thinking 
27) มีโครงการท่ีจะทํา KM ในเรื่องการบริการในลักษณะ One Stop Service 
28) นําเครื่องมือไปพัฒนาชุมชนและทีม 
29) จะนําไปพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานบางคนที่รู้สึกไม่ค่อยดีก่อนมา เพราะขนาด

เพื่อนท่ีเพิ่งเจอท่ีน่ียังกล้าท่ีจะให้และยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่าง จะพยายามมองข้อดี
เขาให้มากๆ เพื่อพัฒนาองค์กรให้เพื่อนร่วมงานรักกัน เห็นใจกัน ช่วยเหลือกัน โดยมี
งานวิจัยเป็นตัวช้ีวัดจากท่ีหน่วยงานมีน้อยมากถึงไม่มีเลยในแต่ละปี  
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 เป้าหมาย ระยะสั้น/ระยะยาว 
1) ระยะสั้น: สร้างและพัฒนา CoPs ใหม่ 12 กลุ่ม/ปี 

ระยะยาว: สร้าง LO (LO Index ≥ 4.5 ภายในปี 2556) 
2) เป้าหมายระยะสั้น: จะนําความรู้ท่ีได้รับไปปรับเปลี่ยนงาน โดยเริ่มจากตัวเราเองก่อน เริ่ม

จากการใช้ KM มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน ท่ีผ่านมาในหน่วยงานมีการพูดคุยกันน้อย 
เริ่มจากตัวเราใช้ KM มาเป็นเครื่องมือในการสอนงาน การประสานงาน 

3) ระยะสั้น: ชวนคุยกันในงานเดียวกันให้งานพัฒนาต่อไป 
4) ระยะยาว: ชวนคุยกันในงานส่วนอ่ืนๆของสถาบันฯ และพัฒนาต่อไป 
5) ระยะสั้น: คงต้องพัฒนาตัวเองก่อน 
6) ระยะยาว: ถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงาน 
7) ระยะสั้น: เริ่มจากตัวเองก่อน เป็นลําดับแรก (อันน้ีสําคัญท่ีสุด) 
8) ระยะยาว: นําไปสู่การจัดทํากระบวนการให้ทุกคนในองค์กรเกิดความรู้สึก Trust-Touch-

Talk->Teamwork โดยเริ่มจาก KM ในชีวิตประจําวันจนไปถึงการทํางานกับเพื่อน
ร่วมงาน 

9) ระยะสั้น: จะผลักดันตัวเองให้พัฒนาความเป็นผู้นํา เพื่อสร้างกระบวนการในองค์กรให้เกิด
การจัดการความรู้ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 

10) ระยะยาว: เกิดความเปล่ียนแปลงทางความสัมพันธ์ในองค์กร/วัฒนธรรมองค์กร ท่ีดีขึ้น
กว่าเดิม ทุกคนเริ่ม Trust และ Touch กันมากขึ้น 

11) ระยะยาว: ให้มีการนําเสนอความรู้ในงานของตน ไปสู่งานอ่ืนๆของคณะฯ 
12) ระยะสั้น: จัดกลุ่มเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และกําหนดเป้าหมายท่ีจะนําไปใช้ใน

ระยะยาว 
13) ระยะสั้น: เริ่มการสร้างสัมพันธภาพและแบ่งปันความรู้ในเรื่องท่ีสนใจร่วมกัน 
14) นําเครื่องมือท่ีได้เรียนรู้จากการมาอบรมไปใช้ เช่น การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร 
15) ระยะยาว: จัดกลุ่มพูดคุยเปิดใจก่อนเริ่มทําKM และสร้างความสัมพันธ์ 
16) ระยะสั้น: ทําเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน 
17) ระยะสั้น: เริ่มสร้างสัมพันธ์ในกลุ่มงานต่างๆให้มีความรู้สึก Care+Share 
18) ระยะยาว: ทํา Care+Share ของแต่ละคนให้เกิด KM เพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
19)  ระยะสั้น: คิดจะพัฒนาตัวเองให้สามารถใช้สมองท้ังซีกซ้าย-ขวาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และจะนําสิ่งท่ีได้เรียนรู้จาก KM ไปถ่ายทอดสู่พี่ๆภายในองค์กรของตัวเอง นอกจากน้ันยัง
จะเริ่มปรับให้ตัวเองเรียนรู้และใฝ่รู้ใส่ใจกับงานเพิ่มมากขึ้น 

20) ระยะยาว: อยากให้คนในองค์กรได้นํา KM ไปใช้กับงานของตนเอง เพื่อจะได้สามารถ
พัฒนางานและหน่วยงาน 

21) ระยะสั้น: จะพัฒนาตนเอง แนวความคิดและงานตัวเองก่อน 
22) ระยะยาว: ให้ผู้ร่วมงานเข้ามามีส่วนร่วมโดยนําวิธีการท่ีอบรมมาไปใช้ 
23) ระยะสั้น: การทําKMในการประชุม Morning Talk มีการใช้ Tool ของ KM และนํา KM 

