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2 CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน 

เราไดรับเกียรติจาก อาจารยสัญชัย  สูติพันธวิหาร จากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ซ่ึงจะมา
ชวยบรรยายใหเราเห็นความกระจางในประโยชนและแนวทางการทํา CoPs ที่จะเกิดขึ้นและเชื่อม่ันวา
เม่ือสิ้นสุดการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้แลว จะมี CoPs เกิดขึ้นหลายแหงในมหาวิทยาลัย 
มหิดล และคาดหวังอยากใหมี CoPs ที่ Active  และกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ขึ้นในมหาวิทยาลัยมหิดล  

ขอขอบคุณทีมงานจากกองพัฒนาคุณภาพที่จัดใหมีการเสวนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูดังกลาวขึ้น 
ขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ทานจาก 4 คณะ/สถาบันที่มาชวยใหความรูประสบการณเพ่ือเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  ในวันนี้ขอใหกิจกรรมนี้ประสบความสําเร็จตามความมุงหวังและขอเปดการเสวนา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง CoPs การพัฒนาเครือขายภายใน ณ บัดนี้ ขอบคุณครับ 
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มีมุมมองและขอคิดของคําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นดวย  CoPs เชนเดียวกันทานที่มีความมรูเร่ืองน้ีมาบาง 
วันนี้เราจะมาเพิ่ม และแลกเปลี่ยนประสบการณ แบงปนกัน เราจะใชคําวา CoPs มาเปนสัญลักษณใน
การทํากิจกรรมในวันนี้  เราเริ่มทํากิจกรรมใดจะมีคําวา CoPs อยูในกิจกรรมนั้นเปนตนวา CoPs ยืนขึ้น 
ทุกทานจงยืนขึ้นพรอมกัน หรือ CoPs ยกมือขึ้น ทุกทานจงยกมือขึ้นพรอมกัน ตกลงตามกติกานี้นะครับ 
ทานสังเกตผูที่น่ังตรงขาม ทานรูจักผูน้ันมากนอยแคไหน หลังจากที่น่ังกันมาประมาณ 15 นาที เขาคือใคร 
ใชชาวมหาวิทยาลัยมหิดลหรือไม  ทางทีมงานเตรียมกระดาษรูปหัวใจใหทานไวคนละ 1 ดวงและ
อุปกรณการเขียน เชนปากกาเมจิกสีตางๆ ดินสอ ดินสอสี เปนตน เราใชเวลาของกิจกรรมนี้ประมาณ 5 
- 10 นาที โดยทานเขาไปหาเพื่อนที่ทานไมรูจักมากที่สุด ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดและบรรจงเขียน
ชื่อจริง หรือชื่อเลนของเพ่ือนมาจากหนวยงานใดพรอมทั้งตกแตงกระดาษรูปหัวใจใหสวยงาม กลั่นกรอง
ความรูสึกที่ดีไปสูเพ่ือน ซ่ึงทานตองเขียนใหเพ่ือนและเพื่อนเขียนใหตัวของทาน นําหัวใจทําเสร็จ
เรียบรอยแลวมอบใหกับเพ่ือนและกลาวแสดงความจริงใจ ความเปนกัลยาณมิตรตอกัน ขั้นตอนสุดทาย
ทานไดรับกระดาษ 2 แผน แผนที่หน่ึงสีเหลือง ทานจงเขียนอุปนิสัย แสดงความเปนตัวตนที่ชัดเจนมาก
ที่สุด กระดาษแผนที่สองสีสม ทานเขียนความคาดหวังของการมารวมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
CoPs การพัฒนาเครือขายภายใน หลังจากเขียนเสร็จแลวนําไปติดไวที่กระดาษชารตดานหลังหองที่ทาง
ทีมงานจัดเตรียมไว แลวเราจะพบกันอีกครั้งเวลา 19.30 น. ขอขอบคุณผูเขารวมกิจกรรมทุกทานที่
รวมมือครับ 
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เ ม่ือเราสรางองคความรู แลว 
นโยบายตอไปคือใหมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ มีการจัดเก็บ
และกระจายความรูตางๆ ตอไป
เกี่ ย วกั บการประกั นคุณภาพ   
ภาพใหญ  ๆของนโยบายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ัน
สวนของนโยบายที่เกี่ยวกับการ
สรางเครือขายทั้ งภายในและ
ภายนอกนั้น ทําใหมีการเคลื่อนไหว 
บนพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นโยบายคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
• สงเสริมและสนบัสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ การสราง

