


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม รุนที่ 1 
 “การใช KM เปนเคร่ืองมือจับความรู เติมเต็มงานประจํา” 

วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2553 
ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา   

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

สารบญัญ
 
 

หนา 

สรุปผลลกิจกรรม  
 กจิจกรรมที่ 1 :  ยางกาวสู  BBefore Actioon Review (BBAR)        1 

 กจิจกรรมที่ 2 :  Ground Rule          10 

 กจิจกรรมที่ 3 :  เก็บเคล็ด ยําา  KM as a  Management Tool       12 

 กจิจกรรมที่ 4 :  เติมเต็มการรจัดการความมรู         14 

 กจิจกรรมที่ 5 :  Quality Toools for KM         15 

 กจิจกรรมที่ 6 :  During Action Review (DAR)        15 

 กจิจกรรมที่ 7 :  Role of Faccilitator          16 

กจิจกรรมที่ 8 :  AAR and PPassion Plann         18  

สรุปการประเมินผผลการอบรมม          31 

ภาคผนนวก 

 โคครงการ               39 

 กาําหนดการ            41 

 ราายนามผูเขารรวมการอบรมม          43 

 แบบบประเมินผผล            45 

ภาพกิจกรรม            47  

 



 

 

กลาวเป
ประจําอ
มหาสาร
ทางดาน
ทานยังเ
ใหผูอ่ืนไ

อาจารยสม
ปดงานและแน
อยูที่โรงพยา
รคาม  ปจจุบ
นการจัดการค
ปนนักเขียนบ
ไดอานและศึก

เกียรติ วสุวั
นะนําวิทยาก
าบาลจุฬา แ
บันทานทํางา
ความรู  สําหร
บล็อก เขียนเ
กษา   

วัฏฏกุล ผูช
กร รองศาสต
และทํางานเ
านเชิงพัฒนา
รับชื่อเลนขอ
เลาเรื่องตางๆ

วยอธิการบ
ตราจารยจิตเ
เปนอาจารย
าคุณภาพเป
องทาน มีคนเ
ๆ มากมาย เป

ดีฝายทรัพย
เจริญ ไชยาค
ยที่มหาวิทยา
นหลัก และเ
เรียกทานวา 
ปนการนําคว

ยากรบุคคล
คํา วาทานเค
าลัยขอนแก
เปนผูเชี่ยวช
อาจารยเจเจ
วามรูที่ไดรับม

และพัฒนา
คยเปนหมอเ
กนและมหาวิ
ชาญในการขั
จ (JJ)  นอ
มาจัดเก็บและ

คุณภาพ     
เอ็กซเรย 
วิทยาลัย
ับเคลื่อน
กจากน้ัน 
ะกระจาย

  

 
สมเกียร
ทานไดเ
ทางดาน
อบรม 

กอนเร่ิมกิจก
ติ วสุวัฏฏกุล
เลาประสบกา
นพัฒนาคุณภ

กรรม วิทยา
ล และนางนภ
ารณการทําง
ภาพและการ

กร รองศาส
ภามาศ นวพัน
งานของทาน
จัดการความ

สตราจารยจิต
นธุพิพัฒน  ที
น  ซึ่งขณะนี้ท
มรู  หลังจาก

ตเจริญ ไชยา
ที่ใหโอกาสเป
ทานทํางานป
นั้นทานวิทย

าคํา กลาวข
ปนวิทยากรใน
ประจําอยูที่มห
ยากรไดชี้แจง

ขอบพระคุณ 
นการอบรมค
หาวิทยาลัยข
งกําหนดการ

 อาจารย
รั้งนี้ และ
ขอนแกน 
รของการ

ทางดาน
ที่ดีวาเป
เปนไปไ

วิทยากรเริ่ม
นการจัดการค
ปรียบเสมือน
ดดวยดี และ

มตนดวยการใ
ความรูที่ผาน
นเปนผูที่ปด
ประสบความ

ใหผูเขาอบร
นมาของทาน 
ทองหลังพร
มสําเร็จ จากนั

รมฯ ชมภาพ
 และกลาวถึง
ระ แตเปนบุค
น้ันวิทยากรได

บรรยากาศก
งเรื่องของกา
คคลสําคัญที
ดเริ่มดําเนินกิ

การจัดอบรม
ารเปนคุณอํา
ที่ทําใหการดํ
กิจกรรมตางๆ

และการทําง
านวย หรือ F
ดําเนินงานต
ๆ ตามลําดับ

านตางๆ
Facilitator 
างๆ นั้น   
ดังนี้ 

กิจกรรรมที่ 1: ยย่างก้าวสู ่  Before  Action Review (BBAR) 
 

 กระบวนการกิกิจกรรม 

• 

 

 

วิทยากรใหผู
และสงใหวิท

ผูเขาอบรมฯ 
ยากรกอนวนั

ทําเอกสาร “
นอบรมฯ ตาม

“ทบทวนถอด
มโจทยตอไป

ดบทเรียนเจา
นี้ 

ของกอนจะมมาเปน KM FFacilitator” 

1. ความคาาดหวังของทาานในสองวันนน้ี คือ 
2. ตัวทานเเขามารวมเรียยนรูในสองวนันนี้ เพราะ 
3. ประสบก

เรียนรูใน
การณ ตรง/จ
นตัวเจาของ/ง

จริง ในการน
งาน/หนวยงา

นําการจัดการ
าน/มหาวิทยา

รความรูมาใช
าลัยมหิดล อ

ชเปนเครื่องมื
ยางไร 

มือเพ่ือพัฒนาาองคการ

4. คําถามที
ประจํา 

ที่ทานอยากรู  เก่ียวกับ มาาตรฐานที่สามม KM_LO/ FFacilitator/KMM_LO เติมเต็ต็มในงาน

5. จากประ
ในสวนที

ะสบการณขอ
ที่รับผิดชอบ ท

งตัวทานเอง
ที่นาจะถายท

 ทานมีเร่ืองเ
ทอดเพ่ือการเ ี

เลาเราพลัง ที
รียนรู คือ 

ที่เปนประสบบการณของกาารพัฒนา

6. เครื่องมือ
เพ่ือให K

อใด ที่ทานมี
KM เติมเต็มง

มีประสบการ
งานประจํา ส

รณ (ตรง จริ
สรางสรรค สู 

ง) และ มีค
LO คือ (ตอบ

ความประทับใ
บไดมากกวา 

ใจ ในการนํา
 1 ขอ) 

ามาเสริม 

 

¡ÒÃãª� KM 

สรปุปผลกิจกกรรม
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1) BAR 
2) AAR 
3) ALR 
4) Dialogue 
5) SST 
6) Blog 
7) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

จากเอกสาร “ทบทวนถอดบทเรียนเจาของกอนจะมาเปน KM Facilitator” ที่ผูเขาอบรมฯ 
สงกลับคืนมา สามารถรวบรวมไดดังนี้ 

• 

1. ความคาดหวังของทานในสองวันน้ี คอื 

1) สามารถทํางานแบบคุณอํานวยได 
2) การยกตัวอยางประกอบที่ใชเคร่ืองมือ KM ในการกระบวนการสรางในเกิด KM ใน

องคกรอยางชัดเจน เนนการยกตัวอยางในสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดลตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยฯ เน่ืองจากสวนมากการอบรม KM จะเนนที่ทฤษฏีที่วิทยากรมี
ความรู และยกตัวอยางองคกรเอกชนที่ประสบความสําเร็จ แตการปฏิบัติงานจริงและ
ประกอบกับสังคมแตละสวนงานตางๆ มีความแตกตางกันที่วิสัยทัศน วัฒนธรรมองคกร 
เปนตน และคิดวาบุคลากรที่ไปอบรมนาจะมีความรู KM มากอนบางแลว แตมีปญหา
เรื่องกระบวนการการนําไปใช หรือการทําใหเกิด KM อยางจริงจังมากกวา 

3) ไดรับความรู วิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของคุณอํานวย และวิธีแกไขปญหาของ        
คุณอํานวย เพ่ือมาประยุกตใชในการดําเนินงาน KM ของคณะฯ และเผยแพรใหกับคุณ
อํานวยในคณะฯ ตอไป 

4) อยากไดแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนสําหรับการปฏิบัติของคุณอํานวยมือใหม รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนประสบการณกับผูที่รับชอบในเรื่องน้ีของหนวยงานอ่ืนๆ 

5) การไดรับความรู แนวทาง และเทคนิค ในการเปน KM Facilitator ที่ดี และวิธีการใช 
KM เปนเคร่ืองมือจับความรูเพ่ือเติมเต็มงานประจํา 

6) ไดเรียนรู รูจัก KM / เทคนิคตางๆ ในการใช KM พัฒนาปรับปรุงงานประจํา  และ
สามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกหนวยงาน 

7) แลกเปลี่ยนประสบการณการทํา KM ของคณะอ่ืนๆ และนํา KM กลับมาปรับประยุกตใช
ในองคกร 

8) มีเครือขายผูทํา KM ใน ม.มหิดล 
9) เรียนรูกิจกรรมใหมๆ ในการทํา KM ที่หลากหลาย 
10) เทคนิค วิธีการ ดึงบุคลากรใหเขามามีสวนรวมในการทํา KM ในองคกร 
11) ไดรับความรูและนํากลับมาใชพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบ ของวิทยาเขตกาญจนบุรี 
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12) ไดเรียนรูการใช KM เปนเคร่ืองมือจับความรู เพราะไมเคยรูเร่ืองน้ีมากอนเลยจริง เร่ิม
นับหน่ึงใหม 

13) เขาใจบทบาท หนาที่ ของคุณอํานวย ชัดเจนขึ้น 
14) เพ่ือเปนคุณอํานวยที่มีประสิทธิภาพ สามารถทําใหการจัดการความรูของหนวยงาน

ประสบผลสําเร็จทั้งในดานการพัฒนาคน พัฒนางาน และการพัฒนาองคความรูของ
หนวยงาน 

15) เขาใจ กระบวนการในการจัดทํา KM ที่สามารถนําไปใชไดจริง เพ่ือสนับสนุนงานของ 
หนวยงาน และมหาวิทยาลัยในการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ 

16) สามารถนําหลักการการสราง Facilitator มาปรับใชในการทํางานประจํา 
17) เขาใจหลักการของคุณอํานวยมากยิ่งขึ้น และนําหลักการไปใชในการจัดการความรูและ

งานอ่ืนๆ ที่เปนประโยชน 
18) มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ KM  มากย่ิงขึ้น 
19) อยากไดรับความรูเร่ือง  Facilitator 
20) มีความรูและทราบถึงหลักการของ KM รวมถึงการนําไปใชในหนวยงาน 
21) มีความรู ความเขาใจ และสามารถนํากลับไปใชในการดําเนินการจัดการความรูใน

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
22) สรางเครือขาย และความรวมมือในการดําเนินการจัดการความรูระหวางหนวยงาน 
23) มีเครือขายการเรียนรูการเปน Facilitator ที่ดี 
24) ตองการเรียนรูงาน KM และนํามาประยุกตใชกับงาน 
25) ไดความรูและวิธีการเปนผูเอ้ืออํานวยใหเกิดการเรียนรูในหนวยงาน 
26) มาศึกษาการใช KM เปนเคร่ืองมือจับความรู เติมเต็มงานประจํา..และสามารถนําไป

พัฒนาองคกรไดบาง 
27) ความรู ความเขาใจ ในเรื่อง KM ที่ถูกตอง เพราะเนื่องจากยังมีความรูในเร่ืองดังกลาวไมดีพอ 
28) ไดรับความรูเร่ือง KM และไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนประสบการณเรื่อง KM ระหวางสวนงาน 
29) มีความเขาใจและมีทักษะในดานการจัดการความรูที่ชัดเจนมากขึ้น 
30) เพ่ิมพูนความรูและศักยภาพของตนเอง 
31) สามารถนําความรูที่ไดรับจาการสัมมนามาเผยแพรและขยายผลภายในหนวยงานได 
32) ตองการเรียนรูขบวนการตางๆ ในการจัดการเรียนรูในการทํางานเพ่ือสามารถชวยให

งานดานการฝกอบรมของสถาบันฯ ขับเคลื่อนไปไดอยางราบร่ืน และเปนที่ยอมรับของผู
มารับบริการดานการฝกอบรมฯ 

33) เปนผูนําใหสมาชิกในฝายเกิดพลังในการทํากลุม KM ของฝาย ที่มีความตอเน่ือง และเกิดผล 
34) ไดเขาใจเร่ืองการจัดการความรูมากขึ้น  ไดทบทวนฝกทักษะ กระบวนการ เทคนิคตางๆ 

ของการจัดการความรูอยางครบกระบวนการ  เพ่ือสามารถนําไปใชในการจัดการความรู
ในงานที่ทําอยูได  รวมทั้งสามารถนําไปสูการประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมจัดการ
ความรูในองคกร 
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2. ตัวทานเขามารวมเรียนรูในสองวันน้ี เพราะ 

1) หนวยงานตนสังกัดสงมา แตก็มาดวยความมุงม่ันที่อยากเรียนรูเพ่ือพัฒนาองคกร 
2) ตองการศึกษาวิธีการ หรือ กระบวนการ การสราง KM ในสวนงานตางๆ เพ่ือนํามาปรับ

ใชเปนแนวทางการพัฒนา KM ของหนวยงานตนเองตอไป 
3) CoPs 
4) ผูบริหารมอบหมาย ตองการไดตามความคาดหวัง (ขอ 1) แตคิดวาไมนาจัดอบรมในวันหยุด 
5) เปนหัวหนางานที่ กํากับดูแล หนวยพัฒนาคุณภาพ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตอง มี

ความรูและเขาใจ ในเรื่องกระบวนการจัดการความรู สามารถเปนผูนํา ผูประสานงานให
เกิดแนวความคิดที่เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

6) เน่ืองจากปฏิบัติหนาที่ในหนวยพัฒนาคุณภาพ ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการผลักดัน 
สงเสริม และประสานงานใหเกิดการจัดการความรูขึ้นภายในคณะ และเพิ่งมาปฏิบัติ
หนาที่ในหนวยพัฒนาคุณภาพไดไมนานนัก จึงอยากมีความรูและประสบการณเพ่ิมเติม
เก่ียวกับเรื่องการจัดการความรู เพ่ือนํามาประยุกตใชภายในคณะ 

7) ทํางานในฝาย HR ตองดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร และองคกรอยางตอเน่ือง  
คิดวาอบรมครั้งนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 

8) ตองการเรียนรู เปดกวางรับสิ่งใหมๆ ในการทํา KM จากหนวยงานอ่ืนๆ  
9) ตองการมี Network  
10) ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู KM 
11) มีความสนใจ และยังไมมีความรูหรือประสบการณในเรื่องนี้ (รวมถึงผูบังคับบัญชาสงเขา

มาดวยครับ) 
12) สถาบันฯ เล็งเห็นวา ผมนาจะนําองคความรูจากงานมาพัฒนางานในสถาบัน และ

ขับเคลื่อนไดอยางเปนรูปธรรม 
13) หาความรูเพ่ิมเติม  และอยากหาประสบการณใหมๆ ที่นอกเหนือจากความรูที่ไดรับจาก

หนวยงานที่สังกัด 
14) หนวยงานสงรายชื่อ อาจเน่ืองจากเปนผูประสานงาน CoPs หน่ึงของคณะกรรมการ

จัดการความรูของหนวยงาน 
15) อยูในสวนงานที่เก่ียวของ และผูบริหารพิจารณาเสนอชื่อเขามารวมเรียนรูใน 2 วันน้ี 
16) หนวยงานเห็นสมควรที่จะเขาอบรม เพ่ือเพ่ิมเติมความรูและเพิ่มประสิทธิภาพตอการทํางาน 
17) ทางมหาวิทยาลัยใหโอกาสในการเขาอบรม และโครงการนี้เปนโครงการอบรมที่

เก่ียวของกับงานของตนเอง 
18) ตองการเรียนรู, ทําความเขาใจกับคําวา “คุณอํานวย” (Facilitator) และนํามาปรับใชใน

การปฏิบัติงาน 
19) สนใจที่จะเปน Facilitator 
20) ไดรับมอบหมายจากตนสังกัด 
21) ไดรับการมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 
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22) สนใจ และไดรับมอบหมายจากหนวยงาน 
23) ดิฉันไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการจัดการความรู การขยายผล จึงอยากเรียนรู  KM  

และนํามาพัฒนางาน 
24) ตองการนําความรูไปปรับใชกับบุคลากรในสถาบันเด็กฯ 
25) ไดทราบเรื่องบายวันที่ 7 มิ.ย.53 คะ ......( .......มาแทนทาน ผอ.คะทานติดประชุม ) ...