ไปใช้ในชีวิตประจําวันมากย่ิงขึ้น 
24) กลับไปเล่าให้เพื่อนร่วมงานฟังถึงวิธีการ/เครื่องมือท่ีจะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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KPI ระยะสั้น (6 
เดือน) 

ระยะยาว (1 
ปี) 

สามารถเขียน/บันทึก ถอดบทเรียนในแต่ละวันของงานได ้ 80% 100% 
Coaching บุคลากรในการพัฒนางานได้ถูกต้อง ≥ 80% 100% 
มีหลักฐานการบันทึก ถอดบทเรียนของตนเองอย่างเป็นระบบ 80% 100% 

 

25) ระยะสั้น: นําไปปรับปรุงรูปแบบกิจกรรม KM ท่ีดําเนินการอยู่ 
26) ระยะยาว: นําไปปรับปรุงแผน KM ใหญ่ของหน่วยงาน 
27) ระยะสั้น: ตัวตนของเรา 
28) ระยะยาว: ขยายกลุ่ม/ เครือข่าย 
29) สร้างสัมพันธ์ท่ีดีท่ัวท้ังองค์กร (ทุก generation) 
30) ระยะสั้น: ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้รับให้แก่กลุ่มงาน HR/ กลุ่ม Happy Workplace เพื่อหา

แนวร่วมในการทํางาน 
31) 3 เดือน จะจัดระบบ KM ในท่ีทํางานให้เป็นรูปธรรม 
32) ระยะสั้น: สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้ดี/ผ่อนคลาย/วางใจ และพร้อมท่ีจะถ่ายทอด 

tacit ให้กัน 
33) ระยะยาว: นําประสบการณ์มาแชร์กัน และพัฒนางานต่อไป 
34) ระยะสั้น: สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างบุคคลภายในหน่วยงาน 
35) ระยะสั้น: จัดการกับตัวเองให้คิดบวกและทํางานเป็นระบบ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดี 
36) ระยะยาว: ร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานเพื่อจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
 

 ตัวช้ีวัด 
1) ความพึงพอใจของเพ่ือนร่วมงาน และผู้มาติดต่อ 
2) ความรู้ท่ีได้รับและเผยแพร่แก่เพื่อนร่วมงาน 
3) คนในส่วนงาน มีทัศนคติท่ีดีต่อ KM (จากเดิมท่ีค่อนข้างกลัว เพราะไม่เข้าใจ) 
4) ความเข้าใจการพัฒนารู้ 
5) บุคลากรในวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 60% 
6) ทุกคนมีความสุขกับงาน (งานเยอะไม่กลัว เพราะเรามี KM) 
7) จํานวนเร่ือง/ความรู้ทางด้าน IT ท่ีนําเสนอ  จํานวนผู้เข้ามาอ่านและความพึงพอใจของ 

ผู้เข้ามาอ่าน/รับความรู้ 
8) คนในองค์กรทํางานอย่างมีความสุขและย่ังยืน 
9) ปริมาณคนเข้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
10) ความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว (บรรยากาศของการประชุมเป็นกันเอง) 
11) สร้าง Cops ได้ 1 กลุ่ม 
12) บุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การจัดเวทีKM การดําเนินการ CoPs 
13) หน่วยงานเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันร้อยละ 80 
14) จะนําเอาเครื่องมือการนําองค์กรไปบอกเล่ากับเพื่อนร่วมองค์กร 
15) การมีส่วนร่วมอย่างมีความสุข 
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16) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ในการทํางานมากย่ิงขึ้น โดยมีความสุขและร่วมโครงการอย่าง
ต่อเน่ือง 

17) ความพึงพอใจของคนในหน่วยงาน 
18) มีองค์ความรู้ท่ีช่วยเพิ่มมูลค่างาน 
 

 ทรัพยากร 
1) ใช้ทรัพยากรทางด้านคลังปัญญา ประสบการณ์ ของแต่ละท่านมาให้เกิดประโยชน์แก่

องค์กรสูงสุด 
2) คน วิทยากร 
3) บุคลากรในสถาบันฯ 
4) บุคลากรในส่วนงาน 
5) บุคลากรขององค์กร 
6) ทุกสรรพสิ่งท่ีมีอยู่ในวิทยาลัยฯ เป็น KM ของเรา 
7) บุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ เห็นคนเป็นฅน 
8) ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงาน คนในทีม และอุปกรณ์อ่ืนๆ 
9) แหล่งความรู้ 
10) คน 
11) งบประมาณ ความรู้ 
12) บุคลากรของคณะฯ 
13) คิดว่าเมื่อมีการนําKMมาใช้ ช่วยประหยัดทรัพยากรได้เน่ืองจากคนเริ่มคิดอย่างเป็นระบบ 
14) นายทํา เราตาม 
15) เดือนละ 1 ครั้งๆละ 1,500 บาท รวม 18,000 บาท เป็นค่าจัดการพูดคุยต่างๆ 
16) คน ฐานข้อมูล 
17) การพูดคุยในหน่วยงาน 

 