เครือขายหรือชุมชนนกัปฏบิัติทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความเปนเลิศ และ สรางสรรคนวัตกรรม

• พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซ่ึงกนัและกันอยางกวางขวางในมหาวิทยาลัย อยางเปดเผย 
เปนกลัยาณมิตร และ มุงสูโลกาภิวัฒน

• สงเสริมและสนบัสนุนใหสํานกั/คณะ/สถาบนั จัดวางระบบกํากบั 
ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
ของมหาวทิยาลัยและมาตรฐานสากลอยางตอเนือ่งและสมํ่าเสมอ

 
  

 
 

ซ่ึ ง ส ว น ข อ ง ก อ ง พั ฒ น า
คุณภาพจะทําใหเกิดการสราง
องคกรแหงการเรียนรูขึ้นมา 
โดยการสร า งองค กรแห ง 
การเรียนรู น้ัน สิ่งที่เรามีการ
เคลื่อนไหวทางกลยุทธที่เรา
ทําคือ พัฒนางานประจําทั้ง 5 
มาตรฐานและตอเน่ือง สู R2R 
สวนนี้ เรามีการเคลื่อนไหว
มากและการทําตอน้ัน ไดรับ
การยอมรับทั้งภายใน คือมี
การเยี่ยมสํารวจของ MUQD 

R2R

MUQD
CQI

KM

 

แลวทบทวนการเยี่ยมสํารวจสูสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) น่ันคือสิ่งที่เรามีการเคลื่อนไหว 

ที่ผานมา แลวเราก็จะมีการ Monitor ถึงการประเมินภายนอกซึ่งขณะนี้เรามีการใชโปรแกรมในการ

เคลื่อนไหวการเรียนรูของผูเยี่ยมสํารวจหรือผูที่เกี่ยวกับ SAR หรือผูที่จะเคลื่อนไหวการพัฒนางาน

มาตรฐานตางๆ รวมทั้งเรื่อง R2R โดยเรามีการเคลื่อนไหวเรื่องการจัดกิจกรรมวิจัยการศึกษา Education 

Research มีการเคลื่อนไหวในรูปแบบของ R2R เหลานี้เรามีคณะกรรมการการเคลื่อนไหว  น่ันคือภาพ

ใหญๆ  ที่เราทํากันมา      
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แตในภาพของการรวมกลุมกัน
เพ่ือการแลกเปลี่ยนยังเคลื่อนไหว
ไมมาก ซ่ึงผมใหทีมพัฒนาคุณภาพ 
เ ข า ไปสํ า รวจว า แต ล ะคณะ  
มีใครทํา CoPs บาง แลวแตละ
คณะเมื่อมี CoPs แลวมีการ
สรางความรูเกิดขึ้นที่เรียกกันวา 
Knowledge Asset มีจํานวน
เทาไหร ในแตละคณะ เชน คณะ
แพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล  
ที่เริ่มทําดานนี้ สวนใหญมี CoPs 
29 กลุมซ่ึงเปน Knowledge Asset  

 

หนวยงาน จํานวน CoPs KA ท่ีเกิดขึ้น
1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 29 498
2. คณะสาธารณสุขศาสตร 3 4
3. คณะเทคนิคการแพทย - -
4. คณะเวชศาสตรเขตรอน 1 1
5. คณะวิทยาศาสตร 4 18
6. บัณฑิตวิทยาลัย - -
7. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 1 1
8. คณะทันตแพทยศาสตร 2 2
9. คณะเภสัชศาสตร 1 2
10. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร - -
11. คณะพยาบาลศาสตร 3 3
12. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 2 3
13. คณะวิศวกรรมศาสตร - -
14. คณะสัตวแพทยศาสตร
15. คณะกายภาพบําบัด 7 15
16. คณะศิลปศาสตร - -

17. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม - -

CoPs in Mahidol University

 
  

 
 

ที่ถูกจัดเก็บในเว็บไซต คณะ-
วิทยาศาสตรก็มี CoPs ทําให
การสรางองคความรูน้ันมีมากขึ้น 
ห รื อ ยั ง มี อี ก ห ล า ย ค ณ ะ 
ซ่ึงขณะนี้มหาวิทยาลัยมหิดล 
มี CoPs จํานวน 83 กลุม และมี 
Knowledge Asset จํานวน 
622 เร่ือง อาจจะมีหลายคณะ 
ที่มี CoPs อีก แตไมไดประกาศ 
ออกมา  แม ก ร ะทั่ ง เ ร า ได
เคลื่อนไหวในคณะแพทยศาสตร- 
ศิริราชพยาบาลมีอยูอีกหลายกลุม 