ดิฉันเลยตองคนหาและทําความเขาใจกับคุณอํานวย(Facilitator) นาดูเลยคะอาจารย
วิทยากร 

26) เปนเรื่องที่นาสนใจ  และเห็นวามีความสําคัญ 
27) ดวยเปนบุคลากรที่ไดรับมอบหมายใหประสานงานในเรื่อง KM ของสวนงาน และคิดวา

ประสบการณจากการเขารวมอบรมในคร้ังน้ี จะสามารถนํามาใชประโยชนในการพัฒนา
สวนงานตอไปได 

28) สนใจเรื่องการจัดการความรู  และอยากรูจักกับ KM มากขึ้น  รวมทั้งอยากเรียนรูการนํา 
KM ไปประยุกตใช 

29) อยากทราบวา KM คืออะไร และชวยใหงานที่เราทําอยูใหบรรลุและสําเร็จอยางสมบูรณ
ไดอยางไร (งานที่ดิฉันรับผิดชอบโดยตรงก็คือ งานดานฝกอบรมระดับชาติ  และ
ชวยงานบางสวนดานฝกอบรมระดับนานาชาติ) 

30) ผูบังคับบัญชาสงมา 
31) ไดรับเขามารับผิดชอบโครงการที่ตองใชเคร่ืองมือการจัดการความรู (KM) จึงตองการ

พัฒนางานเองในดานนี้  รวมทั้ง ไดรับมอบหมายใหเปนคณะทํางานดานพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของสถาบัน  จึงมารวมเรียนรูเพ่ือเปนประโยชนในการนําไปใชในงาน
ตอไป และโดยสวนตัวก็มีความสนใจ 

3. ประสบการณ ตรง/จริง ในการนําการจัดการความรูมาใชเปนเคร่ืองมือเพ่ือพัฒนา
องคการเรียนรูในตัวเจาของ/งาน/หนวยงาน/มหาวิทยาลยัมหิดล อยางไร 

1) ยังไมเคยมี และยังไมเขาใจ 
2) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน CoP มีสมาชิกเขารวมไมมากนัก เพราะภาระงานเยอะ 
3) หัวหนาของสมาชิก CoP บางคน คาดหวังมากเกินไปในการให CoP เปลี่ยนพฤติกรรม

การทํางานของสมาชิกคนน้ันๆ ใหเปนไปตามวิธีปฏิบัติงานที่ดี ซึ่งความเปนจริง CoP 
มิไดบังคับใหสมาชิกตองปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดี ดังน้ัน เม่ือสมาชิกมิได
ปฏิบัติงานตามวิธีปฏิบัติงานที่ดี ทําใหหัวหนาของสมาชิกมีทัศนคติที่ไมดีกับ CoP และ
ไมอนุญาตใหสมาชิกเขารวมอีก 

4) KM เปนเคร่ืองมือในการพัฒนางานอยางหน่ึง หากผูใดนํามาใชจะเกิดประโยชนกับ
ตนเองและองคกรอยางมาก 

5) CoP ทําใหสมาชิกซึ่งสนใจหรือปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน ไดรูจัก ชวยเหลือ แบงปน
ความรูซึ่งกันและกันทําใหงานในเรื่องนั้นๆ ไดรับการพัฒนามากขึ้น 
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6) คณะสิ่งแวดลอมฯ มีการสนับสนุน และกระตุนใหบุคลากรทุกระดับ คิดหรือสรางงานวิจัย
จากงานประจํา (R2R) โดยเริ่มมาประมาณ 2 ปกวา มีการจัดประชุมระดมความคิด ไป
แลวหลายครั้ง มีการจัดทําบันทึกขุมความรู 1 เลม เม่ือป 2551 

7) ยังไมมีประสบการณเทาใดนัก เน่ืองจากเพ่ิงเขามาปฏิบัติหนาที่ไดไมนานนัก แตเทาที่
ไดมารับผิดชอบงานดานพัฒนาคุณภาพเปนเวลา 8 เดือน ก็ไดเปนผูประสานงานให
บุคลากรในคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตรมีสวนรวมในการทํา R2R 

8) ที่ผานมาไดเคยจัดโครงการตางๆ เก่ียวกับการจัดการความรู เชน กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู โดยใหบุคลากรมาเลาประสบการณใหกับเพ่ือนรวมงานทานๆ ไดฟง ในประเด็น
ที่กําหนดขึ้น กิจกรรม รวมพลังความรู ระดมความคิดเพ่ือหาวิธีการบริการนักศึกษาที่
เปนเลิศ การจัดประกวดการเขียนผลงานทีมบุคลากรดีเดนป 51และ 52   เปนการ
กระตุนใหบุคลากรในองคกรมีการเรียนรู และแบงปนความรูแกกัน รวมถึงการทํางาน
เปนทีม 

9) เปนผูดําเนินการ ผลักดัน ใหเกิดการจัดการความรูขึ้นในองคกร โดยวิธีการใหบุคลากร
เขามามีสวนรวมในองคกรใหมาก  โดยการเขาพูดคุยซักถามดึงความรูที่ฝงลึกอยูในตัว
ของบุคลากรแตละคน ในแตละงาน  จัดทําในรูปแบบของวีดีทัศน  และนํามาทําเปน
กิจกรรมในองคกรขึ้น 

10) เคยไดยินแตการกลาวถึง แตยังไมเคยปฏิบัติ หรือนํามาใช 
11) ยังไมมีความรู ผมไมรูจะอธิบายอยางไรครับ 
12) ทําใหเราไดรับความรูเ พ่ิมมากขึ้นและมีแนวทางที่จะนําความรูที่ไดรับไปพัฒนา  

ปรับปรุงงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
13) เปนผูประสานงานชุมชนนักปฏิบัติซึ่งไดจัดกิจกรรมหลายลักษณะเพื่อใหเพ่ือนสมาชิก

ไดนําเสนอหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุม รวมถึงการจัดหาแหลงศึกษาดู
งานที่เปนแบบปฏิบัติที่ดี 

14) เนื่องจากไมมีโอกาสไดเขารวมในเวทีการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย แตคิดวา 
มหาวิทยาลัยมีตนแบบของการจัดการความรูที่มีชื่อเสียงในสวนบุคคลมากกวา เชน 
อาจารย วิจารณ พานิช เปนตน แตในระดับหนวยงานและมหาวิทยาลัย ยังไมทราบครับ 

15) ยังไมมีประสบการณ 
16) เปนผูชวยเลขานุการคณะทํางานการจัดการความรูดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมของ

คณะ มีหนาที่ประสานงานในการประชุมคณะทํางานฯ, บันทึกรายงานการประชุม, 
ประสานงานในการจัด KM-เสวนา บางคร้ังเปนผูถอดเทปการเสวนา, และสรุปผลการจัด 
KM  วามีผูเขารวมกิจกรรมก่ีคน คาใชจายจริงกี่บาท/คร้ัง 

17) มีการจัดเก็บความรู เพ่ือใหเขาถึงไดงายและรวดเร็ว ปลอดภัย 
18) เน่ืองจากเขารับการอบรมเปนคร้ังแรกจึงไมมีความรู ความเขาใจ 
19) สําหรับตัวเอง 

 มีความรู และมีแนวคิดในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้น 
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 มีความรูในเรื่องตางๆ ที่ตนเองไดเรียนรูจากส่ือตางๆ มาถายทอดเลาสูเพ่ือนรวมงาน
ในทีมงานใหมีความรูไปดวยกัน  

สําหรับหนวยงาน 
 เปนการเสริมสรางความสัมพันธที่ดีตอกันระหวางเพ่ือนรวมงาน 
 สงเสริมใหเกิดความสามัคคี  ความรวมมือและการทํางานเปนทีม 

20) การประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา 
21) ใชวัสดุและอุปกรณการเลี้ยงสัตวไดคุมคา..., การจัดการคาลวงเวลาใหลดลงโดยไมทําให

ลูกนองสะเทือนใจ ( ไมทราบวาตอบตรงประเด็นหรือไม ) 
22) ในสวนนี้เน่ืองจากยังมีความรูเร่ืองดังกลาวไมดีพอจึงไมสามารถรูไดวาประสบการณ

เรื่องใดเปนการนําการจัดการความรูมาใชเปนเคร่ืองมือ 
23) ไดมีโอกาสชวยประสานงานใหเกิด CoP เพ่ิมขึ้นในสวนงาน ซึ่งเปนเครื่องมือหน่ึงในการ

สรางทัศนคติที่ดีเรื่องการจัดการความรูใหบุคลากรในสวนงาน เน่ืองจากมีบรรยายกาศท่ี
เปนกันเอง  

24) เพ่ือนรวมกันสามารถนํา SOP ที่เจาของไดจัดทําขึ้น ไปใชในการปฏิบัติงานแทนได 
25) ทุกฝาย/งานในวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาอยูระหวางการดําเนินการ

จัดทํา Work Flow การปฏิบัติงานของทุกฝายงานภายในวิทยาลัย  ทั้งน้ีเพ่ือเปนคูมือ
การปฏิบัติของฝายงาน  และใหบุคลากรมีความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติ  และการ
ประสานงานกับฝายงานที่ตนเกี่ยวของไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

26) สวนใหญจะนําความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ที่ไดจากการประเมินผลการอบรมมาปรับใช
กับการอบรมคร้ังตอไป 

27) ไดเชื้อเชิญกลุมหัวหนางานในฝาย,มารวมคุยกันเพ่ือกําหนดประเด็นหัวขอที่จะทํา KM 
โดยประชุมได 3 คร้ัง ซึ่งไดหัวขอตางๆ เชน การจัดทําคลังความรูดานความพิการ/คน
พิการประเภทตางๆ  การรวบรวมมรดกความทรงจําในวิทยาลัยฯ  วิธีการเขียนรายงาน 
case study ที่มารับบริการ กรพัฒนางานดานความพิการทางกายเปนตน ขั้นน้ีไดเพียง
หัวขอ ยังไมไดเร่ิมงานตอ 

28) ใชสรุปบทเรียนจากจัดการอบรมแตละคร้ัง  โดยถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการอบรมครั้งตอไปใหดีขึ้น  โดยมีการปรับเน้ือหา กระบวนการ รูปแบบ
กิจกรรมทุกคร้ังตามกลุมคนที่เปลี่ยนไป  ตามความตองการของคน และจากการสรุป
บทเรียนจากการจัดเวทีในครั้งกอนๆ 

4. คําถามที่ทานอยากรู เก่ียวกับ มาตรฐานที่สาม KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็ม
ในงานประจาํ 

1) มาตรฐานที่สามไมทราบวาคืออะไรคะ หมายถึงขั้นตอนการเรียนรูรึคะ 
2) ไมเขาใจคําถาม มาตรฐานที่สาม คืออะไร ? 
3) แฮะๆ มันคือ อะไร ผมยังไมรูเลย 
4) วิธีการเปน Facilitator ที่ดี และวิธีการนําไปใชใหเกิดประโยชนกับองคกรมากที่สุด 
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5) ความหมาย / วิธีการดําเนินการใหเกิดKMLO และ อยางยั่งยืน / เทคนิคการดําเนินการ
ที่นาสนใจ และสามารถชักจูงใจใหทุกคนในหนวยงานอยากมีสวนรวม / การประยุกตใช
เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงงานประจําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) แนวคิดในการใช KM สู LO ที่ยั่งยืนมีเทคนิค วิธีการทําอยางไร? 
7) เทคนิคการเปน FA ที่ดีและมีคุณภาพ 
8) รูปแบบการทํากิจกรรม KM ที่เหมาะสมกับ KM ในแตละดาน 
9) คืออะไร? 
10) ผมยังไมรูจักมาตรฐานที่กลาวนี้เลยครับ เขามาทํางาน 1ปดูแลงานดานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม กอนหนาน้ี ก็สอนดานดนตรีมา 15 ปครับ 
11) มาตรฐานที่สาม KM_LO. / Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจํา...หมายถึงอะไร 
12) มาตรฐานที่สามมีลักษณะอยางไร ทําอยางไรใหไปถึงมาตรฐานนั้น 
13) การจัดการความรู จะเริ่มตนอยางไร ใหทุกคนในองคกร เห็นความสําคัญ และมีสวนรวม

มากกวาน้ี...(คําถามที่อยากจะรู) นอกจากน้ีอยากทราบ เก่ียวกับเร่ืองของมาตรฐาน
ตัวชี้วัดของ KM ดวยครับ 

14) ชวยอธิบายใหเขาใจที วาถาผานการอบรมแลวจะนําความรูจากการอบรมมาปรับใชการ
ทํางานประจํายังไง 

15) ความหมายของคําวา KM และ  LO เหมือนกันและตางกันอยางไร 
16) ตัวชี้วัดการทํา   KM_LO/ Facilitator/KM_LO วัดอยางไร แบบไหน 
17) อยากทราบกระบวนการ/ขั้นตอนในการดําเนินการ KM_LO/Facilitator/KM_LO อยางละเอียด 
18) การสรางระบบที่มีประสิทธิภาพ และตอเน่ือง 
19) เทคนิคการทํา KM 
20) การจัดการความรูคืออะไร/ คุณอํานวยจะตองทําอะไรบาง 
21) จะบรรลุผลในมาตรฐานที่สาม KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจําไดอยางไร 
22) มาตรฐานที่สาม KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจํา คืออะไร 
23) ผูบ ริหารจะมีสวนชวยใหองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู ไดอยางไรบางคะ 

นอกเหนือจากการใหเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรม 
24) KM  มีประโยชนตองานของบุคลากรสายวิชากร ที่มุงงานวิจัย งานสอน และบริการ

วิชาการ อยางไร 
25) อยากทราบวา KM_LO/ Facilitator/KM_LO เติมเต็มในงานประจําไดอยางไร  และเรา

เปนผูปฏิบัติจะตองทําอยางไร 

5. จากประสบการณของตัวทานเอง ทานมีเร่ืองเลาเราพลัง ที่เปนประสบการณของการ
พัฒนาในสวนที่รับผิดชอบ ที่นาจะถายทอดเพ่ือการเรียนรู คือ 

1) ทํางานดวยความมุงม่ันเพื่อองคกร เรียนรูงานใหมๆ 
2) ไมมีคะ 
3) กวาจะไดเปนบันทึกขุมความรูมา 1 เลม 
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4) ยังไมมีประสบการณเทาใดนัก 
5) รวมพลังความรูชาวบัณฑิตฯ 
6) ยังไมมีประสบการณดานนี้ ครับ บอกตรงๆ 
7) ผมแบงเปน 2 แบบครับ 