 ปัจจัยแห่งความสําเร็จ 
1) ภาวะผู้นําของผู้เข้าร่วม 
2) การสนับสนุนจากผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม 
3) การติดตามอย่างต่อเน่ืองจากมหาวิทยาลัย 
4) เปิดใจ ใส่ใจ แบ่งปัน และฅน 
5) ใส่ใจ เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันกัน สู่ความสําเร็จ 
6) ความร่วมมือของทุกคนในองค์กร 
18) ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้น 
19) ทุกคนในส่วนงานได้เข้าใจคําว่า KM มากขึ้น ได้รู้จักคําว่า KM และมีทัศนคติท่ีดี 
20) บุคลากรพัฒนางานให้ไปสู่ความสําเร็จ 
21) การร่วมมือ การยอมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วม ทัศนคติ 
22) ทุกคนมี KM ในความรู้สึกตลอดเวลา 
23) ทุกคนเห็นคนเป็นฅน และให้ความสําคัญกับทุกคน ทุกงาน ทุกเรื่องสนใจในเร่ืองรอบข้าง 

(ไม่ใช่ฉลาดลึก แต่โง่กว้างเหมอืนทุกวัน) 
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24) หัวหน้างานสนับสนุน ทีมงานให้ความร่วมมือและร่วมนํา 
25) การมีส่วนร่วมของคนในองค์กรทุกคน 
26) ทุกคนในองค์กรเห็นความสําคัญของ KM และเข้าร่วมกิจกรรม 
27) ความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเพ่ือส่วนรวม 
28) ให้ทุกคนมีความเช่ือใจกันและมีการพูดคุย เล่าสู่กันฟังให้ได้เสียก่อน นอกจากน้ันก็อยากให้

ผู้ใหญ่ให้ความสําคัญด้วย 
29) ต้องสร้างให้บุคลากรในองค์กรมองเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน 
30) มีหัวหน้าให้การสนับสนุน/คณะเห็นชอบ และมีกรรมการเป็นผู้ช่วยอํานวยความสะดวก 
31) การร่วมมือร่วมใจกันของทุกคนในหน่วยงาน 
32) คน 1 คน จะทําสําเร็จเป็นไปได้ยาก ต้องมีการคุยกันให้มากขึ้นในหน่วยงาน และจะมีการ

พัฒนาแลกประสบการณ์มากขึ้น 
33) ผู้รับบริการเห็นชอบโครงการท่ีนําเสนอ และเพื่อนร่วมงานเห็นชอบกับแนวทางท่ีเสนอ 
34) ผู้อํานวยการให้การสนับสนุน และผู้ร่วมงานเห็นความสําคัญและให้ความร่วมมือ 
35) คนในองค์กรร่วมมือกัน 

 

3. จะให้วิทยากร อ.JJ และ อ.ทวีสิน ปรับปรุงตัวอะไร 
1) การเช่ือมโยง Action Leaning และการนําไปปฏิบัติให้ชัดเจนหรือเป็นตัวอย่างท่ีเป็น

รูปธรรมนําเสนอให้เห็นภาพท่ีชัดเจนข้ึน เช่ือว่าทุกคนท่ีมาได้รับประโยชน์และแรงบันดาล
ใจ แต่ความท้าทายคือ การเริ่มและวิธีการท่ีจะนําไปปรับใช้ในองค์กรต่อ 

2) อยากให้เจ้าหน้าท่ีผู้จัดงาน จัดงานดีๆอย่างน้ีอีก 
3) อยากให้อาจารย์ปรับปรุงในด้านการจัดให้มีการผ่อนคลายในการอบรม โดยอาจจะให้จัด

กลุ่มทํากิจกรรมนอกสถานที่ (นอกจากห้องอบรม) 
4) อาจารย์ท้ังสองถ่ายทอดได้ดีแล้วค่ะ เข้าใจมากข้ึน 
5) วิทยากรเป็นกันเอง พูดสนุก สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างดี 
6) ชอบอาจารย์ JJ มาก ท่านเป็นตัวอย่างของบุคคลรุ่นเก่าท่ีสามารถปรับตัวให้อยู่ในยุค 

2010 ได้อย่างดี ทันสมัย ขยัน รักชาติ และสถาบัน ท่านเป็นตัวอย่างท่ีดีให้กับข้าพเจ้ามาก 
และจะขอเข้าไปเย่ียมชมบล็อกของอาจารย์นะคะ 

7) ส่วนอาจารย์ GOB เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ไฟแรง ขอให้ทีมอาจารย์ก้าวหน้าและเป็นหลักให้
การทํา KM สําเร็จ 

8) ขอขอบพระคุณมากค่ะ รู้สึกดีมากๆ 
9) วิทยากรมีเทคนิคดีมากค่ะ การนํา VCD แต่ละเรื่องมาโดนใจทุกอันค่ะ ได้ idea, concept 

และพัฒนาจิตใจเยอะ 
10) ให้วิทยากรติดตาม KM ของทุกส่วนงาน 
11) วิทยากรเป็นสไตล์ของตนเอง 
12) วิทยากรท้ังสองท่านมีความรู้ความสามารถดีอยู่แล้วคิดว่าไม่ต้องปรับปรุง แต่ขอให้พัฒนา

สิ่งท่ีดีให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
13) อาจารย์ท้ัง 2 ท่าน เป็นวิทยากรท่ีมีความรู้และนําประสบการณ์มาสอนผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่ง