18. สถาบันวิจัยโภชนาการ - -
19. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 12 42
20. สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล - -
21. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2 6
22. สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 2 2
23. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู - -
24. หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 6 1
25. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - -
26. สํานักสัตวทดลองแหงชาติ - -
27. ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา - -
28. วิทยาลัยราชสุดา 3 1
29. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 2 5
30. วิทยาลัยนานาชาติ 1 22
31. วิทยาลัยดุริยางคศิลป - -
32. วิทยาลัยการจัดการ - -
34. วิทยาลัยศาสนศึกษา - -

รวมท้ังสิ้น 83 622

หนวยงาน จํานวน CoPs KA ที่เกิดขึ้น

CoPs in Mahidol University

 
 

ซ่ึงพวกเขาไดสรางองคความรู ใหมๆ ขึ้นมา  จากคําวา ”Wisdom of the Land” ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทําใหรูสึกวาจะทําอยางไร ใหเกิดการสรางองคความรูมากขึ้นเรื่อยๆ แลวเกิดเปนสังคม เกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติดังน้ันเราควรเคลื่อนไหวเพ่ิมมากขึ้น ยกตัวอยาง เชนกลุม CoPs ชื่อ วิจัยทางการพยาบาล เขามี

การตั้งเปาหมาย เม่ือมีการนํากลุมคนมานั่งคุยกัน นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนไปพัฒนางานของ

ตนเองใหได แลวสรางองคความรูออกมา กลุม CoPs ในโรงพยาบาล ชื่อทีม ICU เกี่ยวกับศัลยศาสตร 

อายุรศาสตร กุมารศาสตร โดยตั้งเปาหมายขึ้นวาจะทําอยางไรใหมีการลดการติดเชื้อในทางเดินหายใจให

นอยที่สุด 
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แลวเขาก็สรางองคความรูวาจะมี
แนวทางอยางไร เวลาที่เราพูดถึง 
CoPs น้ัน ความหมายคืออะไร คือ
กลุมคนที่เขามา Share หรือเขาสนใจ
เรื่องเดียวกัน แลวเขามาเรียนรู
รวมกันเพ่ือจะพัฒนางานใหดีขึ้น 
โดยติดต อประสานกัน  อย า ง
สมํ่าเสมอ ซ่ึงกลุมคนอาจเปนระดับ
ภายใน หรือระดับนอกคณะ หรือ
มากกวานั้น ไปสูระดับชุมชน เปน
การเกิดจากกลุมของตัวเองแลว
ขยายกวางขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงจะทําให 

 

COP: Community of Practice
• A “community of practice” (CoP) is a “group of people 

who share a concern or a passion for something they do 
and learn how to do it better as they interact regularly” 
(Lave & Wenger, 1991).

Lesser and Storck (2001), a CoP is equivalently
defined as a group “whose members regularly engage 
in sharing and learning, based on common interests.”

 
เกิดองคกรแหงการเรียนรูโดยมีเปาหมาย วิสัยทัศนรวมกันวางแนวทางที่ชัดเจนตรงกัน มีการพัฒนา
คุณภาพงานอยางตอเน่ือง หรือเกิดประโยชนอีกหลายอยางทําใหทุกๆ คนมีความสําคัญในการแลกเปลี่ยนกัน  

  

 

เม่ือมองในมุมของ KM เวลาที่เรา
พูดกันวาการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในเชิงของ SECI Model คือการ
นําคนมาคุยกัน เปนคนทํางานที่มี
ประสบการณ  มาแลกเปลี่ยนกัน
ก็จะเกิดเปน Tacit Knowledge 
แลวถ าคุยไปคุยมามากกวานั้น 
เขียนออกมาเปนบทความเชิงความรู 
ตีพิมพ หรือเปน IT ก็จะเปน Explicit 
Knowledge จากนั้นถามีการคุยกัน
ระหวางไอทีกับไอทีแลกเปลี่ยนกัน
ก็จะเปน Explicit to Explicit 

SECI model:  Nonaka Lkujiro

 
 
 

จากนั้นกลับมาโดยนําความรูจาก 
IT ไปใชประโยชนตางๆ จน
กลายเปนวงจรการจัดการความรู 
จะเปน Explicit Knowledge จากนั้น 
ถามีการคุยกันระหวางไอทีกับไอที 
แลกเปลี่ยนกันก็จะเปน Explicit to 
Explicit จากนั้นก็กลับมาโดยนํา
ความรูจาก IT ไปใชประโยชนตางๆ 
จนกลายเปนวงจรการจัดการความรู 
ดั ง น้ันเราจึ ง จํา เปนตอง มีการ
เคลื่อนไหว  ซ่ึงการจัดเก็บความรู 