 พยายามนําตัวงานวิจัยและองคความรูที่มีอยูมาจัดการในรูปแบบการเสวนา การจัด
นิทรรศการ การจัดการแสดง  

 สวนงานแสดงและวิทยากรที่เราเชิญมา ก็เก็บองคความรูจากงานมาถอดเปน
บทเรียนและฐานขอมูลในการศึกษาตอครับ 

ในสวนที่นาตื่นเตนก็เห็นจะเปนขอมูลของดนตรีครูประสิทธิ ถาวร ในศูนย
ขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทยและเอเชียอาคเนยของสถาบันฯที่มีองคความรูจากครู
โบราณที่ถายทอดไว แลวเรามีโอกาสไดมาจัดระบบเพื่อการนํามาใชเปนองคความรู
และเผยแพร 

8) การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรูหรือประสบการณในกลุมเพ่ือนรวมงานแบบไมเปน
ทางการ จะมีความเปนกันเอง และทําใหสมาชิกกลาที่จะพูดหรือนําเสนอดวยความเปน
ธรรมชาติ    ตางจากการนําเสนอตอผูบริหารแบบเปนทางการ อาจมีขอจํากัดหลาย
อยางหรือไมกลาที่จะแสดงความรูความสามารถทั้งที่มีประสบการณเต็มเปยม คุณ
อํานวยจึงควรเปนผูมีสามารถในการดึงความรูของสมาชิกนั้นใหแสดงออกมาและทํา
อยางไรจึงจะดักเก็บความรูนั้นใหเปนรูปธรรมเพื่อแสดงถึงองคความรูขององคกรและ
นําไปพัฒนางานใหดียิ่งขึ้น 

9) เรื่องคุณสมศักด์ิ มณฑา (เจาหนาที่การเกษตร) ของคณะเทคนิคการแพทย 
10) ไมมี 
11) การเสริมสรางความม่ันใจในการริเริ่มงานวิจัยของพยาบาลปฏิบัติงานในสถานีอนามัย 
12) ยังไมมีประสบการณดานนี้มาก ไมแนใจวาจะมีเรื่องเลาเราพลังหรือไม  แตถามีจะมีเร่ือง

เลาประสบการณ 2 เร่ือง จากที่เคยทํางานเล็กๆ ในระยะสั้นๆ ที่เก่ียวกับการถอด
บทเรียน คือ  
 การถอดบทเรียนการจัดการศึกษาหลักสูตร 
 ประสบการณจากการจัดเวทีเสริมศักยภาพและจัดการความรู 

เครื่องมือใด ที่ทานมีประสบการณ (ตรง จริง) และ มีความประทับใจ ในการนํามาเสริม 
เพ่ือให KM เติมเต็มงานประจํา สรางสรรค สู LO คือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

6.  

� 1) BAR 3 คน 
� 2) AAR 8 คน 
� 3) ALR - คน 
� 4) Dialogue 8 คน 
� 5) SST - คน 
� 6) Blog 5 คน 
� 7) อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ  คน 
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 Story telling , CoP 

 ลงภาคสนามครับ 
 Facebook 

 ตองแสวงหาเครือขายหรือความสัมพันธสวนบุคคลเสริม เชน เพ่ือน ผูรวมงาน 
เพ่ือนรวมวิชาชีพ 

 ไมแนใจเนื่องจากไมมีตัวชีว้ัด แตรูวาทํา 
 หัวใจที่รักองคกร/พรอมพัฒนาไปดวยกัน 
 ไมสามารถจําแนกหรือยกตัวอยางได 

 

กิจกรรมที่ 2: Ground Rule 
 

กิจกรรมยอยท่ี 1 
 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ  จับกลุมเปนวงกลม 2 วง วงแรกอยูในวงที่สองลอมรอบวงแรก      
เปนลักษณะวงในและวงนอก  โดยใหหันหนาเขาหากัน แลวจับคู แบบชายกับหญิง หรือหญิง  
กับหญิง เม่ือไดคูแลวใหเอามือขวาแตะบาคนท่ีเปนคูของตน ตอจากนั้นใหผูเขาอบรมฯ ทุกคน
รองเพลงสวัสดี แลวทําทาประกอบเพลงกับคูของตน เม่ือรองเพลงจบ 1 รอบ ใหแตละคนแนะนํา
ตัวเองกับคูของตน และเม่ือรองเพลงขึ้นรอบใหม ใหสลับคูกัน 

• 

วิทยากร ใหผูเขาอบรมฯ ดูหนังเรื่อง Final score  และเขียนในกระดาษวา ความรูคืออะไร     
หลังจากนั้นใหผูเขาอบรมฯ นับ 1-6 โดยแตละคนนับเรียงกันไปเรื่อยๆ แลวแยกเขากลุมตาม
หมายเลขที่ตัวเองนับได 

• 

เม่ือเขากลุม ใหปฏิบัติดังนี้ • 

1. แนะนําตัวเองกับสมาชิกภายในกลุม 
2. ตั้งชื่อกลุม พรอมกับคิดทาสวัสดีประจํากลุม 
3. คุยแลกเปลี่ยนกันในกลุมวา ความรูคืออะไร และ I+I ไดเปนอะไร 
4. ใหแตละกลุมออกมานําเสนอ 
สรุปผลจากผูเขาอบรมฯ ไดดังนี้ • 

กลุมที่หน่ึง : ชื่อกลุม คือ เปนหน่ึง  
ผูแทนกลาววา  ความรู คือ ขอมูลขาวสารที่ผานการกลั่นกรองวิเคราะห และ
สั่งสมกันมา โดยผานการถายทอดจากรุนสูรุน  และ I+I คือ เรา 

 

กลุมที่สอง : ชื่อกลุม คือ กลุมนกฮูก    
ผูแทนกลาววา ความรูคือส่ิงที่เราไดจากประสบการณ สิ่งรอบตัว  และ I+I 
เม่ือรวมเปนสัญลักษณโรมันจะเปนตัว V ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษวา เรา 
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 กลุมที่สาม : ชื่อกลุม คือ กลุมกะทิ  
ผูแทนกลาววา ความรูคือส่ิงที่ไดจากการศึกษา ประสบการณ สิ่งที่อยูรอบ  
ตัวเรา ทั้งจากที่เรียนรูดวยตัวเองแลวจากที่เรียน และมีการสั่งสมมา ซึ่งมาจาก
สิ่งที่อยูในตัวเราและเปนสิ่งที่สรางขึ้นมา และเปนสิ่งที่เราอยากรูแตยังไมรู  
และ I+I รวมเปนสองหรือแปลวาเรา 

 

กลุมที่สี่ : ชื่อกลุม คือ กลุมรวมสรางสรรค KM  
ผูแทน กลาววา ความรู คือส่ิงที่ เ กิดขึ้นจากการเรียนรู ประสบการณ        
การปฏิบัติจริง การแลกเปลี่ยนเรียนรู จากการไดรับการถายทอดจากผูมี
ประสบการณ การศึกษา และจากสิ่งรอบตัวเรา และ I+I คือ เรา เราที่มา
รวมกันอยู ณ ที่นี้ เพ่ือสรางสรรคและพัฒนางาน KM ของมหาวิทยาลัย 
มหิดล 

 

กลุมที่หา : ชื่อกลุม คือ กลุมสวัสดีหา  
ผูแทน กลาววา ความรูคือขอมูลที่เกิดจากการเรียนรู จากการปฏิบัติ จาก
ประสบการณ นํามาเรียบเรียงวิเคราะหเปนสารสนเทศท่ีนํามาใชในการ
ตัดสินใจ 

 

กลุมที่หก : ชื่อกลุม คือ กลุมรวมพลัง  
ผูแทน กลาววา ความรู ไดจากประสบการณ จากแนวความคิดตางๆท่ีเราได
ศึกษาและไดรับการส่ังสอนมา สรุปคือความรูเปนสิ่งที่นําไปใชแลวเกิด
ประโยชนในเชิงบวก และ I+I คือ พวกเรา เปนการระดมสมองเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
แลกเปลี่ยนองคความรูใหม  ๆ

 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากร สรุปวา ความรู คือส่ิงที่สั่งสมจากการศึกษาเลาเรียนคนควา ประสบการณ 
ความสามารถ ทักษะความเขาใจ แตสิ่งที่สําคัญคือ เราตองการความรูจากแหลงใด   

• 

 
กิจกรรมยอยท่ี 2 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรเปดสไลดใหผูเขาอบรมฯ แลวใหแตละกลุมชวยกันดูวา เห็นภาพอะไรบนสไลดบาง   
โดยวิทยากรจะนับ 1-10 แลวปด จากนั้นใหแตละกลุมเขียนชื่อสัตวที่เห็นในสไลด และจากภาพ    
ไดคิด  และคิดอะไรไดบาง 

• 

สรุปผลจากผูเขาอบรมฯ ไดดังนี้ • 

แตละกลุมเห็นภาพสัตว 19 ตัว ไดแก ปลา เตา สุนัข ชาง นกเงือก ลิง ปลาโลมา สุนัข
จ้ิงจอก มา ตั๊กแตน อีกัวนา เมน หมี กระตาย งู เสือ นกแกว หงส และหนู 
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 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 
วิทยากรกลาวสรุปวา สัตวทั้งหมดมี 23 ตัว ที่เพ่ิมอีกคือ จิงโจ คางคาว  นอกจากนั้นถาเราดูรูป
และวิเคราะห   เราจะเห็นรูปเปน หนาคน  ซึ่งหนาคนเปรียบเสมือนเปนภาพลักษณขององคกร 
ดังน้ันการจัดการความรู คือ เคล็ดลับของ ฅน คน ฅน มอง คน ใหเปน ฅน โดยการจัดการ
ความรู เปนสิ่งที่ตองวิเคราะหลงลึกกวาการที่มองแคขอมูลที่ไดรับ จากกิจกรรมแรกที่เราไดทํา
ความรูจักกับผูเขาอบรมคนอ่ืนๆ โดยที่ไดแตะบา ไดกอดกัน ซึ่งเคล็ดวิชาของการจัดการความรู
มาจากการ Touch ตอไปจะกลายเปน Tacit แลวเกิดการ Transfer 

• 

วิทยากรกลาวเพ่ิมเติมโดยแสดงในสไลดวา  ถาเรามองวา “เขามีสวน เลวบาง ชางหัวเขา      
จงเลือกเอา สิ่งที่ดี เขามีอยู เปนประโยชน โลกบาง ยังนาดู เร่ืองที่ชั่ว อยาไปรู ของเขาเลย” คือ 
ถาเรามองแตเร่ืองที่ชั่ว ความดีจะไมเกิด เราก็ไมสามารถที่จะดึง Tacit ของเคาออกมาได   
เพราะทุกคนไมมีใครสมบูรณแบบ สิ่งเหลาน้ีเปนเรื่องที่เราตองสรางทีม เพ่ือใหคนตางวัย ผูใหญ
กับเด็ก ทํางานดวยกันได ดังน้ันการจัดการความรู ของการเปน Facilitator ที่ดี  คือ การให
โอกาสสรางเวทีแลวใหคนอาวุโสนอยกวา แสดงความคิดเห็นกอนแลวคนอาวุโสมากทําหนาที่
เติมเต็มความรู 

• 

 

กิจกรรมที่ 3: เก็บเคลด็ ยํา  KM as a Management Tool 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ จับกลุมกันโดยแบงตามวันเกิด แลวคุยกันในกลุมวาชอบอะไรที่
เหมือนกันบางและชวยกันคิดคําตอบจากการดูหนัง แลวสงตัวแทนออกมานําเสนอ 

• 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ ดูหนัง 2 เรื่อง และใหผูเขาอบรมฯ เขียนคําตอบใสกระดาษ คําถามแรก 
คือ  ไดคิดและคิดอะไรได  คําถามที่สอง คือ อาจารยปูสอนเคล็ดวิชา 16 ขออะไรบางกับเอียบก้ี 

• 

สรุปผลจากผูเขาอบรมฯ ไดดังนี้ • 

กลุมที่หน่ึง : กลุมวันจันทร  
1. สิ่งที่คนในกลุมชอบเหมือนกัน คือ การทองเที่ยวธรรมชาติ การผจญภัย    

การคนหาสิ่งใหม ชอบกิน ชอบอานหนังสือ  และสิ่งที่ไมชอบ คือ ไมชอบยุง
เรื่องชาวบาน  ไมชอบการถูกบังคับ ไมชอบความขัดแยง 

2.  คําตอบของหนังเรื่องแรก คือ หนาที่ของผูลาและผูถูกลาของเสือและกวาง      
ที่กําลังทําหนาที่ของตนเอง เสือมีเปาหมายในการลา การประเมินสถานการณ 
และการทํางานเปนทีม 
คําตอบของหนังเรื่องที่สอง คือ มีสติ การรูจักออนและแข็ง  

กลุมที่สอง : กลุมวันเสาร  
1. สิ่งที่คนในกลุมชอบเหมือนกัน คือ การเที่ยวทะเล  และสิ่งที่ไมชอบ คือ 

สัตวเลื้อยคลาน 
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2.  คําตอบของหนังเรื่องแรก คือ การทํางานเปนทีมจะสําเร็จไดดีกวาการทํางานคนเดียว 
คําตอบของหนังเร่ืองที่สอง คือ มีเปาหมายที่ชัดเจน การปลอยใจวางเพ่ือรับ
ความรูใหมๆ 

 

กลุมที่สาม : กลุมวันพุธ  
1. สิ่งที่ชอบเหมือนกัน คือ ชอบความสงบ การเขาวัด ชอบความถูกตองโปรงใส

เปนธรรม 
2.  คําตอบของหนังเรื่องแรก คือ การด้ินรนตอสูเพ่ือการอยูรอดของการมีชีวิต

ของกวาง และการมุงไปสูเปาหมายของเสือ 
คําตอบของหนังเรื่องที่สอง คือ ความยืดหยุนการผอนหนักผอนเบา การมี
เปาหมาย 

 

กลุมที่สี่ : กลุมวันพฤหัสบดี  
1. สิ่งที่ชอบเหมือนกัน คือ การดูหนัง และสิ่งที่ไมชอบ คือ สัตวเลื้อยคลาน 
2.  คําตอบของหนังเร่ืองแรก คือ ผูลาและผูถูกลา ซึ่งผูลาจะมีการวางแผน ผูถูก

ลามีการคิดหาตัวรอด 
คําตอบของหนังเรื่องที่สอง คือ การถายทอด การประยุกตใช  

กลุมที่หา : กลุมวันศุกร  
1. สิ่งที่ชอบเหมือนกัน คือ ความออนหวาน ตนไม ศิลปะ ดนตรี  และสิ่งที่ไมชอบ 

คือ คนขี้บน 
2.  คําตอบของหนังเรื่องแรก คือ การทํางานเปนทีม ประสบการณ การมี

คุณธรรม การมีเปาหมาย 
คําตอบของหนังเรื่องที่สอง คือ การไววางใจผูที่มีประสบการณ  

 กลุมที่หก : กลุมวันอาทิตยและวันอังคาร 
1. สิ่งที่ชอบเหมือนกัน คือ การทองเที่ยวธรรมชาติ การนอน และสิ่งที่ไมชอบ คือ 

การเดินหาง การเที่ยวผับ 
2.  คําตอบของหนังเรื่องแรก คือ การทํางานเปนทีม ความแข็งแรงของผูที่

แข็งแรงยอมไดเปรียบผูที่ออนแอกวา 
คําตอบของหนังเรื่องที่สอง คือ การทําจิตใหสงบ การหายใจเปนจังหวะ  