เป็นสิ่งท่ีดีมาก เห็นภาพชัดขึ้นสําหรับกิจกรรมต่างๆท่ีได้ให้ผู้เข้าอบรมไปทํา ขอบคุณ
วิทยากรและทีมงานมาก 
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14) คราวหน้าอยากได้วิทยากรท่านอ่ืนบ้าง เพื่อความหลากหลาย 
15) ขอบคุณมากค่ะสําหรับหลักคิดดีๆ พัฒนาการนําเสนอต่อไป 
16) ขอขอบคุณวิทยากรท้ังสองท่าน และทีมงานกองพัฒนาคุณภาพ 
17) อาจารย์ท้ังสองคน น่ารักดี เป็นกันเอง ไม่เครียด ไม่เรื่องมาก 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ : กองพัฒนาคุณภาพ   สํานักงานอธิการบดี 
กลุ่มเป้าหมาย : ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ  จากคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์/วิทยาลัย 
เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล  :  แบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) 

มือใหม่ รุ่นท่ี 2  “การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 
ช่วงเวลาในการสํารวจ : วันศุกร์ท่ี 24 – วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2553 
กลุ่มตัวอย่าง : จํานวน  45  คน   
การประมวลผล : ประมวลผลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป   SPSS  for   Windows 
การกําหนดคะแนน : ใช้เกณฑ์แบบ  Likert  Scale   แบ่งออกเป็น  5  ระดับ  ดังน้ี 
  ระดับความคดิเห็น : 
  ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/นายจ้างต่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 
  4.50 – 5.00 ถือว่า มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  3.50 – 4.49 ถือว่า มีความพึงพอใจมาก  
  2.50 – 3.49  ถือว่า มีความพึงพอใจปานกลาง 
  1.50 – 2.59 ถือว่า มีความพึงพอใจน้อย 
  0.01 – 1.49 ถือว่า มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
  0.00   ถือว่า ประเมินไม่ได ้
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุการประเมินผลการอบรม 
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ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษา การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2    
“การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” จากแบบประเมินผลท่ีให้แก่กลุ่มตัวอย่างท่ีมาเข้า
ร่วมอบรมฯ จํานวน 50 ราย ได้รับกลับคืนและสามารถใช้ในผลการวิเคราะห์ได้จํานวน 45 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 90.00  โดยมีผลการวิเคราะห์ตามหัวข้อการประเมิน ดังน้ี 
 
ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม 

จากแบบประเมินท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) 
มือใหม่ รุ่นท่ี 2  “การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา”  พบว่า  บุคลากรที่ทําหน้าท่ี
เป็นวิทยากรท้ัง 2 ท่าน คือ รศ.นพ. จิตเจริญ ไชยาคํา และ อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ได้รับความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ 4.33 ตามลําดับ   

 
ความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ี 

จากแบบประเมินท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ พบว่า ความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับจากการ
อบรมในครั้งน้ี ในส่วนของ กิจกรรมการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่   ได้รับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.11   สําหรับส่วนท่ีเหลือ ได้แก่ ส่วนของความรู้ แนวทางและ
เทคนิคในการทําหน้าท่ีคุณอํานวย และส่วนของการนําความรู้ แนวคิดท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ 
ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันท้ัง 2 ส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ 3.91  
ตามลําดับ 
 
ความเหมาะสมของกระบวนการ 

จากแบบประเมินท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ พบว่า  ความเหมาะสมของกระบวนการ  ใน
ส่วนของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม และส่วนของจํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการแบ่งกลุ่ม ได้รับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากับ 4.23  ส่วนท่ีเหลือคือ ส่วนของ
รูปแบบในการจัด ส่วนของกระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของอบรม และส่วน
ของระยะเวลาในการจัด  ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท้ัง 3 ส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14  4.09  
และ 3.70 ตามลําดับ   
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

จากแบบประเมินท่ีได้รับจากผู้เข้าร่วมการอบรมฯ พบว่า ความพึงพอใจต่อการให้บริการ  ในส่วน
ของอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยสูงท่ีสุด
เท่ากับ 4.52   รองลงมาคือ ส่วนของสถานท่ีจัดอบรมฯ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.43  ส่วนท่ีเหลือ คือ การประสานงาน/เจ้าหน้าท่ีประสานงาน  ห้องพัก  การเดินทางเรื่องความ
พร้อมและการบริการของพนักงานขับรถ  การเดินทางเรื่องความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง 
โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์ประกอบต่างๆ   และการเดินทางเรื่องความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเดินทาง (เวลา
ออก-เวลากลับ) ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกันท้ัง 6 ส่วน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  
4.23  4.18  4.11  4.11  และ 3.80 ตามลําดับ 
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ตารางแสดง   ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการอบรมฯ 
 

หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
ส่วนท่ี 1 : ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม 4.38 มาก 
รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา 4.39 มาก 

1. ความเหมาะสมในวิธีการให้ความรู้ของวิทยากร 4.48 มาก 
2. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.34 มาก 
3. การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.36 มาก 
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.39 มาก 