 

Contexts:
Management 
Knowledge Maps 
for 
Decision Making

Concepts: COPs
Knowledge Maps 
for
Problem Solving

Contents: 
Repository
Knowledge

Tacit Knowledge 
Document Database

Explicit Knowledge 

 
  



 

 

 
 CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน 9 

 

มาจาก CoPs ทั้งภายในและภายนอกองคกร แลววิ่งกลับเขามาสูองคกรตัวเอง  โดยจะตองกระตุนใหภายใน
หนวยงานของเรามีกลยุทธ แลวเคลื่อนไหวใหทําตามกลยุทธน้ันใหได การเกิด CoPs อาจจะเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติ  จากกลุมคนที่ชอบเรื่องเดียวกันแลวมีการนินทากันหรือปรึกษากัน 

 

ซ่ึงการเคลื่อนไหวโดยการวาง
แนวทางเปาหมาย แลวรวมมือ
กันทําตามเปาหมายนั้นให
สําเร็จจะดีกวา เพ่ือผลักดันสู
ร ะ ดั บ คณะ  เ พ่ื อ ใ ห เ ป น
เปาหมายหนึ่งของคณะ และ
จะดียิ่งขึ้นเม่ือผลักดันสูสังคม 
สูระดับโลกใหเปนเครือขายที่
แข็งแรงมากขึ้น จากที่เปน 
ภายในจนเปนสาขา คณะ 
ดังเชนคําว า UKM ซ่ึ งเปน
เครือขายการจัดการความรู  

“ Leading Yourself ”

“ Leading Your Organization”

“ Leading in an
Interconnected World ”

Community of Practice
in

Mahidol University

Somkiat Vasuvattkul, M.D.

 
 

ระหวางมหาวิทยาลัยเม่ือปที่แลวเรามีการทํา R2R ทั้งป มีการแลกเปลี่ยนกันเพ่ือการพัฒนา ทายที่สุดแลว
เราก็ควรจะยอนกลับไปดูคําวา “Wisdom of the Land” ทําใหผมรูสึกวาเราจะทําอยางไรใหเกิดคํานี้ใหได 
ดังน้ันจึงตองมีการเชิญบุคคลตางๆ เพ่ือมาแลกเปลี่ยนเลาประสบการณกัน โอกาสนี้จึงไดเชิญผูที่มี
ประสบการณมาเลาใหฟงขอบคุณครับ 
 

 





 