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากรสรุปวา จากลักษณะกิจกรรมที่ใหทําน้ัน คือใหผูเขาอบรมฯ เริ่มจากการคิดเด่ียวกอน 
แลวคุยกันในแตละกลุม และคุยรวมกันทุกกลุม ใหสังเกตวาการคิดแบบน้ีจะไมมีการคัดคานกัน 
เปนการคิดเชิงบวก หรือ Positive Thinking ดังน้ันแนวคิดการจัดการความรู คือ การคิดแบบไม
หักลางกัน ซึ่งการจัดโครงการเก่ียวกับการจัดการความรู จะตองมีการสรางเวที การใหเวลาคิด
ของผูเขาอบรมฯ การมีเปาหมาย  ดังน้ันจากหนังเรื่องเสือไลลากวางที่แอฟริกาน้ัน เปนแนวคิด

• 
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กิจกรรมที่ 4: เติมเต็มการจัดการความรู้ 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ แบงเปน 5 กลุมตามใจชอบ เพ่ือทํากิจกรรมที่ชื่อวา ก๊ิกกอก • 
วิทยากรแจกไพใหผูเขาอบรมฯ คนละ 1-2 ใบ  โดยแตละคนหามใหผูอ่ืนดูไพของตน แตพูดเพ่ือ
บอกขอมูลในไพไดโดยกําหนดใหคําวา ก๊ิกและแกก เปนหนวยวัดระยะทาง และกอก แกง กอง 
เปนหนวยเวลา และใหแตละกลุมชวยกันหาคําตอบวาเจมสเดินทางจากเมือง ก ผาน เมือง ข 
และเมือง ค เพ่ือไปเมือง ง ใชเวลากี่กอก และชวยกันวิเคราะห ดังนี้ 

• 

1. ลักษณะการคิดของแตละคนในกลุมวาแสดงพฤติกรรมอยางไร 
2. ปจจัยแหงความสําเร็จเปนอยางไร 
3. ไดขอคิดอะไรในเรื่อง Knowledge Sharing การจัดการความรูไปสูผลสําเร็จในการทํางาน

อยางสรางสรรคสูองคกรเรียนรู 
หลังจากน้ันวิทยากร กลาววาคําตอบที่ถูกตอง คือ 23/30  ซึ่งสามารถสรุปผลจากผูเขาอบรมฯ 
ไดดังนี้ 

• 

กลุมที่หน่ึง : ไดคําตอบ คือ 23/30  ผูแทนอธิบายวิธีคิด ดังนี้   
1. เม่ือไดรับโจทยและขอมูลมา สมาชิกในกลุมเกิดความสับสนและความวุนวาย

เล็กนอย ตางคนจะตางบอกขอมูลที่ตนเองมี และจะเริ่มมีผูนําในการเก็บ
รวบรวมขอมูล มีการชวยกันวิเคราะหขอมูลที่ในกลุมไดรับ จัดเปนหมวดหมู 
และนําขอมูลมาเชื่อมโยงกันเพื่อหาคําตอบ 

2. หาผูที่มีความสามารถถนัดในเรื่องตางๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงคําตอบ หลังจากน้ัน
ในกลุมเกิดความรูสึกไววางใจกัน รับฟงกัน และรวมมือกัน 

3. การทํางาน ควรจะมีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน กําหนดขั้นตอนการ
ทํางาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

กลุมที่สอง : ไดคําตอบ คือ 92  ผูแทนอธิบายวิธีคิด ดังนี้  

1. การวิเคราะหคําถาม แลกเปลี่ยนขอมูลกัน ตางคนตางคิด และชวยกันคิดเปน
กลุม โดยเปดโอกาสใหแตละคนแสดงความคิดเห็น เม่ือไดคําตอบแลวจะมี
การยอมรับขอสรุปที่ไดรวมกัน 

2. การยอมรับฟงความคิดเห็น  
3. มีการแลกเปลี่ยนความรู ทําใหเกิดความรูที่ผานการวิเคราะห เพ่ือนําไปสู

คําตอบ และการมีสวนรวมทําใหการทํางานเกิดความสุข 
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 กลุมที่สาม : ไดคําตอบ คือ 155.30   

 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากรสรุปวา ถาตางคนตางทํางานโดยไมมีการแลกเปลี่ยนกัน ก็ทําใหการมุงไปสูเปาหมาย
นั้นทําไดชา หรือทําไมไดเลย โดยการไดมาซึ่งคําตอบนั้นมีหลายวิธี แตเราจะตองมีการปรับดวย
วิธีตางๆ เพ่ือใหเขากับสถานการณหรือบริบทขององคกร 

• 

 

กิจกรรมที่ 5: Quality Tools for KM 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขารวมอบรมฯ วาดภาพตัวตนเจาของลงในกระดาษ และใหผูเขารวมอบรมจับคู 
เลาสูกันฟงเก่ียวกับรูปที่ตนเองวาด 

• 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากรสรุปวา เปนกิจกรรมคนหาและถอดบทเรียนตนเอง หรือเรียกวา Self Reflection ซึ่งมี
อยู 3 อยาง คือ มองตนเองใหออก บอกตนเองใหได และใชตนเองใหเปน  จากน้ันจึงถายทอด
ความรูออกสูภายนอก เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ การแลกเปลี่ยนทําใหคนเกิดความผูกพัน 
ไวเน้ือเชื่อใจกัน และนําความรูไปปฏิบัติ พัฒนา ปรับปรุง ตอยอด  การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
ผูอ่ืน จึงเสมือนเปนการใชการจัดการความรูเพื่อเปนเครื่องมือในการจัดการความสัมพันธ 

• 

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ เขียนบรรยายใสในกระดาษ ดังนี้ • 
1. วันน้ีไดเรียนรูอะไร (KUSA) 
2. AAR เม่ือเทียบกับเปาหมายไดอะไรมากหรือ 
3. นอยกวาเปาหมาย เพราะอะไร 
4. ยังสงสัยของใจอะไรในวันน้ี 
5. ขอเสนอแนะให อ.JJ ปรับปรุงอะไรบาง 

 

กิจกรรมที่ 6: During Action Review (DAR) 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ จับกลุมกันตามใจชอบกลุมละ 4 คน และแลกเปลี่ยนคุยกันในกลุม
เก่ียวกับประสบการณการทํางาน และความประทับใจการทํางานของตน โดยเม่ือใครเปนคนเลา 
คนที่เหลือใหฟง เม่ือผูเลา เลาจบ จึงคอยถามได และใหภายในกลุมเลือกประสบการณ        
การทํางานที่คิดวาเปน Best of the Best ของสมาชิกในกลุมมา 1 เรื่อง และสงตัวแทนออกมาเลาเรื่อง 

• 

สรุปผลจากผูเขาอบรมฯ ไดดังนี้ • 

กลุมที่หน่ึง : เรื่อง การบริการอยางมืออาชีพที่มีความสุข  
ผูแทนกลาววา การทํางาน Back Office ของสมาชิกในกลุมที่อยูวิทยาลัย        
ดุริยางคศิลป  เนื่องจากวิทยาลัยดุริยางคศิลปเปนสวนงานที่ถือวาเพ่ิงเปดมา
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 กลุมที่สอง : เรื่อง การตอยอดพัฒนาหลักสูตร จากการทํางานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร        
สูมหาวิทยาลัยมหิดล 

ผูแทนกลาววา การทํางานเกี่ยวกับหลักสูตร ของสมาชิกในกลุมที่ทํางานที่ 
วิทยาลัยราชสุดา  เน่ืองจากเปนผูที่มีประสบการณการทํางานทางดาน
หลักสูตรมานานตั้งแตป 2538 ดังน้ัน เม่ือมาเริ่มทํางานที่วิทยาลัยราชสุดา   
จึงไดมีสวนในการชวยปรับปรุงหลักสูตร และริเร่ิมสรางหลักสูตรใหมๆ ขึ้นมา 
โดยอาศัยความรูจากประสบการณการทํางานที่ผานมาและจากการสอบถาม  
ผูที่มีความรูความชํานาญดานหลักสูตร และจากการทํางานมาหลายป แตละ
คร้ังที่ทํางานเม่ือมีผูใหคําติชมและคําแนะนํา จะทําการจดบันทึกเสมอ จนทํา
เปนคูมือการสรางหลักสูตร เพ่ือใหบุคลากรรุนตอไปไดใชศึกษาเปนความรูได 

 

กลุมที่สาม : เรื่อง งานวิจัย เลี้ยงสัตวทดลองที่มีคุณภาพ  

ผูแทนกลาววา การทํางานดานวิจัย ของสมาชิกในกลุมที่ทํางานที่ศูนย
สัตวทดลองแหงชาติ เนื่องจากการทํางานประจําบางคร้ัง งบประมาณไม
เพียงพอ จึงเร่ิมมีการศึกษาหาวิธีการใหสามารถทํางานไดตามปกติ แตลด
งบประมาณได  ซึ่งจากการทํางานการศึกษาหาวิธีการตางๆ ที่ผานมา      
ทําโดยไมรูวาเสมือนเปนกระบวนการของการจัดการความรู ดังนั้น         
การทํางานบางอยางจึงเปนการนําการจัดการความรูเขาไปจับโดยธรรมชาติ 
เพ่ือใชในการวางแผนการทํางานบนทรัพยากรที่จํากัดได 

 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากรสรุปวา หลายครั้งที่เราทํางานไปโดยที่ไมรูวาอยูบนหลักการใด โดยเปนเพียงการ
ปฏิบัติงานไปตามกระบวนการที่วางแผนไว ตามประสบการณที่มี แตเม่ือไดแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูอ่ืน จึงทําใหความรูที่มีอยูสามารถตอยอดไดอีก 

• 

 

กิจกรรมที่ 7: Role of Facilitator 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ แตละทาน วาดรูป Facilitator ที่ดีของมหาวิทยาลัยมหิดล วาควรเปน
แบบใด จากนั้นใหแบงเปน 5 กลุมตามการนับเลขที่ไดของแตละคน เม่ือเขากลุม ใหนําภาพที่
ตนวาดเลาใหสมาชิกในกลุมฟง เม่ือเลาครบทุกทาน ใหวาดภาพรวมที่แสดงถึง คุณเอ้ืออํานวย 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่พึงประสงค ควรมีคุณสมบัติ และทําอะไร เพ่ือให KM เปนเครื่องมือ
เติมเต็มงานประจํา สรางสรรคสูมหาวิทยาลัยแหงการเรียนรูชั้นนําของเอเชีย 

• 

สรุปผลจากผูเขาอบรมฯ ไดดังนี้ • 

 กลุมที่หน่ึง : ตั้งชื่อภาพวา MU-FAST 
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ผูแทนกลาววา MU มาจากคําวา Mahidol University    FAST มาจาก  F คือ 
Facilitator   A คือ Angel แสดงถึงผูที่มีเมตตา ใจดี ชวยเหลือผูอ่ืน   S คือ 
Spider man แสดงถึงการสรางเครือขาย  T คือ Transformer แสดงถึงการ
เปนหุนยนตที่มีความแข็งแกรง สามารตอสูเพ่ืองานการจัดการความรูได 

 

กลุมที่สอง :  
ผูแทนกลาววา ภาพมีใบหนาเปนหลอดไฟ เปรียบเสมือนการจุดประกาย
ความคิด  ใบหูเปนรูปเครื่องมือคําถาม  ลําตัวเปนรูปหนังสือพิมพ ซึ่งมีขอมูล
ขาวสารตางๆ โดยนิสัยของการตูนตัวนี้ จะมีความเปนมิตร ใจกวาง รับฟง
ความคิดเห็น และใหกําลังใจผูอ่ืน ลักษณะของมือขางซาย จะเปนชอง In กับ 
Out เปรียบเสมือนเปนผูรับและพรอมจะสงออกไดดวย  มือขางขวา นิ้วทั้งหา
จะเปนรูปหนาคน เปรียบไดกับบทบาทของคนในองคกร ไดแก ผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา ผูปฏิบัติ  ลําตัวทอนลางจะเปนรูปเรือ ซึ่งบรรทุก ความสุข 
คุณธรรม ศักยภาพ ทักษะ  ขามีรูปทรงที่เล็ก เปรียบกับผูทีรับภาระอัน    
หนักหนวง แตก็ยังสวมรองเทากีฬา ซึ่งเปรียบกับผูที่พรอมจะแขงขัน 

 

 กลุมที่สาม : ตั้งชื่อภาพวา Angel -MU 
ผูแทนกลาววา ภาพลักษณของ นางฟา บงบอกไดถึงคุณสมบัติที่ดีของการ
เปนคุณ อํานวย  คื อการมี ม นุษย สัม พันธ  เป น มิตร  มีความอดทน 
ขยันหม่ันเพียร ใหโอกาส คิดเชิงบวก คิดริเร่ิมสรางสรรค จากภาพการถือ
ไมคฑา คือการเนรมิตไดทุกอยาง และมีการประสานงานที่ยอดเย่ียม       
สวนภาพของเทวดา หมายถึง Mahidol University ดังน้ันนางฟา คือคุณ
อํานวย จะตองอยูคูกับเทวดา คือ Mahidol ไปตลอด 

 

 กลุมที่สี่ : 
ผูแทนกลาววา เปนภาพของเรือ ซึ่งมีผูชายพายเรือสองคน เปนนาวารวมกัน
บนพ้ืนฐานของ MUKM และมีภาพของพระอาทิตยฉายแสง เหมือนกับการ
สองทางสวาง  มีทิศทางการเดินทางโดยใช Mahidol Core Values  ภาพของ
คนที่อยูจับมือเรียงกัน เปรียบไดกับการประสานรวมมือกันระหวางสวนงาน 
ภาพของเรือที่กําลังเคลื่อนที่ไปขางหนา โดยขณะนี้เปรียบไดกับการเคลื่อน
ผานระดับเอเชียไปแลว และกําลังจะกาวไปสูระดับโลก 

 

กลุมที่หา : ตั้งชื่อภาพวา อาจารยปูซูเปอรโดโจกดีกัณฑ  
ผูแทนกลาววา เปนภาพการเปนอาจารยปู แสดงถึงผูที่ผานประสบการณมา
มากมาย ภาพสวนของการเปนซูเปอรแมนนั้น แสดงถึงการเปนคนดี มีพลัง 
มีคุณธรรม สวนของการตูนโดเรมอน แสดงถึงการเลือกใชเคร่ืองมือที่มีอยู
อยางเปนประโยชนและเหมาะสมกับงาน และสวนของโจกเกอร แสดงถึงผูที่
เปนมิตร มีมนุษยสัมพันธ และมีความกระตือรือรน 
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 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

วิทยากรสรุปกิจกรรมวา ลักษณะของคุณอํานวย มีดังนี้ • 

1. นักขายฝน - ผูที่สามารถสรางความเขาใจและสรางแรงจูงใจ 
2. วิศวกรกระบวนการเรียนรู - เปนผูที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. สถาปนิก นักสรางบรรยากาศ - เพ่ือชวยสรางบรรยากาศในการพัฒนา 
4. นักจัดเวที  - เปนผูดําเนินรายการ ที่ใหโอกาสคนฟงไดมีสวนรวมในการ 

แสดงความคิดเห็น 
5. ที่ปรึกษา - รูจักเคร่ืองมือชวยพัฒนาการเรียนรูที่หลากหลาย 
6. นักไอที - นํา IT มาประยุกตใชได เชน การทําบล็อก 
7. นักวิเคราะห - วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมองคกร 
8. นักประเมินผล - เปนสิ่งที่สําคัญ ชวยในการติดตามประเมินผล 
9. นักสรางเครือขาย - ชวยกระตุนใหทํางานตอไปได 
10. นักพัฒนา - ชวยใหการจัดการความรูยั่งยืน 