อ.ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ 4.33 มาก 
1. ความเหมาะสมในวิธีการให้ความรู้ของวิทยากร 4.39 มาก 
2. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.29 มาก 
3. การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.33 มาก 
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.29 มาก 

ส่วนท่ี 2 : ความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในคร้ังน้ี 4.04 มาก 
1. ความรู้ แนวทาง และเทคนิคในการทําหน้าท่ีคุณอํานวย 4.09 มาก 
2. กิจกรรมการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ 4.11 มาก 
3. การนําความรู้ แนวคิดท่ีได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ 3.91 มาก 

ส่วนท่ี 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 4.08 มาก 
1. ระยะเวลาในการจัด 3.70 มาก 
2. รูปแบบในการจัด 4.14 มาก 
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม 4.23 มาก 
4. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการแบ่งกลุ่ม (ถ้ามี) 4.23 มาก 
5. กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การอบรม 
4.09 มาก 

ส่วนท่ี 4 : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 4.22 มาก 
1. การเดินทาง - - 

1.1 ความเหมาะสมของช่วงเวลา 3.80 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง 4.11 มาก 
1.3 ความพร้อมและการบริการของพนักงานขับรถ 4.18 มาก 

2. สถานท่ีจัดอบรมฯ 4.43 มาก 
3. โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์ประกอบต่างๆ 4.11 มาก 
4. ห้องพัก 4.23 มาก 
5. อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เครื่องดื่ม 4.52 มากท่ีสุด 
6. การประสานงาน/เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 4.39 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.18 มาก 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
จากผลการประเมินท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น   สามารถนํามาเป็นข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดอบรม ให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น  ดังน้ี  
1. ด้านความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม 

- ขอขอบพระคุณท่ีสละเวลามาให้ความรู้ 
- วิทยากรท่ีมาบรรยายช่วงบ่าย น่าจะอบรมให้มีความน่าสนใจและตื่นเต้นมากกว่าน้ี 
- ควรมีกิจกรรมตัวอย่าง เพื่อให้สิ่งที่ให้ความรู้เกิดรูปธรรมและมีประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 

และมีการประเมินหลังจากมีการนําไปใช้ได้ระยะหน่ึง 
- น่าจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกก่อนที่จะให้ทฤษฎี แล้วค่อยมาสรุปจับเข้ากับทฤษฎีภายหลัง 

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจและนําไปใช้ 
- ขาดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ 

2. ด้านความรู้ และประโยชน์ท่ีได้รับจากการอบรมในครั้งน้ี 
- ขอบคุณที่มอบโอกาสดีๆแก่ทุกส่วนงาน ทําให้เปิดโลกทัศน์ สําหรับผู้ไม่มีความรู้/ผู้ไม่มี

ประสบการณ์ ได้เพิ่มเติมในสิ่งที่ตนเองขาดความรู้ หรือประสบการณ์ได้เพิ่มพูนความรู้ 
กล้าคิด กล้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างเป็นมิตร ขอให้จัดอบรมในหัวข้อที่น่าสนใจ 
หรือควรมีส่วนเก่ียวข้องกับการนําไปประยุกต์ใช้เป็นภาพรวมของรั้วมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

- ควรจัดการต่อยอดให้แก่ผู้เข้าอบรมของแต่ละรุ่น เพื่อให้ทุกคนสามารถทํา KM ในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาและฝึกทักษะให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 

3. ด้านความเหมาะสมของกระบวนการ 
- ป้ายช่ือแขวนใหญ่มาก อยากให้ลดขนาด 
- ควรจัดอย่างต่อเน่ือง และควรให้เกิดภาพในการจัด KM ในหน่วยงานได้อย่างเป็นจริง 
- อยากให้จัดในกลุ่มผู้บริหารของส่วนงาน น่าจะได้นํามาเป็นนโยบาย 
- กิจกรรมน่าสนใจ ได้ฝึกเรียนรู้การฝึกถอดบทเรียน และเรียนรู้ฝ่ายกิจกรรม หากปรับ

เวลาเป็น  2 วัน น่าจะดีขึ้น เน้ือหาหรือ Workshop จะได้เข้มข้นขึ้น 
- ควรจัดแบบน้ีให้ทุกคนในมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเพ่ือให้มีความตื่นตัวในการทํา KM 

4. ด้านความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
- อาหารว่างบนรถ ขอให้มีนํ้าเปล่าแจกด้วย ก็คงจะดี 
- ควรจัดพาหนะให้พอเหมาะกับคนที่มา เพราะแน่นมากเกินไป 
- อาหารน่าจะจัดแบบ Buffet บรรยากาศ สถานท่ีเหมาะสมดี เอ้ือแก่การเรียนรู้ 
- เวลาออกเช้าไปหน่อย ทําให้สมองไม่ปลอดโปร่ง 

5. ด้านอ่ืนๆ 
- เน่ืองจากสถานที่จัดอยู่ไกลกรุงเทพฯ มากทําให้ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาก จึงต้องตื่น