……
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ขึ้นมาอีก  ก็จะไดนํามาคุยตอยอดกัน หรือบางคนอาจจะนําความรูที่ไดจากผูอ่ืนปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น
ไดอีก เปนการเติมเทคนิคกัน ดานเรื่องการสอนหนังสือนักศึกษา เม่ือมีอาจารยที่สมัครมาสอนใหม ก็จะ
สอนใหดูกอน  ตอไปผูที่รูลําดับการสอนแลวจะจับกลุมคุยกับผูที่สนใจในเรื่องของการสอนอีกครั้ง        
ทําใหมีการถายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันตอไปเรื่อยๆ  ในทุกแงทุกมุม สุดทายแลวผูฝกสอนคนใหม      
ก็สามารถคุมสอนนักศึกษาดวยตัวเองได ซ่ึงรุนตอไปก็ใหถายทอดวิธีการสอนกันไป ดังน้ันผูที่จะทํา 
CoPs ได  ตองเปนผูที่เอ้ือ ตองชวยสงเสริมสนับสนุน ถือเปนความสําเร็จของงานดานการศึกษาของ
คณะกายภาพบําบัด ตอไปในมุมมองของดานบริการวิชาการ ขณะที่เราจะตองดูแลคนไข หากวาเรา
สามารถที่จะจับกลุมคุยกันได ความสามารถของแตละคนก็จะถูกถายทอดออกไป ถือเปนประโยชนตอ
สังคมตอคนไข มีกลุมอาจารยที่ทําเรื่องการจับตรึง ซ่ึงมืออาจารยน่ิงมาก พอจับจะรูวาคือขอตอขอที่ 1, 2 
หรือ 3 เม่ือกดลงไปจะมีแรงตานขึ้นมา ซ่ึงงานแบบนี้ เราจะเสียดายมากๆ ถาบุคคลที่ชํานาญเรื่องน้ี
หายไปจากมหาวิทยาลัยมหิดล แตในที่สุดทีมของอาจารยมีการเรียนการสอน  จัดทีมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรูกัน จนกระทั่งนักศึกษาที่ผลิตมาไดหลายรุนแลว เหลานี้เปนผลงานที่ไดจาก CoPs ซ่ึงการกระทํา
เหลานี้เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ สวนดานการวิจัย เน่ืองจากตอนนี้เราตองทํา PA  เราตองมีคําม่ันสัญญา
แลวตองมีจํานวนงานวิจัย   มีการเชิญอาจารยที่สอนเรื่องงานวิจัย R2R เดิมทีตัวเอง Lecture เร่ือง KM 
เติมเต็ม R2R จากมหาวิทยาลัย ดังน้ันจึงอยากใหเกิดการกระตุนภายในคณะวา KM  เติมเต็ม R2R     
เปนอยางไร  จึงจัดใหมีการแบงกลุมทําวิจัย คนที่ชอบเหมือนกันใหมาคุยกัน วาตัวเองจะทําวิจัยเรื่อง
อะไร โดยกลุมที่มีปญหาเรื่องอะไรสามารถแจงได   สิ่งเหลานี้เปนการเกิด CoPs ที่เห็นไดจากการ
รวมกลุมกันมาคุยกัน สวนดานงานสัมนา เปนอีกรูปแบบหน่ึงที่เปดโอกาส   เพราะ CoPs มีปญหาที่
สําคัญที่สุดคือเรื่องเวลา เน่ืองจากเรามีเวลานอยที่จะมานั่งคุยกัน  จึงไดผลักดันใหมีการจัดสัมนา เพ่ือใหเกิด
งานวิจัยขึ้นของกลุมอาจารย  สวนอีกกลุมเปนกลุมของนักปฏิบัติ  ซ่ึงการที่คุยกันแลวก็เกิดทีมเกี่ยวกับ
การพัฒนางานบริการ  เปนมุมมองที่คณะกายภาพบําบัดเกิด KM มาโดยธรรมชาติ เน่ืองจากนัก
กายภาพบําบัดเปนนักวิชาชีพ จะเกิดกลุมการแลกเปลี่ยนคุยกัน เชน กลุมกายภาพบําบัดทางระบบการ
หายใจการหมุนเวียนเลือด มีการจับกลุมคนแตละโรงพยาบาลมาคุยกัน ถือเปนการออกนอกเครือขาย 
แลวมีการจัดประชุมวิชาการ   เพ่ือใหเกิดความรูในเรื่องกายภาพบําบัด  ดังน้ันเรื่อง KM และ CoPs    
ถาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากความรัก  จากความตั้งใจของตัวเราเอง จะถูกผลักดันดวยความสุข จนทําใหเกิด
ความสําเร็จ  ซ่ึงจะทําใหนักกายบําบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลมีคุณภาพ ทําใหมีคนไขประทับใจ ดังนั้น
จึงเปนเรื่องภาคภูมิใจ  นอกจากนี้งาน  Back Office และงานอื่นๆ ที่ตัวเองเชื่อวาทุกคนที่มาในวันนี้      
มีคุณคา มีความเกง  ซ่ึงบุคคลที่เกงควรจะรักษาไว  โดยเรานําความรูของเขา มาถายทอดตอไปได เชน 
บุคคลที่ถายรูปเกง มีเทคนิคในการถายรูปควรนําความรู สวนนั้นมาถายทอด อาจจะเปนการเขียนใน
วารสารมหาวิทยาลัย  หรือไมวาจะเปนความรูจากในสวนใดของบุคคล  ควรจะมีการจัดเก็บไวอยาง
เปนระบบระเบียบ เก็บไวเปนแบบอยางไดในอนาคตและสามารถไดที่มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนั้น
การเกิดกลุมอาจจะเริ่มจากกลุมเล็กๆ แลวมีการเติมเต็มความรู จนในที่สุดทําใหมหาวิทยาลัยของ
เราเปน “Wisdom of the Land” ได  และเปน “1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก” ได 