 

กิจกรรมที่ 8: AAR and Passion Plan 
 

 กระบวนการกิจกรรม 

วิทยากรใหผูเขาอบรมฯ เขียนบรรยายความรูสึกและความรูที่ไดรับหลังการอบรมฯ สรุปไดดังนี้ • 

1. AAR After Action Review เม่ือเทียบกับเปาหมายพรอมวิเคราะห 
2. ALR After Learning Review KUSA 

ความรู  

ความเขาใจ  

ทักษะ  

ทัศนคติ  

3. Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา 
ระยะสั้น พัฒนา ตน/ฅน/งาน  

ระยะยาว  

4. สะทอนพฤติกรรม กระบวนการของ JJ 
5. ขอเสนอแนะ 

 
 สรุปผล/สาระของกิจกรรม 

จากเอกสารหลังการอบรมฯ ที่ผูเขาอบรมฯสงกลับคืนมา สามารถรวบรวมไดดังนี้ • 

1. AAR  After Action Review  เม่ือเทียบกับเปาหมาย พรอมวิเคราะห 
1) มีความเขาใจในการทํา AAR เพ่ิมขึ้น 
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2) สวนตัวแลว ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว อยากใหเปนวิชาการ แตแจก
เอกสารประกอบดวย ดู VCD ก็ดีแตบางทีอยากไดเปนเอกสารดวย 

3) ไดแนวคิด และวิธีการกลับไปตอยอด 
ไดเครือขายจากการอบรมมากกวาที่คิด  

ไดคิด และคิดอะไรไดมากในการไปทําเปนโครงการพัฒนาในองคกร ซึ่งมากกวาที่ตั้ง
ไว (ตอนนี้ไดอีก 4-5 เรื่อง ที่จะกลับไปทําเพ่ิมเติม นอกเหนือจากงานเดิม ซึ่งยินดีทํา) 

 

4) ขาดความรู เทคนิค ความเขาใจ เก่ียวกับ KM ความคาดหมาย แตทักษะการเรียนรูที่
เกิดจากกิจกรรมตางๆ ไดมากเกินเปาหมาย ไดเครือขาย ไดฝกคิดวเิคราะห 

5) ไดตามเปาหมายที่คาดหวังไว 
ไดตามคาดหวัง  

เขาใจการจัดการความรูอยางเปนรูปธรรม เห็นภาพ เห็นกระบวนการ ทักษะและ
เคร่ืองมือ 

 

เขาใจความเชื่อมโยง การจัดการความรู  การพัฒนาภายในองคกร  

6) เปาหมายวางไววา ตองไดความรูเก่ียวกับคุณอํานวย อาจารยใหความรูและเทคนิควิธี
เก็บเก่ียวไปได ตองรอดูผลงานวาจะออกมาอยางไร 

7) บรรลุเปาหมาย 
8) มีความเขาใจมากขึ้นจากกิจกรรมเขากลุม 
9) กอนการประชุมอานเอกสารที่เก่ียวของกับคุณอํานวยมาบาง แตยังไมคอยเขาใจ เม่ือมา

อบรมในขณะเขากลุม ชวงแรกๆก็ยังไมเขาใจมากนัก แตเม่ือสรุปตอนทายทําใหเขาใจ
มากยิ่งขึ้น และลึกซ้ึงกวาอานจากเอกสาร เกินเปาหมาย 

10) ไดรับความรูเร่ือง KM มากขึ้น 
11) การจัดอบรมครั้งนี้ในความคิดของตนเอง คิดวาตรงเปาหมายที่ตั้งไว เพราะไดรับความรู

ความเขาใจเร่ืองคุณอํานวยมากขึ้น 
12) ไดรับความรู และไดเห็นตัวอยางมากมายจากการอบรม 
13) ไดประโยชนมากเม่ือเทียบกับเปาหมาย สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายดาน 
14) หลังจากผานการฝกอบรมแลว ไดรับความรูความเขาใจมากกวาที่ตั้งเปาหมายไว เพราะ

ไมไดทําใหรูและเขาใจเพิ่มเติมเก่ียวกับ KM เทาน้ัน แตยังพบวาสิ่งที่ไดรับจากการ
อบรม สามารถเชื่อมโยงกับงานที่ทําอยูไดในทุกสวน ไมใชเปนกิจกรรมที่แยกออก
ตางหาก แตสามารถบูรณาการเขาไปในงานไดเปนอยางดี 

15) เปนไปตามเปาหมายพอสมควร เพราะส่ิงสําคัญที่ไดรับคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และ
การสรางเครือขายระหวางผูเขารวม 

16) ทําใหมีเครือขาย รูจักเพ่ือนรวมงานที่มีภาระหนาที่คลายกันใน Mahidol เพ่ิมขึ้น 
17) ไดทราบถึงการเร่ิมตนทํา KM แตคิดวาคงตองเจออุปสรรคอีกเยอะ 
18) ไดฝกการทํางานเปนทีม 
19) ไดรับความรู ความเขาใจ เทคนิคเปน Facilitator ตามที่ตั้งใจได 
20) ตรงเปาหมายไดทราบถึงขั้นตอนเริ่มทํา KM 
21) บรรลุเปาหมายวันน้ีไดรูวา KM คืออะไร ตองทํา KM อยางไรมากขึ้น 
22) ไดปฏิบัติ คิดแลวเขียน ฟงและพูด ทําใหเกิดแรงใจในการพัฒนา 

¡ÒÃãª� KM e»�¹e¤Ãืèo§Áืo äº¤ÇÒÁÃÙ� eµiÁeµçÁ§Ò¹»Ãa í̈Ò 19 
 



23) แลกเปลี่ยนประสบการณ KM หรืออ่ืนๆ 
24) มีเครือขาย 
25) สวนที่ไมไดตามเปาหมาย คือ การดึงคณะเขารวมกิจกรรมทําไดยาก 
26) เปนไปตามเปาหมาย เกินความคาดหมายในเรื่องการใหความรวมมือของผูเขาอบรมท่ี

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนอยางดี 
27) ไดมากกวาเปาหมายที่วางไว ไดความรู เครือขาย และแนวคิด 
28) ไดรับระบบคิดในการพัฒนางาน Km ของสถาบันฯเยอะมาก 
29) ไดรับความรู ความเขาใจ มากกวาเปาหมายที่ตั้งไว เพราะอาจารยใหความรูที่ลนเหลือ

จริงๆ เปนผูรูจริง 
30) ไดเครือขาย เพ่ือนรวมงาน ที่ปรึกษาที่ดี และพรอมรับฟงขอเสนอแนะ 
31) เม่ือเทียบกับเปาหมาย ไดมากกวาที่คิด 
32) ไดมากกวาที่ตั้งเปาไว 
33) ไดรับความรู และแนวทางมากกวาที่ตั้งเปาหมายไว เพราะไดเทคนิคและขอคิดในการ

นําไปปรับใชกับงานในคณะ ตลอดจนไดรูจักเพ่ือนๆ จากคณะอ่ืนๆ ทั้งที่ทํางานดาน
เดียวกันและคนละดาน 

34) ไดมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว เน่ืองจากกิจกรรมของงานนี้ทําใหเกิดความสัมพันธที่ดี ทํา
ใหทุกคนมีสวนรวม และแสดงความคิดเห็น อันนํามาซ่ึงประโยชนมากมาย 

35) ไดมากกวาที่คิด เพราะไดทั้งความรู ไดทั้งเพื่อนใหม และแนวคิดใหมๆ เพ่ือที่จะนําไป
พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

36) ไดรับรูใน Concept ที่แทจริงในการทํา KM ในหนวยงานมากๆ  ตอนแรกกอนมา ผู
อบรมคิดแคอยากมารู ออกมาทราบ แตพอฟงอาจารยบรรยายมากข้ึน จึงเกิดความคิดที่
จะบอกเลาประสบการณครั้งน้ีแกเพ่ือนๆ พ่ีๆ และผูบริหาร ไดทราบถึงแนวทางการทํา 
KM รวมกันในหนวยงาน และขยายผลักดัน KM ใหเกิดจริงๆ 

37) ไดความรูจากการอบรมครั้งนี้คอนขางมาก ซึ่งกอนหนาน้ีไมคอยเขาใจ KM สักเทาไร 
38) ทําใหทราบถึงบทบาทของ Facilitator มากยิ่งขึ้น 
39) การทํากิจกรรมรวมกันของทุกภาคสวน 
40) ไดความรูดานเน้ือหาตรงตามเปาหมาย แตไดเครือขายเกินเปาหมาย 

 

2. ALR  After Learning Review KUSA ใหม 
• ความรู 
• ความเขาใจ 
• ทักษะ 
• ทัศนคติ 
1) มีความรู ความเขาใจ เพ่ิมขึ้น 
2) ทัศนคติใหมที่ไดรับการคิดแบบเชิงหลากหลาย มีความรูความเขาใจดีขึ้น 
3) ประเด็นความรูเปนแบบซึมซับไมใชจับยัด 
4) เขาใจวิธีการเปนคุณอํานวยมากขึ้น 
5) จะพยายามกลับไปพัฒนา KM ของหนวยงาน 

¡ÒÃãª� KM e»�¹e¤Ãืèo§Áืo äº¤ÇÒÁÃÙ� eµiÁeµçÁ§Ò¹»Ãa í̈Ò20 
 



6) K : ไดรับ K เพ่ิมขึ้นในเรื่อง KM 
U : มี U เพ่ิมขึ้นในเรื่อง KM 
S : ได S ไปใชกับองคกรในเรื่อง KM 
A : เกิด A ที่ดีในการใช KM เปนเครื่องมือพัฒนาคุณภาพในองคกร 

7)   ความรู เร่ืองของ Facilitator KM  เพ่ิมมากขึ้น ไดเรียนรูประสบการณทางออมที่
อาจารย นํามาบอกเลามากมาย และจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางทํากิจกรรมกลุม
มากมาย 

ความเขาใจ เกิดความเขาใจในบทบาทของ Facilitator เพ่ิมขึ้นอยางมาก  

ทักษะ จากการรวมทํากิจกรรมกลุมตางๆ ไดฝกทักษะการทํางานทีมคิดวิเคราะห
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

ทัศนคติ ทีทัศนคติที่บวก ประโยชนของ KM มีมากมาย  

8)    ไดความรูเพ่ิมจากวันแรก 
มีความเขาใจในการเปน FA (คุณอํานวย)  

9)    ความรู  
  -  รูปแบบวิธีการจัดกระบวนการหลากหลายรูปแบบที่เปนการจัดการความรู เชน 

Morning Talk, Lunch Talk, การบันทึกสรุปบทเรียนประจําวัน 
  -  ตัวอยาง การพัฒนาจากแรงจูงใจ จุดประกายภายใน ไปสูการสรางงานประจําที่
ตอบโจทย KPI องคกร โดยมีรูปแบบการทํางานโดยการสรางเครือขายดึงศักยภาพของ
แตภาคสวนที่เก่ียวของเขามาชวยขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ รวมทั้งยังตอยอดไปสูงาน
ในระดับที่สูงขึ้น คือเชื่อมโยงไปสูงานระดับระหวางประเทศ เชน โครงการเก่ียวกับงาน
ของ อ.เพริก สถาบันวิจัยภาษา 

ความเขาใจ   

  - เขาใจการจัดการความรู การจัดกระบวนการ วิธีการทํา เห็นเทคนิคการเรียนรูจาก
ประสบการณการฝกปฏิบัติจริง 

ทักษะ   

  -  การฟง จับประเด็น สรุปความ เชื่อมโยง สกัดองคความรู 
  -  การใช IT มาชวยในการจัดกระบวนการเรียนรู 

ทัศนคติ   

  - เปดใจ พรอมเรียนรูจากส่ิงรอบตัว ตื่นตัว 
10)    ความรู/ ความเขาใจ เก่ียวกับการเปนคุณอํานวย 

ทักษะ ไดเรียนรูทักษะการปฏิบัติจากอาจารย และเพื่อนผูรวมอบรม  

ไดเรียนรู และทําใหคิดไดจากการเขาอบรม วาไมมีอะไรที่ทําไมไดถาตั้งใจทํา  

11) ไดรับความรูเก่ียวกับการเปน Facilitator และคิดวาสามารถนําไปปฏิบัติได 
12) ความรู, ความเขาใจ -  สามารถตอบโจทยในการพัฒนาใหยั่งยืนได 

ทักษะ ทัศนคติ -  คงตองปรับกระบวนการใหมๆ รวมทั้งการนํามาทบทวนให
พัฒนาตอไป เกิดความคิดใหมๆ และมีกําลังใจใหกับคนทํา 
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13) ความรู - ไดรับความรูเพ่ิมขึ้น รูจักคําวา คุณเอ้ือ คุณกิจ 
ความเขาใจ - มีความเขาใจมากขึ้น แตตองไปศึกษาคําอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

เพ่ิมเติม เพ่ือใหสามารถนํามาเชื่อมตอในภาพรวมไดมากขึ้น 
ทักษะ - ตองไปฝกฝนอยางมาก 
ทัศนคติ - มีทัศนคติที่ดีในเชิงบวกอยูแลว 

14) เขาใจ - เขาใจบทบาทคุณอํานวยมากขึ้น 
ทักษะ - มีทักษะสําหรับการนําไปเริ่มปฏิบัติ ถึงแมองคการไมพรอม 

สามารถเร่ิมจากตนเองได 
15) ความรู - ใหความรูหลากหลายนอกจากเร่ืองคุณอํานวย 

ความเขาใจ - เขาใจบทบาทคุณอํานวยมากขึ้น 
ทักษะ - สงเสริมใหเกิดทักษะการเขียน การทํางานเปนทีม 
ทัศนคติ - คิดวานาจะนําไปใชใหเกิดประโยชน และควรเริ่มตนทําโดยดวน 

16) ความรู - ไดรูประสบการณตางๆ จากเพ่ือนๆ 
ความเขาใจ - ไดเขาใจความหมายที่แทจริง 
ทักษะ - ไดฝกฝนฝกคิด 
ทัศนคติ - ไดรูถึงวิธีคิดเชิงบวก 

17) หลังจากการเรียนรูเร่ือง KM แลว ประเมินตนเองดาน K.U.S.A. พบวาในแง K-ตนเอง
ยังตองเรียนรูอีกมากในดานที่เก่ียวกับเครื่องมือ KM ตางๆ เพราะมีอยูมากมายและ
หลากหลาย สามารถนําไปใชประโยชนตามสถานการณที่ตางกันในแง U. พบวาตนเอง
มีความเขาใจดานประโยชนและหลักการพ้ืนฐานของ KM ดีขึ้นกวาเดิมมาก ในดาน S. 
คิดวาตนเองยังตองพัฒนาอีกมาก สวนในดาน A. คิดวาเปนประโยชนที่สุดกับตนเอง 
เพราะเปนการเปดตามองเร่ืองความรูในแงมุมใหมๆ 

18) ความรู+ความเขาใจ - กลับไปทํา KM ตอ 
ทักษะ - ได เ พ่ิมขึ้นอย างหลากหลายรูปแบบและไดทราบว า 

Facilitator ควรมีทักษะอะไรบาง 
19) ไดรับความรูจากผูรวมทีม ไดฝกการเปนผูฟงที่ดี ไดสรุปประเด็นที่สําคัญออกมา ได

วิเคราะหเพ่ือหา best of  the best 
20) ไดจัดการความรูเก่ียวกับ Facilitator ที่ดี เขาใจในบทบาทและหนาที่ มีทักษะในการเปน 