ตั้งแต่ตี 4 เพื่อมาให้ทันตามเวลารถออก มาถึงก็มานั่งเข้าอบรมหลังจากนั่งบนรถมา 3 
ชั่วโมงเต็มๆ นอนไม่พอ จึงเผลอไปเผ้าพระอินทร์ขณะเข้าอบรม ได้เนื้อหาไม่ได้มากพอ 
ทั้งๆที่เนื้อหาดีมาก ขอให้ลดเรื่องระยะเวลาในการเดินทาง/สถานที่จัด เป้าหมายคือ
ต้องการให้ปรับเรื่องสถานที่ อาจหาสถานที่ที่ใช้เวลาเดินทาง 1-2 ชั่วโมง จะช่วยให้ลด
ภาวะเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมประชุมได้ 80% 

- ควรมีการสร้างคุณอํานวยกลุ่มใหม่ และมีการ Refresh กลุ่มเก่าอย่างต่อเน่ือง 
- ขอบคุณวิทยากรและทีมงานนะคะ 
- ขอให้ทีมงานจัดอบรมในลักษณะนี้ต่อไป วิทยากรดีมาก สถานที่ อาหารอร่อย ขอบคุณ

มากค่ะ 
- อยากให้นํา Slide Powerpoint ขึ้นเว็บไซต์กองพัฒนาคุณภาพ หรือส่งทาง E-mail เพื่อ

นําไปต่อยอดการดําเนินการ KM ในหน่วยงาน 



 

 

 
 

 

 โครงการ 
 กําหนดการ 
 รายนามผู้เข้าร่วมการอบรม 
 แบบประเมินผล 
 ภาพกิจกรรม   

 
 

ภาคผนวก 
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โครงการ 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 

“การใช้ KM เป็นเคร่ืองมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 
ชื่อโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 

“การใช้ KM เป็นเคร่ืองมือจับความรู้  เติมเต็มงานประจํา” 
 
เหตุผลและความจําเป็น 

สืบเน่ืองจากท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพ ท่ีกําหนดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การสร้างเครือข่ายหรือชุมชนนักปฏิบัติท้ังภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศและสร้างสรรค์นวัตกรรม  ประกอบกับ มหาวิทยาลัยมี
ปณิธานท่ีจะมุ่งไปสู่การเป็นปัญญาของแผ่นดิน (Wisdom of the Land) ทําให้มหาวิทยาลัยเล็งเห็นว่า  
การจะมุ่งสู่ปณิธานอย่างแท้จริงได้น้ัน  ปัจจัยท่ีจําเป็นท่ีสุดคือการสร้างให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization-LO)  ซึ่งต้องมีการจัดเก็บความรู้  การส่งผ่านความรู้  โดยใช้การจัดการ
ความรู้เป็นเครื่องมือสนับสนุน  นอกจากน้ี ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “การจัดการความรู้ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล”  และจากการประชุม อบรม สัมมนาท่ีเก่ียวกับการจัดการความรู้ จะได้ข้อมูลย้อนกลับ
เสนอให้มหาวิทยาลัยสร้างคุณอํานวย (Facilitator) เพื่อช่วยดําเนินการในด้านการจัดการความรู้ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยต้องการท่ีจะมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้รองรับงานด้านการจัดการความรู้มากขึ้น  
ซึ่งได้มีการดําเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 1 ไปเม่ือ
วันท่ี 11 - 12 มิถุนายน 2553 และจากผลการประเมินการจัดอบรม รุ่นท่ี 1 พบว่า ผู้เข้าอบรมมีความพึงพอใจ 
ในความรู้และประโยชน์ท่ีได้รับอยู่ในระดับมาก (4.18) มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัดการอบรม 
เชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 ในหัวข้อเรื่อง “การใช้ KM เป็นเครื่องมือ 
จับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ความรู้ พร้อมการเรียนรู้ในเชิงฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการนําไปประยุกต์กับการ 
ทําหน้าท่ีคุณอํานวยในหน่วยงาน 

2. เพื่อสร้างเครือข่ายคุณอํานวย เป็นพลังท่ีจะช่วยผลักดันเรื่องการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ให้เกิดได้มากขึ้น และเช่ือมโยงส่วนงานต่างๆ เข้าหากัน 

3. เพื่อขยายขอบข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในด้านการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาส่วนงานต่างๆ 



การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคณุอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นที2่ 

 

 32  
  

แนวทางการดําเนินการ 
เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เก่ียวกับการจัดการความรู้ เครื่องมือสําคัญในการจัดการ

ความรู้ บทบาทหน้าท่ีในการเป็นผู้อํานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ (คุณอํานวย) หรือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติและเรียนรู้การสร้างทักษะสําคัญของคุณอํานวย  
 
ระยะเวลาและสถานท่ี 

วันศุกร์ท่ี 24 - วันเสาร์ท่ี 25 กันยายน 2553  ณ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย    

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีมีประสบการณ์และ/หรือไม่มีประสบการณ์ แต่มีความสนใจ 
ท่ีจะเรียนรู้งานด้านการจัดการความรู้ พร้อมท่ีจะเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านการจัดการ
ความรู้ของส่วนงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  โดยคาดหวังว่า ประกอบด้วย บุคลากรสาย ข สาย ค  
จํานวน 60 คน    
 