Facilitator ที่ดีที่ควรจะเปน เกิดทัศนะและคิดบวกตอการใช KM เพ่ือพัฒนางานมากขึ้น 
21) ไดเรียนรูผานกิจกรรม/ ไดฟงประสบการณของคนอ่ืนในทีม นํามาเรียนรูรวมกัน/ ได

ทักษะ การฟงผูรวมทีม จับประเด็นสรุป 
22) ความรู - รูเร่ือง KM 

ความคิด - มีความคิดจะไปทําตอ 
ทักษะ - ตองฝกทักษะการเปนคุณอํานวย 
ทัศนคติ - ในแงบวกกับการนํา KM เติมเต็มงานประจํา ไมคิดวาเปน

ภาระเพ่ิม 
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23)   ไดความรูในการไปจัดการความรูที่ทําอยูปฏิบัติไดทันที 
มีความเขาใจมากขึ้น  

ใชกิจกรรมทดลองตัวอยางไปเทียบเคียงกับงานไดจริง  

ดี ทําใหเกิดการสรางสรรคจากคนสูงาน สูองคกร  

24) ความรู - ไดรับทราบวิธีการทํา KM เขาถึงคนใหมากขึ้น 
ความเขาใจ - เขาใจพื้นฐาน/ กระบวนการทํา KM 
ทักษะ - นําสิ่งที่ไดรับในการอบรมไปพัฒนาทักษะของตัวเองในการ

ทํางานตอไป 
ทัศนคติ - คิดบวก ทําใหดีที่สุดทุกคร้ังที่ทํากิจกรรมทุกอยาง และจะ

พัฒนาตนเองตลอดเวลา 
25) ไดความรู เขาใจ ในเรื่อง KM มากขึ้น ยังคงคิดวา KM เปนเรื่องที่ไมงายอยูดี แตได 

Inspiration จากการอบรมในครั้งน้ีมาก ที่จะไปสูการพัฒนา KM ของสวนงานและมหิดล
ตอไป 

26) ความรู - ไดถึงกระบวนการ วิธีคิด นํามาประยุกตใชกับงาน 
ความเขาใจ - ในการทํา KM มากขึ้น 
ทักษะ - ไดแนวคิดในการชักจูงคนในองคกรในการทํา KM 
ทัศนคติ - มีความสุขที่ไดทํา KM 

27) ความรู - ดาน KM มากขึ้น บทบาทของคุณอํานวย 
ความเขาใจ - สามารถเขาใจในบทบาท 
ทักษะ - สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางม่ันใจ 
ทัศนคติ - มีทัศนคติที่ดี ทั้งตนเอง และผูรวมงาน 

28) กระบวนการเรียนรูใหแตละทานไดผุดบังเกิดกระบวนการเรียนรูเองจากการลงมือทํา 
29)   ไดรับความรูเชิงหลักการของ KM จากอาจารย 

ไดรับประสบการณจากผูเขารวมอบรม  

เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนางานดวย KM  

30) ความรู - ไดกระบวนการความคิดอยางเปนระบบ 
ความเขาใจ - สามารถสรางงานประจํา และพัฒนาใหเกิดเปนการจัดการ

ความรู 
ทักษะ - ความแตกตางของความคิดการทํางาน สามารถเพ่ิมความรูได 
ทัศนคติ - มีกระบวนการนําเสนอและวิเคราะหที่ดี ทําใหเกิดความคิด

และพัฒนากระบวนการเรียนรู 
31) ความรู - ทําใหรูทฤษฎี KM, LO แบบงายๆ  จากส่ือ VDO 

ความเขาใจ - เขาใจใน Process KM มากขึ้น 
ทักษะ - ไดมีโอกาสพูด/ คิด และนําเสนอ 

32) ความรู - เหมือนไมไดแตได 
เขาใจ - เหมือนไมเขาใจแตเขาใจ 
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ทักษะ - เหมือนไมไดแตได 
ทัศนคติ - เฉยๆ แตกลับมองบวกได 

33) ความรู - ไดรับความรูเพ่ิมมากขึ้นกวากอนเขารับการอบรม เน่ืองจาก
ไมเคยมีประสบการณดานนี้มากอน 

ความเขาใจ - กิจกรรมใน 2 วัน ที่ผานมานี้ สามารถนําไปพัฒนาองคกรให
เปน LO ไดอยางไร 

ทักษะ - คิดวาตองนําไปปฏิบัติยอยๆ ก็จะเกิดทักษะ 
ทัศนคติ - KM ไมใชเร่ืองยาก ควรเริ่มจากเร่ืองที่เราสนใจ 

34) ความรู - ดานทฤษฎีของ KM  ความหมายแนวคิดจากนักคิดตางๆ 
ความเขาใจ - กระบวนการ และเขาใจของ KM 
ทักษะ - ไดประสบการณตรงในการสรางความสัมพันธ การจัดการ

ความรู รูขั้นตอน พอจะนําไปประยุกต 
ทัศนคติ - มีทัศนคติที่เปนกระบวนการ อยากนําไปถายทอดมองใน

ภาพงามมากขึ้น 
35) ความรู - ไดเขาใจในเนื้อหามากขึ้นและนําไปปฏิบัติจริงไดอยางเปน

ธรรมชาติ 
ความเขาใจ - เพ่ือนําไปพัฒนาองคกร สรางความรวมมือกันในคณะ และ

ตอยอดใหประสบความสําเร็จ 
ทักษะ - ทําใหเกิดความคิด และใชความคิดที่มีอยูใหเปนประโยชน

ตอคณะได 
ทัศนคติ - อยาไปกลัวในสิ่งที่ยังไมเกิดขึ้น ควรที่จะกลาเร่ิมตน 

36) ความรู - หลักการในการทํา KM เชน การหากลุมคนหรือเพ่ือนที่
ชอบ/สนใจ ในสิ่งเดียวกันมารวมแลกเปลี่ยน พูดคุยกัน บอก
เลาเร่ืองราวดีๆ     ใหฟง 

 - วิธีการ KM แบบงายๆ 
ความเขาใจ - เม่ือกอนผูอบรมคิดวาเคยทํา KM คือ การนําเอาขอมูลตางๆ 

ไปขึ้น Web ใหคนอ่ืนอานเทาน้ัน จริงๆ แลวการทํา KM ตอง
มาจากการพูดคุยรวมกันและถอดบทเรียนรวมกัน และการทํา 
KM นั้น สามารถเร่ิมไดที่ตองการ 

ทักษะ - สุนทรียาสนทนา 
ทัศนคติ - KM เปนเพียงเครื่องมือ ไมใชทฤษฎีหรือแนวคิดที่ไกลหรือ

ยากอะไร 
37) ความรู - ทําใหรูจัก KM มากขึ้น 

ความเขาใจ - เขาใจไดระดับหน่ึง แตจะกลับไปคนควาและปรึกษาพูดคุย
กับบุคลากรที่รู KM 

ทักษะ - มีทักษะการเปน Facilitator คอนขางนอย 
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ทัศนคติ - เปนการอบรมที่ดีมากสําหรับตนเอง ซึ่งเปนการพัฒนา
ตนเองและองคกร 

38)    มีความรู ความเขาใจ ความรูสึกที่ดี ความสนุกสนาน การทํางานเปนทีม ความ
สามัคคี 

ทําใหมีทักษะในหลายๆ ดาน เชน การพูด อาน เขียน ฟง เลาเร่ือง  

มีทัศนคติที่ดี ตอการทํากิจกรรมกับทุกๆ คนที่เขามารวมอบรมคร้ังน้ี  

39) ความรู - ดาน KM ที่ทําใหรับความรูเพ่ิมเติม 
ความเขาใจ - กระบวนการดานการจัดการความรู 
ทักษะ - การประยุกตใช เพ่ือนําไปปฏิบัติจริง 
ทัศนคติ - มีเจตคติที่ดีตอการจัดการความรูมากขึ้น และมีพลังในการ

จัดการความรูเพ่ิมขึ้น 
 

3. Passion Plan สัญญาใจไฟปรารถนา 
• ระยะสั้น พัฒนา ตน/ฅน/งาน 
• ระยะยาว 
1) จะนําไปพัฒนางานตอไป 
2) อาจจะมีการรวมกลุมกันเองมากขึ้นในเครือขาย MU เน่ืองจากการมาที่นี่ ทําใหไดพบปะ

เพ่ือน แนวคิดประสบการณ ทําใหเกิดกลุม CoPs 
3) ระยะสั้น - กลับไปพัฒนาตัวเอง เขียนความรู ประสบการณลงใน Blog 

- วางแผนพัฒนาทีม R2R ของหนวยงานตอ 
ระยะยาว  - สราง KM อยางยั่งยืนภายในหนวยงาน       

4)   นําไปใชในหนวยงาน โดยเร่ิมในกลุมหัวหนางานกอน  
ระยะสั้น) -> พนักงาน (ระยะยาว) (
  ทํา Blog ในการสื่อสาร KM ภายในองคกร 

5)  การนํากิจกรรมตางๆ/กรณีตัวอยาง/ไปประยุกตใช ใหเหมาะสมกับหนวยงานตอไป 
เพ่ือพัฒนาคน/ องคกร/ มหาวิทยาลัย/ประเทศชาติ ใหพัฒนาอยางยั่งยืน 
  เก็บเก่ียวการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพ่ือนๆ รวมอบรม เทคนิคเล็กๆ นอยๆ 
สะสมตอยอด ตอไป 

6) ระยะสั้น - เสนอโครงการในการจัดทํา KM ใหเกิดในหนวยงานตอ
ผูบริหาร 

 ระยะยาว - สรางเครือขาย และดําเนินการดาน KM ของหนวยงานอยาง
ตอเน่ืองตอไป 

7)  จัด KM เล็กๆ ในองคกรในฐานะ HRD 
  ปรับปรุงการจัดเวที KM ที่เคยจัดมา 

8) จะกลับไปทําหนาที่คุณอํานวยในหนวยงาน 
9) คิดวาจะกลับไปลองทําดูในที่ทํางานตอไป 
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10) ระยะสั้น - ทบทวนกระบวนการ/ งานทั้งหมดที่ทํา เพ่ือปรับปรุง 
 ระยะยาว - การพัฒนาใหเห็นเปนรูปธรรม/ ยั่งยืน อยางชัดเจน 
11) มีความตั้งใจมุงม่ันที่จะนําไปปฏิบัติตอตนเอง งาน และถายทอดใหกับเพื่อนรวมงาน 
12) ระยะสั้น 

 พัฒนา - ตน หาความรูเรื่องนี้เพ่ิมเติมใหมากขึ้น 
- ฅน เผยแพรขอมูลใหผูอ่ืนรูเรื่องคุณอํานวย พรอมเชิญฅนอ่ืนมารวมทํางาน 

 งาน สราง Facebook ของกลุม MU Facilitator  
 ระยะยาว - ควรหาวิธีการประสานงานกับคุณเอ้ือ คุณกิจ ที่องคกร เพ่ือ

กอสราง KM ขององคกรและพัฒนาเปน LO ตอไป 
13) ความรู - การคิด/ การจัดการ ที่ทําตามหลักของ KM และเปนขั้นเปนตอน 

 ความเขาใจ  - การนําทักษะ/ หลักการที่ไดรับไปใชประโยชน 
ทักษะ - ไดลงมือปฏิบัติจริง ทําใหมีประสบการณที่สามารถไป

ถายทอดได 
14) ระยะสั้น - พัฒนาตนเองใหสามารถจัดเก็บความรูที่ไดรับทีละเล็กละ

นอย อยางเปนระบบระเบียบ 
 ระยะยาว - สามารถมี KM ที่ถายทอดใหบุคคลตอๆ ไปที่จะมาทํางาน

คลายๆ ตนได 
15) ตองเร่ิมตน ทําใหได 
16) จะใช KM ทั้งในระดับตน งาน และองคกรอยางแนนอน 
17) ระยะสั้น - กลับไปทํา KM ตอ 

 ระยะยาว - พัฒนา ปรับปรุง KM ของคณะใหดีขึ้น 
18) สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม และจากประสบการณของเพ่ือนๆ ตางคณะ 

นํามาปรับใช ประยุกต เปนตัวอยางแนวทางได 
19) ระยะสั้น - กลับไปสภาพเดิม CoPs เพ่ือเปนกลุมขับเคลื่อนใหมีการ

จัดการความรูอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน 
 ระยะยาว - ติดตาม/ กระตุน ใหเกิดองคความรู แบบปฏิบัติที่ดี อาจจะ

ทําใหเกิด Innovation โดยใช KM และ CoPs เปนแนวปฏิบัติ 
และนําเครื่องมือตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด เทาที่
จะทําได 

20) พัฒนางาน - จากประสบการณคนในทีมตางๆ ไปปรับกับหนวยงาน สราง
ระบบ KM ใหชัดเจน 

 พัฒนาคน - มีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูหลายรูปแบบ นําไปปรับไดกับ
หนวยงาน 

21) จะกลับไปทํางานทําความเขาใจ KM กอน และนําไปสรางความรูวา KM คืออะไร เพ่ิม
กับหัวหนางานตลอดจนจะผลักดันใหเกิด KM ในแตละฝายงานในองคกร 

22) ระยะสั้น - ทําในกลุมงานที่รับผิดชอบทันทีในระยะ 3 เดือน 
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 ระยะยาว -  เสนอแนวทางใหผูบริหาร เพ่ือพัฒนาคนในองคกรระยะเวลา
ปงบประมาณ 2554 

23)   จะนําสิ่งที่ไดรับประยุกตใชพัฒนางานที่ตนเองทําอยูใหดีขึ้นตอไป 
  จะตองมีการกระตุนใหมากขึ้น 
  จะตองทําใหบุคลากรยอมรับมากขึ้น 

24)  จะกลับไปถายทอดประสบการณจากการอบรมใหบุคลากร พรอมกับวางแผนการ
พัฒนา KM ตอไป (Short Term) 
  จะขอเสนอใหคณะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอยางนี้ขึ้นในปงบประมาณหนาและ
ตอเน่ืองไปเร่ือยๆ (Long Term) 
  จะเขารวมเครือขาย CoPs-Facilitator และติดตามไปเร่ือยๆ (Long Term) 

25) ระยะสั้น - นําไปใชเผยแพรในหนวยงาน 
ระยะยาว  - นําความรูไปใชในองคกร  

26) พัฒนางาน KM ที่รับผิดชอบอยูภายในองคกรตนเองใหเห็นผล กาวหนา ทุกคนรวมมือ/
สราง Training&Trainee ใหกับหนวยงานเพื่อสืบทอดแนวทางการทํางานใหพัฒนา
ตอไป 

27)  ทําแผน KM โดยเชื่อมโยงกับภาระงาน 
  ระยะสั้น  - ตั้งกลุม KM ในฝาย 
ระยะยาว - ขยายเครือขาย KM ไปยังบุคคลนอกฝาย และผูสนใจนอก

คณะ รวมตัวกันสรางสรรคความคิดองคความรูใหมๆ 
 

28) ระยะสั้น - พัฒนาตนเอง เขาใจตนเอง และพรอมที่จะยอมรับ 
 ระยะยาว - อยากขอใหมีการพูดคุยเรื่องงานท่ีทํา พรอมใหขอเสนอแนะ

และรับฟงจากผูอ่ืน สรางงาน สรางความสุขในการทํางาน 
29) ระยะสั้น - จะเอาประสบการณจากเวทีฯ ไปทําใหเร็วที่สุด 

 ระยะยาว - รอระยะสั้นสําเร็จ 
30) อยากเอากลับไปทํา 
31) ระยะสั้น - จะนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปใชพัฒนา KM ในคณะ 

 ระยะยาว - มีเครือขาย KM รวมกับคณะอ่ืนๆ 
32) จะกลับไปพัฒนา Team KM ของคณะ และผสานความสัมพันธเครือขายคร้ังน้ีใหมีการ

พัฒนายิ่งขึ้น 
33) ระยะสั้น - จะนําความรูไปปรับใชภายในคณะ 

 ระยะยาว - จะนํามาสรางเครือขายตอยอดความรูไปเรื่อยๆ 
34) ระยะสั้น - พัฒนา (จะกลับไปพัฒนางานของตนเองใหเปนรูปธรรม

กอน) 
 ระยะยาว - จะพยายามเปน Facilitator ใหกับองคกรใหไดตามศักยภาพ

ที่ตนเองมีอยู เพราะเรารักองคกรมากๆ 
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35) ระยะสั้น - พัฒนาคน/ ผูรวมงาน ตอเนื่อง/ สมํ่าเสมอ ทําใหคิดเปน ทํา
เองได และเรียนรูในการทํางานรวมกัน 

ระยะยาว - ถายทอดความรู/ นําเสนอ  คูมือ  การปฏิบัติงาน เพ่ือตอ
ยอดการทํางานไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

36) ระยะสั้น - ถายทอดใหเพ่ือน/ ฝาย/ คณะ 
  - นําไปจัดการความรูในงานของตนเองใหมีประสิทธิภาพ 
  - เปนคุณอํานวยมือใหมที่พรอมพัฒนา 

 ระยะยาว - ขับเคลื่อนการจัดการความรูใหเปนระบบทั้งมหาวิทยาลัย 
 

4. สะทอนพฤตกิรรม กระบวนการของ JJ 
1) ชอบที่อาจารยผนวกเรื่องตางๆ จากส่ือ VDO มาเปนแงคิดในเร่ืองการจัดการความรู 
2) พฤติกรรมของอาจารย ชวยเปนแบบอยางในการเปน Facilitator ที่ดี ที่เอาไปเปน

แบบอยาง 
3) อาจารยถายทอดใหความรูใหเขาใจไดโดยใชสื่อตางๆ ทําใหสนุกสนานไมเครียด 
4) ยืนยันวาชื่นชมอาจารยในการจัดกิจกรรมใหพวกเรา แมมีเพียงแคอาจารยแคคนเดียว 

สามารถทําใหพวกเราเขาใจได 
5) อาจารย เปนวิทยากรที่เยี่ยมมาก 
6) อาจารยใหความรู/ ความเขาใจ เทคนิควิธีคิด หรือ การสะทอนภาพใหเห็นไดอยาง

ชัดเจน 
7)  ทําไมอาจารยเกงจัง ทําตอไปนะคะ 

ขอบพระคุณที่ทานมอบความรู ความเขาใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน  

8)  ขอบคุณมากคะ สําหรับความรูทุกอยาง 
อาจารย มีลักษณะและหนาตาเหมือนบิดาผมเลย พูดจริงๆ นะ  

ชอบแนวคิด วิธีสอน วธิีดําเนินการ วิธฝีกใหทุกคนคดิ  

9) อาจารยเยี่ยมมากครับ มีหวังและเปนแรงบันดาลใจที่ดี ขอใหทํางานดีอยางน้ีตอไปใน
ทุกพ้ืนที่ของประเทศ 

10) อาจารยมีกิจกรรมใหทําเยอะดีคะ แตชอบทฤษฎีและการฝกทักษะการเปน Facilitator ที่
ดีมากกวาน้ีอีกนิดคะ 

11) เรียบงายไมยุงยาก เปนธรรมชาติ ขอบคุณอาจารยมากๆ ครับ 
12)  ขอขอบคุณที่สละเวลามาใหความรู 

อยากใหมาบรรยายในหัวขออ่ืนๆ ที่นาสนใจ เชน KM สู R2R  

13) เปนวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ดี ระหวางผูพูดและผูฟง ทําใหทุกคนสามารถกลาคิด 
กลาทํา และกลาแสดงออก 

14) อาจารยมีเทคนิคการถายทอดท่ีเยี่ยมมาก ชวนใหติดตามอยูตลอดเวลา ถาไมไดมางาน
นี้จะเสียดายมากเลยครับ 

15) อาจารย เปนธรรมชาติ สบายๆ Good Looking 
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 เปนผูใหญใจดี 
 เปนผูให 
 เปนผูรูจริง 
 เปนกูรู KM 
 เปนนักพัฒนาชุมชน (ดูจากตัวอยางหนัง เนนชุมชน) 

16)  อาจารยสามารถจับประเด็น และสรุปเปนภาพรวม 
 เกิดเครือขายการพูดคุย และรับฟงขอเสนอแนะของผูอ่ืน 

17)  อาจารยหยิบทุกอยางมาสอนไดหมด 
 จิตวิญญาณครูสูงมาก 
 เปนนักส่ือสารที่ดี 

18) อยูในอาการสําลักขอมูลเปนบางคร้ัง 
19) อาจารยมีความเปนกันเอง สามารถถายทอด KM ที่พวกเราเขาใจวา มันเปนเรื่องยากให

พวกเราเขาใจไดงายขึ้นวา จริงๆ แลว KM ไมใชเรื่องยาก 
20)  มีเทคนิคหลากหลาย 

 สอนเขาใจงาย 
 ยืดหยุนตามสถานการณ 
 เปนกันเองดีคะ 

21)  สรางความเปนกันเอง 
 มีเทคนิคในการสอนเยอะ 
 เปนการบรรยายที่เขาใจงาย 
 ทําใหเกิดความรูสึกดีๆ ตอทุกคน 

22) อาจารยอธิบายไดชัดเจนมาก ทําใหผูอบรมเกิด Idea มากๆ 
23) ดีมากคะ ไมมุงเปนวิชาการมาก โดยใหดูหนังและใหวิเคราะห ชอบวิธีการน้ีมากๆ 

 

5. ขอเสนอแนะ 
 ดวยภารกิจที่เยอะมากๆ บางครั้งบางคราวในการทํางาน ในบางกรณียังขาดแรงเกื้อหนุน
จากคนในองคกรดวยกัน แตสิ่งที่ไดรับจากการสัมมนาในครั้งน้ีก็เปนแรงผลักดันยิ่งใหญที่
จะไปสานตอ ในงาน CoPs “ขุนพลคนทําสื่อ” สัมมนาวิชาการรวมพลคนทําสื่อ คร้ังที่ 
4/2553 วันที่ 19-20 ก.ค. 2553 www.eg.mahidol.ac.th/mediaknight/ 

 อยากใหมีการ Training การเขียนบล็อก gotoknow.org 
 สนุกดี มีสาระ อยากจะดําเนินการประสานการจัดการความรู 

 



 

ผูรับผิดชอบโครงกาาร : กกองพัฒนาคุณณภาพ  สํานักักงานอธิการบบดี 
กลุมเปาาหมาย : ผูผูเขารวมการรอบรมฯ จากคณะ/สถาบันน/สํานัก/ศูนยย/วิทยาลัย 
เครื่องมืมือในการเก็บบขอมูล : แ

มื
แบบประเมินผ
มือใหม  “การ

ผลการอบรม
รใช KM เปน

มเชิงปฏิบตัิกา
เครื่องมือจับ

ารสรางคุณอํา
ความรู เติมเ

านวย (Facili
เตม็งานประจํ

itator) 
จํา” 

ชวงเวลาในการสํารรวจ : วัวนัศุกรที่ 11 - วันเสารที่ 112 มิถุนายน  2553 
กลุมตวัอยาง : จํจํานวน  41  คน   
การประะมวลผล : ปประมวลผลดววยโปรแกรมสาํเร็จรูป   SSPSS  for   WWindows 
การกําหหนดคะแนนน : ใใชเกณฑแบบบ  Likert  Sccale   แบงอออกเปน  5  ระะดับ  ดังนี้ 
  ระดับความคิคดิเห็น : 
 
  4.50 – 5.000 ถือวา มีความพึงพอใจมากที่สุดด 
  3.50 - 4.49  ถือวา มีความพึงพอใจมาก  
  2.50 - 3.49   ถือวา มีความพึงพอใจปานกลาาง 
  1.50 - 2.49  ถือวา มีความพึงพอใจนอย 
  0.01 - 1.49  ถือวา มีความพึงพอใจนอยที่สุดด 
  0.00   ถือวา ประเมินไมได 
 

  

 

 

 

 

 

 

สรุปการปร  ระเมินผผลการออบรม 
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ผลการศึกษา 
 
 ผลการศึกษา การประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม    
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู เติมเต็มงานประจํา” จากแบบประเมินผลที่ใหแกกลุมตัวอยางที่มา
เขารวมอบรมฯ จํานวน 47 ราย   ไดรับกลับคืนและสามารถใชในผลการวิเคราะหไดจํานวน 41 ราย คิด
เปนรอยละ 87.23  โดยมีผลการวิเคราะหตามหัวขอการประเมิน ดังนี้ 
 
ความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม 

จากแบบประเมินที่ไดรับจากผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) 
มือใหม  “การใช KM เปนเคร่ืองมือจับความรู เติมเต็มงานประจํา”  พบวา  ความพึงพอใจตอวิทยากร ใน
เร่ืองความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยสูง
ที่สุดเทากับ 4.60  รองลงมา คือ ความเหมาะสมในวิธีการใหความรูของวิทยากร ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.54  สําหรับสวนที่เหลือ ไดแก การใชสื่อ/เอกสารประกอบการ
บรรยาย และความชัดเจนในการถายทอดความรูของวิทยากร ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก
เชนเดียวกันทั้ง 2 สวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 และ 4.37 ตามลําดับ 

 
ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการอบรมในครั้งน้ี 

จากแบบประเมินที่ไดรับจากผูเขารวมการอบรมฯ พบวา ความรูและประโยชนที่ไดรับจากการ
อบรมในครั้งน้ี ในสวนของ กิจกรรมการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม   ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดเทากับ 4.27   สําหรับสวนที่เหลือ ไดแก สวนของการนําความรู 
แนวคิดที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใช และสวนของความรู แนวทางและเทคนิคในการทําหนาที่คุณ
อํานวย ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันทั้ง 2 สวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และ 4.05 
ตามลําดับ 
 
ความเหมาะสมของกระบวนการ 

จากแบบประเมินที่ไดรับจากผูเขารวมการอบรมฯ พบวา  ความเหมาะสมของกระบวนการ      
ในสวนของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย
สูงที่สุดเทากับ 4.46 รองลงมาคือ สวนของจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 สําหรับสวนที่เหลือ คือ  กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสู
การบรรลุวัตถุประสงคของอบรม  ระยะเวลาในการจัด และรูปแบบในการจัด ไดรับความพึงพอใจอยู
ในระดับมากเชนเดียวกันทั้ ง 3 สวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  4.17  และ  4.12  ตามลําดับ 
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ความพึงพอใจตอการใหบริการ 
จากแบบประเมินที่ไดรับจากผูเขารวมการอบรมฯ พบวา ความพึงพอใจตอการใหบริการ        

ในสวนของการเดินทาง เร่ือง ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง ความพรอมและการบริการของ
พนักงานขับรถ และความเหมาะสมของชวงเวลาในการเดินทาง (เวลาออก-เวลากลับ) ไดรับความพึง
พอใจอยูในระดับมากเชนเดียวกันทั้ง 3 สวน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.47  4.36 และ 4.32 ตามลําดับ  
สําหรับสวนที่เหลือ คือ การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน  โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณประกอบตาง  ๆ 
สถานที่จัดอบรมฯ หองพัก และอาหารวาง/อาหารกลางวัน/เคร่ืองด่ืม  ไดรับความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38  4.20  4.15  4.10  และ 4.00 ตามลําดับ 
 
ตารางแสดง   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการอบรมฯ 
 

หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม 4.49 มาก 
1. ความเหมาะสมในวิธีการใหความรูของวิทยากร 4.54 มากที่สุด 
2. ความชัดเจนในการถายทอดความรูของวิทยากร 4.37 มาก 
3. การใชสื่อ/เอกสารประกอบการบรรยาย 4.45 มาก 
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม 4.60 มากที่สุด 

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรบัจากการอบรมในครั้งน้ี 4.18 มาก 
1. ความรู แนวทาง และเทคนิคในการทําหนาที่คุณอํานวย 4.05 มาก 
2. กิจกรรมการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม 4.27 มาก 
3. การนําความรู แนวคิดที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใช 4.22 มาก 

สวนที่ 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 4.28 มาก 
1. ระยะเวลาในการจัด 4.17 มาก 
2. รูปแบบในการจัด 4.12 มาก 
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม 4.41 มาก 
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม 4.46 มาก 
5. กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค

ของการอบรม 
4.22 มาก 

สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 4.25 มาก 
1. การเดินทาง - - 

1.1 ความเหมาะสมของชวงเวลา 4.32 มาก 
1.2 ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง 4.47 มาก 
1.3 ความพรอมและการบริการของพนักงานขับรถ 4.36 มาก 
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ตารางแสดง   คาเฉลี่ยความพึงพอใจตอการจัดอบรมฯ (ตอ) 
 

  

หัวขอการประเมิน คาเฉลีย่ ระดับ 

2. สถานที่จัดอบรมฯ 4.15 มาก 
3. โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณประกอบตางๆ 4.20 มาก 
4. หองพัก 4.10 มาก 
5. อาหารวาง/อาหารกลางวัน/เคร่ืองด่ืม 4.00 มาก 
6. การประสานงาน/เจาหนาที่ประสานงาน 4.38 มาก 

คาเฉลีย่รวม 4.30 มาก 

 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

จากผลการประเมินที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สามารถนํามาเปนขอมูล เพื่อใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาการจัดอบรม ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  ดังน้ี  

1. ดานความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม 
- อาจารยมีความเปนครูเย่ียมมาก 
- ควรนําเสนอขอมูลที่เปนทฤษฎีกอน เพื่อใหสมาชิกเขาใจวา KM คืออะไร แลวคอยให

ทดลองทํา เขาถึงเครื่องมือ KM ในรูปแบบตางๆ 
- วิทยากรโชวผลงานตัวเองมากเกินไป เนนดู VDO มากไป 
- อาจารยชอบนําผลงานจากการไปเปนวิทยากรมานําเสนอมากเกินไป 
- อาจารยวุนวายกับการเปลี่ยนสไลดในแตละครั้งมาก ไมคอยนิ่งกับการถายทอดความรู

สักเทาไหร 
2. ดานความรู และประโยชนที่ไดรับจากการอบรมในครั้งน้ี 

- กิจกรรมชวงหัวค่ํา งวงมาก 
- ตองการใหจัดอบรม ตอยอดจากลุมน้ีเพราะหลายคนมีไฟหรือมีใจ 
- ตองการใหจัดรุนตอๆ ไปใหคนที่ยังไมเคยมารวมกิจกรรมดีๆ อยางน้ี 
- ควรมีการจัดตอยอดกลุมที่มาอบรมในวันนี้อยางตอเนื่อง 
- เกิดความตอเนื่องและเครือขายแนนแฟนขึ้น 
- ไดเครือขายเพ่ิมขึ้นในการทํางาน 

3. ดานความเหมาะสมของกระบวนการ 
- เวลานั่งที่โตะกลุม แลวตองดู slide คนขางหนาจะบังคนขางหลัง, คนที่ตองหันขางดู