งบประมาณ 

เงินรายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 จํานวน 162,200.-บาท (หน่ึงแสนหกหมื่นสองพัน 
สองร้อยบาทถ้วน)  
 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้พร้อมการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้ในการนําการจัดการความรู้ 
ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในส่วนงานได้อย่างเหมาะสม และเกิดผลสําเร็จ 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือกลุ่มคุณอํานวยระหว่างส่วนงานและมหาวิทยาลัย 
3. มีการขยายความร่วมมือและมีกิจกรรมต่อเน่ืองท้ังเป็นทางการและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(อินเตอร์เน็ต) อย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 
 

---------------------------------------------------- 
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กําหนดการ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 

“การใช้ KM เป็นเคร่ืองมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมสายลม  อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์   

                

วันศุกร์ท่ี  24  กันยายน  2553   
06.00 - 09.00 น.   ออกเดินทางจากอาคารสํานักงานอธิการบดี ศาลายา ณ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน        

จ.ประจวบคีรีขันธ์  (รถบัสจอดด้านข้าง สนอ.) 
09.00 - 09.15 น.   ลงทะเบียน  
09.15 - 09.30 น. กล่าวต้อนรับ 
 โดย :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
09.30 - 10.30 น. ย่างก้าวสู่  Before Action Review 
 โดย :  1. รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตเจริญ  ไชยาคํา 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. อาจารย์ทวีสิน  ฉัตรเฉลิมวิทย์ 
ผู้จัดการการพัฒนาองค์กร บริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ จํากัด 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 11.00 น. Ground  rule 
11.00 - 12.00 น. เก็บเคล็ด  ยํา As a Management Tool 
12.00 - 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. เติมเต็มการจดัการความรู ้(KM)   
14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
14.15 - 16.00 น. เติมเต็มการจดัการความรู ้(KM)  (ต่อ) 
16.00 - 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
19.00 - 21.00 น. แน่วแน่มุ่งสู่คุณภาพ (Quality Tools for KM) 
วันเสาร์ท่ี  25  กันยายน  2553   
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.00 - 09.00 น.   DAR 
09.00 - 10.30 น. พี่เลี้ยงใจเคียงคู่พัฒนา 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
10.45 - 12.00 น.   ทบทวนที่มา  AAR  นําพาสู่สัญญาใจ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   เดินทางกลับ 
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รายนามผู้เขา้ร่วมการอบรม 
  

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 
“การใช้ KM เป็นเคร่ืองมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ส่วนงาน 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
วิทยากร 

1 รองศาสตราจารย์จิตเจริญ  ไชยาคํา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 อาจารย์ทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย์ ผู้จัดการการพัฒนาองค์กร บริษัทเอสซจีี ซิเมนต์ จํากัด 

ผู้เข้าร่วมการอบรม 

1 นายนพรัตน์ นาคไร่ขิง คณะกายภาพบําบัด 
2 นายนิพัฒน์ พิพัฒน์ คณะกายภาพบําบัด 
3 นางสาวกาญจนา กลีบบัว คณะเทคนิคการแพทย ์
4 นางสาวศันสนีย์ มาน้อย คณะเทคนิคการแพทย ์
5 นายภราดร รังโคกสูง คณะพยาบาลศาสตร ์
6 นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร คณะพยาบาลศาสตร ์
7 นางสาวเข็มพร บัวจรูญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
8 นายสมทัศน์ มั่นคง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
9 นางสาวสมใจ เนียมหอม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
10 นางสาวกาญจนา รุ่งแสงจันทร ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
11 นายกฤษณะ พรหมดวงศร ี คณะเภสัชศาสตร ์
12 นางสาวลิลศร พ่วงศรี คณะวิทยาศาสตร ์
13 นางสาวน้องนุช ประสมคํา คณะวิทยาศาสตร ์
14 นางบุญช่ืน อารมย์ด ี คณะวิศวกรรมศาสตร ์
15 นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
16 นางสาวนวพร ไชยทองศร ี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
17 นางสาวศิริกาญจน์ เรืองเอกลักษณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์
18 นางสาวกรกช รามโกมุท คณะสาธารณสุขศาสตร ์
19 นางชฎาพร ประสพถิ่น คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์
20 นางสาวพเยาว์ ทิวาภรณ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
21 นางสาวศรีเรือน โกศัลวัฒน์ บัณฑิตวิทยาลยั 
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ส่วนงาน 
ผู้เข้าร่วมการอบรม (ต่อ) 