นานๆ จะปวดหลัง (อายุมากแลว) 
- นาจะใหสวนงานละ 1 คนก็พอ เวลาเขารวมกิจกรรมจะไดไมตัดเพิ่มสิทธิบุคลากรใน

การเขารวมอบรม 
- ถาไมเปนวันเสาร จะไดคนสมัครใจมามากขึ้นหรือปลาว ควรจัดเปนวันธรรมดาเต็มวัน 
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- ใหมีการจัดอบรมตอเนื่อง เพ่ือพัฒนาตอยอดผูที่มาอบรมในชุดนี้ตอ เพื่อจะไดมีการตอ
ยอดควรใชชุดเดิม (ผูอบรมชุดเดิม) 

- ขอใหจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรูในมหาวิทยาลัยมหิดล (หาคณะที ่เปนตนแบบใน
กิจกรรม แตละประเภทมาเลาสูกันฟง) 

- ฉาย LCD ตัวอักษรใหญ ชัดเจนไดใจมา 
4. ดานความพึงพอใจตอการใหบริการ 

- ปายชื่อใหญเกินไป ใชแบบเกาดีกวา ที่ขอคืนภายหลัง 
- หองน้ําไมคอยสะดวก  นาจะเปนแบบมีสายฝกบัว 
- อาหารไมคอยอรอย  และอาหารประเภทของเหลว เชน ขาวตม กาแฟ เปนตน ไมรอน

เลย แยนะ 
- อาหารอรอยมาก 
- บานอยูไกลจากศาลายามาก  เดินทางมาไมสะดวกเลยถาตองมาแตเชา 
- จอดรถบอยไป ผูจัดควรเตรียมทุกอยาง เชน ยา ใหพรอม 
- โรงแรมควรมีการปรับปรุงเร่ืองความปลอดภัยของพื้นที่ (ทางเดินลื่นมาก) 
- ทางฝ ายประสานเจ าหน าที ่ของกองพ ัฒนาค ุณภาพ  ด ูแลเป นอย างด ี น าร ัก            

มนุษยสัมพันธดีมาก 
5. ดานอ่ืนๆ 

- ขอ PowerPoint ที่ วิทยากรนําเสนอ (ลงไวทางเว็บของกองพัฒนาคุณภาพ) 
- ขอความกรุณา สงรายชื่อ (ชื่อจริงและชื่อเลน) สถาบัน เบอรโทร E-mail และคณะ

หนวยงาน ของทุกคนที่เขารวมอบรมและทีมงานพัฒนาคุณภาพ ใหกับพวกเราทุกคน 
- ควรมีการติดตามผล เพ่ือการขยายเครือขาย 
- ควรมีจัดแบบน้ีบอยๆ และหลายๆ รุน 
- อยากใหทางกองพัฒนาคุณภาพ ติดตามการดําเนินเรื่อง KM ของหนวยงานตางๆ 

และจัดประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ 
- ขอบคุณมากคะ ที่จัดการอบรมนี้ขึ้น เปนกิจกรรมที่ดีมาก ไดรับประโยชน ขอบคุณผู

ประสานงานและวิทยากร 
ขอบคุณกองพัฒนาคุณภาพที่จัดการอบรมดีๆ อยางนี้ และหวังวาจะดําเนินการถายทอด

แนวทางพัฒนาคุณภาพในดานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อยางตอเนื่องอยางน้ีตอไป 
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โครงการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม  
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกรที ่11 - วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 

  

ช่ือโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม 
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 

 

เหตุผลและความจําเปน 
สืบเนื่องจากท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพ ที่กําหนดใหมีการสงเสริมและสนับสนุน

การจัดการความรูอยางเปนระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศและสรางสรรคนวัตกรรม  ประกอบกับ มหาวิทยาลัย
มีปณิธานที่จะมุงไปสูการเปนปญญาของแผนดิน (Wisdom of the Land) ทําใหมหาวิทยาลัยเล็งเห็นวา  
การจะมุงสูปณิธานอยางแทจริงไดนั้น  ปจจัยที่จําเปนที่สุดคือการสรางใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหง
การเรียนรู (Learning Organization-LO)  ซึ่งตองมีการจัดเก็บความรู  การสงผานความรู  โดยใชการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือสนับสนุน  นอกจากนี้ ในการศึกษาวิจัย เร่ือง “การจัดการความรูของ
หนวยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล”  และจากการประชุม อบรม สัมมนา     ที่เก่ียวกับการจัดการความรู  
จะไดขอมูลยอนกลับเสนอใหมหาวิทยาลัยสรางคุณอํานวย (Facilitator) เพ่ือชวยดําเนินการในดานการ
จัดการความรู  ประกอบกับมหาวิทยาลัยตองการที่จะมีการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหรองรับ
งานดานการจัดการความรูมากข้ึน  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรจัด    การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณ
อํานวย (Facilitator) มือใหม ในหัวขอเร่ือง “การใช KM เปนเคร่ืองมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหความรู พรอมการเรียนรูในเชิงฝกปฏิบัติแกผูเขารวมกิจกรรมในการนําไปประยุกตกับการ
ทําหนาที่คุณอํานวยในหนวยงาน 

2. เพ่ือสรางเครือขายคุณอํานวย เปนพลังที่จะชวยผลักดันเรื่องการจัดการความรูของมหาวิทยาลัย
ใหเกิดไดมากขึ้น และเชื่อมโยงสวนงานตางๆ เขาหากัน 

3. เพ่ือขยายขอบขายความรวมมือในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในดานการ
จัดการความรู  ใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาสวนงานตางๆ 
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แนวทางการดําเนินการ 
เปนกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหความรูเก่ียวกับการจัดการความรู เคร่ืองมือสําคัญในการจัดการ

ความรู บทบาทหนาที่ในการเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู (คุณอํานวย) หรือ      ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกปฏิบัติและเรียนรูการสรางทักษะสําคัญของคุณอํานวย  

ระยะเวลาและสถานที่ 
วันศุกรที่ 11 - วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  

จังหวัดกาญจนบุรี 
 

กลุมเปาหมาย    
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีประสบการณและ/หรือไมมีประสบการณ  แตมีความสนใจ     ที่

จะเรียนรูงานดานการจัดการความรู  พรอมที่จะเปนผูผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนงานดานการจัดการความรู
ของสวนงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม  โดยคาดหวังวา  ประกอบดวย บุคลากรสาย ข สาย ค 50%  
และสายวิชาการ 50%  จํานวน 50 คน    

 
งบประมาณ 

เงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2553  จํานวน 124,200.-บาท (หน่ึงแสนสองหม่ืนสี่พัน
สองรอยบาทถวน)  
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูพรอมการฝกปฏิบัติ  เพ่ือเรียนรูในการนําการจัดการความรู    ไป

ประยุกตใชเปนเครื่องมือในสวนงานไดอยางเหมาะสม และเกิดผลสําเร็จ 
2. เกิดเครือขายความรวมมือกลุมคุณอํานวยระหวางสวนงานและมหาวิทยาลัย 
3. มีการขยายความรวมมือและมีกิจกรรมตอเนื่องทั้งเปนทางการและผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

(อินเตอรเน็ต) อยางเปนรูปธรรมในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ 
 

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

 
 



กําหนดการ 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม  
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกรที ่11 - วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

วันศุกรที่  11  มิถุนายน  2553   
07.00 - 09.30 น.   ออกเดินทางจากอาคารสํานักงานอธิการบดี ศาลายา ถึงโรงแรมรอยัล ริเวอรแคว        

รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 
09.30 - 09.45 น.   ลงทะเบียน  
09.45 - 10.00 น. กลาวตอนรับและชี้แจงวตัถปุระสงค 
 โดย :  อาจารย นพ.สมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
   ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

น. ยางกาวสู  Before Action Review 10.00 - 10.30 
 โดย :   รองศาสตราจารยนายแพทยจิตเจริญ  ไชยาคํา 
   มหาวิทยาลัยขอนแกน  
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 
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. เติมเต็มการจัดการความรู (KM)   
14.00 - 14.15 น. รับประทานอาหารวาง 
14.15 - 16.00 น. เติมเต็มการจัดการความรู (KM)  (ตอ) 
16.00 - 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย 
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

น. แนวแนมุงสูคณุภาพ (Quality Tools for KM) 19.00 - 21.00 

วันเสารที่  12  มิถุนายน  2553   
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา 
08.00 - 09.00 น.   DAR 
09.00 - 10.30 น. พ่ีเลี้ยงใจเคียงคูพัฒนา 
10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น.   ทบทวนที่มา  AAR  นําพาสูสัญญาใจ 
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 น.   เดินทางกลับ 
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รายนามผูเขารวมการอบรม 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม  
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกรที ่11 - วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 

 

  

ลําดับ ชื่อ-สกุล สวนงาน 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
1 อาจารยสมเกียรติ วสวุัฏฏกุล ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบคุคลและพัฒนาคุณภาพ 

วิทยากร 
1 รองศาสตราจารยจิตเจริญ  ไชยาคํา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ผูเขารวมอบรม 
1 นางสาววรรณภา ขําละเอียด คณะทันตแพทยศาสตร 
2 นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล คณะทันตแพทยศาสตร 
3 นายชาตรี ลุนดํา คณะเทคนคิการแพทย 
4 อาจารยวรวรรณ วาณิชยเจริญชัย คณะพยาบาลศาสตร 
5 นางนภัสสร ลาภณรงคชัย คณะพยาบาลศาสตร 
6 นางสาววลัยภรณ ศุภนิมิตวเิศษกลุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
7 นางสาวเบญจวรรณ เอ่ียมบู คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
8 นางสาวกิตตมิา พรหมจักร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
9 นางสาวมัลลิกา สุบงกฎ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
10 นายอัครพล ยีมะล ี คณะเภสัชศาสตร 
11 นางสาวศุภลกัษณ วิสฐิศรีศักด์ิ คณะวิทยาศาสตร 
12 นายชลิต เกตมุณี คณะวศิวกรรมศาสตร 
13 นางสาวชุติมา ปฐมกําเนิด คณะเวชศาสตรเขตรอน 
14 นางจิตรา สุริยะ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
15 นางสาวปรีญาณัฏฐ โอวานนทชัย คณะศิลปะศาสตร 
16 อาจารยสุกัญญา มณีอินทร คณะสัตวแพทยศาสตร 
17 นางสาวพฤกษา จุฬพันธทอง คณะสัตวแพทยศาสตร 
18 อาจารยทัศนีย รวิวรกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
19 นางกชกร เพ็ชรพลาย คณะสาธารณสุขศาสตร 
20 นายจักรี ศิริรักษ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สวนงาน 

ผูเขารวมอบรม (ตอ) 
21 นางสาวรัชดา ปลาบูทอง คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
22 นางศุจิกา ศรีนันทกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
23 นางอมรรัตน ภูนคร บัณฑิตวิทยาลัย 
24 นางสาววีรยา จยาวรรณ บัณฑิตวิทยาลัย 
25 นายนิรันดร เพียงลิ้ม วิทยาเขตกาญจนบุร ี
26 นางชนิตา บูรณวิทยวุฒิ วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
27 นางสาวสิริกมล หมดมลทิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
28 นางสาวประภาพร จงสมจิตต วิทยาลัยนานาชาต ิ
29 นายธรรมชาต ิกาญจนภิญโญ วิทยาลัยนานาชาต ิ
30 นางสุขสิรี ปานัญญวาจถ วิทยาลัยราชสดุา 
31 นางสาวสุดใจ บุตรธรรม วิทยาลัยราชสดุา 
32 นางสิริพร วงศภิรมย วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
33 อาจารยสมบูรณ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 
34 นางกมลพร รุงโรจนจินดา ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
35 นายกานต จันทวงษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
36 นางสาวณัฐกา สงวนวงษ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
37 นายวริศรา ไววิ่งรบ สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม 
38 นายวาทติต ดุริยอังกูร สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
39 อาจารยอิสระ ชูศรี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
40 นายสุชาติ สิรเิศรษฐานนท สถาบันโภชนาการ 
41 นางสาวผองศรี สวางสุขสกลุ สถาบันชวีวทิยาศาสตรโมเลกุล 
42 ผูชวยศาสตราจารยบัญญัต ิยงยวน สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
43 นางสาวเพ็ญพิมล คงมนต หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
44 นางอังคณา สุริวรรณ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
45 นางสาวทัศริญญา  เปรมเล็ก กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
46 นางสาววิมล  อนุดิตย กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
47 นางสาววันธกาลย เสาศิร ิ กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

ฝายเลขานุการ 
1 นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน  ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
2 นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
3 นางหฤทัย  เที่ยงธรรม กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
4 นางสาวสุภัทรษา แพรทอง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 



แบบประเมินผล 
การอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม  
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู  เติมเต็มงานประจํา” 

วันศุกรที ่11 - วันเสารที่ 12 มิถุนายน 2553 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

 

 โปรดแสดงความคิดเห็น  โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
  5 = ดีมาก/มากที่สุด   4 = ดี/มาก   3 = ปานกลาง   2 = ควรปรบัปรุง/นอย   1 = ไมดี/นอยมาก 

สวนที่ 1 : ความพึงพอใจตอวิทยากรในภาพรวม 
 

วิทยากรผูบรรยาย รองศาสตราจารย นพ.จิตเจรญิ ไชยาคํา 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมในวิธีการใหความรูของวิทยากร      
2. ความชัดเจนในการถายทอดความรูของวิทยากร      
3. การใชส่ือ/เอกสารประกอบการบรรยาย      
4. ความเหมาะสมของวิทยากรในภาพรวม      

สวนที่ 2 : ความรู และประโยชนที่ไดรับจากการอบรมในครั้งน้ี 

หัวขอ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความรู แนวทาง และเทคนิคในการทําหนาท่ีคุณอํานวย      

2. กิจกรรมการสรางคุณอํานวย (Facilitator) มือใหม      

3.      การนําความรู แนวคิดท่ีไดรับจากการอบรมไปประยุกตใช 

สวนที่ 3 : ความเหมาะสมของกระบวนการ 

กระบวนการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ระยะเวลาในการจัด      
2. รูปแบบในการจัด      
3. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในภาพรวม      
4. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในการแบงกลุม (ถามี)      
5.       กระบวนการ/รูปแบบสามารถนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของการอบรม 
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สวนที่ 4 : ความพึงพอใจตอการใหบริการ 

การบริการในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. การเดินทาง      

1.1 ความเหมาะสมของชวงเวลาในการเดินทาง (เวลาออก-เวลากลับ)      
1.2  ความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง      
1.3  ความพรอมและการบริการของพนักงานขับรถ      

2. สถานท่ีจัดอบรมฯ      
3. โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณประกอบตางๆ       
4.  หองพัก      
5. อาหารวาง/อาหารกลางวัน/เครื่องด่ืม      
6.  การประสานงาน/เจาหนาท่ีประสานงาน      

สวนที่ 5 : ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 ขอขอบพระคณุทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบประเมินผล  
        

 

 
 



ภาพกจิกรรม 
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สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการสรางคุณอาํนวย (Facilitator) มือใหม รุนที่ 1 
“การใช KM เปนเครื่องมือจับความรู เติมเต็มงานประจาํ” 
 

  
 

จัดทาํ โดย 
กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ที่ปรึกษา 
นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน 
 

ประมวลและสรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
นางหฤทัย เ ท่ียงธรรม 
นางสาววิมล อนุดิตย  
 

รูปเลม/ จัดพิมพ 
นางสาววิมล อนุดิตย 
 

ออกแบบปกโดย  
นายปยะณัฐ พรมสาร 
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