22 นางสาวช้อนทอง ฮามคําไพ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
23 นางสมลักษณ์ ลันสูชีพ วิทยาลัยนานาชาติ 
24 นางอ้อมเดือน ชาติวิทยา วิทยาลัยราชสุดา 
25 นางสาวลลิล กลิ่นสมิทธ์ิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
26 นางสาวยมนา ไพศาลพัฒนสกุล วิทยาลัยวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีการกีฬา 
27 นางสาวบูรณรตัน์ ทรงพันธ์ุ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
28 นางวรรณวิมล พินิจประภา ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 
29 นางขวัญจิต ชัยมงคลนุกูล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
30 นางวิภาวี วิสาวะโท ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
31 นายเริงวิชญ์ นิลโคตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
32 นางสาวชัชชฎา รัตนจันทร์ สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
33 นางสาวรุ่งทิพย์ สร้อยทอง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
34 นางสาวพัชรา ตันติศิริคุณ สถาบันโภชนาการ 
35 นางสาวพิชชาภัทร์ หาญปราบ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
36 นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
37 นางสาวสุนิดา แสงวิเชียร กองบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี 
38 นางสาวณัฐมน ตั้งพานทอง กองทรัพยากรบุคคล สํานักงานอธิการบดี 
39 นางกิรติ สอนคุ้ม กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
40 นางสาวรัชฎาพร ทับรวย กองบริหารการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
41 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก กองบริหารงานวิจัย สํานักงานอธิการบดี 
42 นางสาวขนิษฐา น่ิมอ่อน กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบด ี
43 นางสาวฝนทิพย์ โพธิวิรัตนานนท์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบด ี
44 นางสาวจุไรรัตน์ สมพงษ์ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานอธิการบด ี
45 นางสาวอรวรรณ ไพรี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สํานักงานอธิการบด ี
46 นางสาวนัททิยาพร บุญจรงิ ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานอธิการบดี 
47 นางสาวศลิษา ธาระสวัสดิ ์ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก สํานักงานอธิการบด ี
48 นางสาววิไลลักษณ์ สมหวังสมบัต ิ ศูนย์พัฒนาปัญญาคม สํานักงานอธิการบดี 
49 นางสาวอุทัยวรรณ แจ่มศักดิ ์ ศูนย์บริหารจัดการความเสีย่ง สํานักงานอธิการบด ี
50 นางสาวมยุรี แย้มศร ี สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

กองพัฒนาคุณภาพ 

1 นางนภามาศ  นวพันธ์ุพิพัฒน์  ผู้อํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
2 นางหฤทัย  เท่ียงธรรม กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
3 นางสาวสุภัทรษ์า แพรทอง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
4 นางสาววิมล อนุดิตย์ กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
5 นางสาวสมจิตรา  สุขสว่าง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
6 นายปิยะณัฐ พรมสาร กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
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 แบบประเมินผล 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นท่ี 2 

“การใช้ KM เป็นเคร่ืองมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกร์ที่ 24 - วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 
ณ โรงแรมสายลม อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

 โปรดแสดงความคิดเห็น  โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
  5 = ดีมาก/มากที่สุด   4 = ดี/มาก   3 = ปานกลาง   2 = ควรปรับปรุง/น้อย   1 = ไม่ดี/น้อยมาก 

ส่วนที่ 1 : ความพึงพอใจต่อวิทยากรในภาพรวม 

วิทยากร 
รศ. นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา อ.ทวีสิน  ฉัตรเฉลิมวิทย์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ความเหมาะสมในวิธีการให้ความรู้ของ
วิทยากร 

          

2. ความชัดเจนในการถ่ายทอดความรู้ของ
วิทยากร 

          

3. การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย           
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม           

ส่วนที่ 2 : ความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมในคร้ังนี้ 

หัวข้อ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความรู้ แนวทาง และเทคนิคในการทําหน้าที่คุณอํานวย      
2. กิจกรรมการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่      
3. การนําความรู้ แนวคิดที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้      

ส่วนที่ 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 

กระบวนการในภาพรวม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ระยะเวลาในการจัด      
2. รูปแบบในการจัด      
3. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวม      
4. จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการแบ่งกลุ่ม (ถา้มี)      
5.  กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

อบรม 
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ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 

การบริการในภาพรวม 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การเดินทาง      

1.1 ความเหมาะสมของช่วงเวลาในการเดินทาง (เวลาออก-เวลากลับ)      
1.2  ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง      
1.3  ความพร้อมและการบริการของพนักงานขับรถ      

2. สถานที่จัดอบรมฯ      
3. โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์ประกอบต่างๆ       
4.  ห้องพัก      
5. อาหารว่าง/อาหารกลางวัน/เคร่ืองด่ืม      
6.  การประสานงาน/เจ้าหน้าที่ประสานงาน      

ส่วนที่ 5 : ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอื่นๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรณุาสละเวลาตอบแบบประเมินผล  
        

 

โปรดส่งคืน กองพัฒนาคุณภาพ 
 



การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคณุอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นที2่ 

 

39 
 

ภาพกิจกรรม 
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สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม่ รุ่นที่ 2 

“การใช้ KM เป็นเครื่องมือจับความรู้ เติมเต็มงานประจาํ” 
 

  

 

จัดทําโดย 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ท่ีปรึกษา 
นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์ 
 

ประมวลและเรียบเรียงข้อมูล 
นางสาววิมล อนุดิตย์  
 

สนับสนุนข้อมูล 
นางหฤทัย เ ท่ียงธรรม 
นางสาวสุภัทร์ษา แพรทอง  
 

รูปเล่ม/ จัดพิมพ์ 
นางสาววิมล อนุดิตย์ 
 

ออกแบบปกโดย  
นายปิยะณัฐ พรมสาร 
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