 จากนั้นอาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ไดกลาวสรุปจากการบรรยายของรองศาสตราจารย
โสภา พิชัยยงควงศดี  วาอาจายเปน Facilitator ที่ดีมาก  เนื่องจากอาจารยจะเคลื่อนไหวหรือมอง
ประเด็นการทํา CoPs ที่เหมาะสมกับงานพัฒนาคุณภาพ ไมวาจะเปนทางดานการศึกษา ดานการวิจัย    
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ดานการบริการวิชาการ หรือทางดานการบริหาร ซึ่งเวลาเราทํา CoPs เปนสิ่งที่คุยกันจริงๆ ไมใช
การนินทา โดยทั่วไปแลวการนินทาก็ถือเปน CoPs ได แตตองเปนการนินทาในเรื่องที่ดีๆ แลวคุย
บอกเลาตอๆ กันจนกลายเปนวงคุยกัน ซึ่งก็จะทําใหเกิดตัวอยางที่ดีๆ ได จะเห็นไดวาอาจารยเริ่ม
จากการจัดตั้งใหเกิดเปนกลุม ใหผูนําหรือผูบริหารเปนผูชวยกระตุนแบงเวลามาพบเจอกัน เชน      
มีการจัดรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน  เพ่ือการพบเจอและคุยกัน  
 

ศาสตราจารยชโลบล  อยูสุข  คณะวิทยาศาสตร  
สวัสดีทุกทาน ทั้งผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) 

ของคณะวิทยาศาสตรมีรูปแบบเปนธรรมชาติไมบังคับ ขอกลาวถึง KM ของคณะวิทยาศาสตรกอน  
KM ของคณะวิทยาศาสตรน้ัน  รับผิดชอบโดยงานนโยบายและแผนและงานพัฒนาคุณภาพ มีบุคลากร 3 คน
เปนบุคลากรที่เขาใหมทั้งหมด เม่ือ 3 ปที่ผานมา คณะวิทยาศาสตรมีนโยบายวาตองทําเรื่อง KM  
 

เ พ่ื อตอบสนองต อ  MUQD 
งานชิ้นแรก คือ การนําเสนอ 
เร่ือง KM, CoPs และ Best 
Practices วาคืออะไร จากการ
คนขอมูลเพ่ือทําการนําเสนอ
ดังกลาวเปนการเรียนรูดวย
ตนเอง และมีการเผยแพรการ
นําเสนอบนเว็บไซตของคณะ 
KM มีอยูทั้งภายใน และภายนอก
องคกร โดยเนนความรูจากการ
ปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 

KM คือ การนําความรูที่มี
อยูภายในและภายนอก
องคกร  โดยเนนความรู
จากการปฏิบัติงาน มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู และ 
ยกระดับความรู เพื่อให
องคกรสามารถพัฒนา 
และดําเนินงานไดบรรลุ
เปาหมายที่ประสงค

 
  

ในชวงแรกของการดําเนินการ 
เรื่อง การจัดการความรู (KM) ไดมี
การจัดตั้งคณะกรรมการ KM และ
แบงงานรับผิดชอบตามพันธกิจ
ของคณะ ไดแก ดานการศึกษา, 
ดานการวิจัย, ดานการบริการวิชาการ, 
ดานการบริหารจัดการ และดาน
คุณภาพชีวิต ในดานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เปนยุทธศาสตรหน่ึงที่ตองการ
ใหบุคลากรอยูรวมกันอยางมีความสุข 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการประชุม
คณะกรรมการ KM  แตละครั้ง 

 

แตงต้ังคณะกรรมการ KM 
แบงผูรับผดิชอบ 5 ดาน

ดานวิชาการ การศกึษา
ดานวิจัย และบริการวิชาการ
ดานบริหารจัดการ
ดานคุณภาพชวีิต
ดาน Tool & Technology 

 
  

จะมีผูรับผิดชอบในแตละดาน  รายงานผลการดําเนินการในชวงที่ผานมา  การดําเนินการเรื่อง การจัดการ
ความรู (KM) นับวาลําบากเพราะบางคนไมเขาใจวา การจัดการความรู (KM) คืออะไร 
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ทําใหชวงแรกตองมีการใหความรู 
การดําเนินการเรื่อง การจัดการ
ความรู (KM) โดยการเชิญผูมีความรู
เ ร่ืองดังกลาวคือ ศาสตราจารย 
คลินิกอภิชาติ ศิวยาธร และรอง
ศาสตราจารยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
มาบรรยายใหความรู เร่ืองการจัดการ
ความรู (KM) ที่คณะวิทยาศาสตรน้ัน 
บุคลากรสายสนับสนุนใหความ
สนใจในเรื่องการจัดการความรู 
(KM) มากกวาสายอาจารย เน่ือง
ดวยอาจารยสายวิทยาศาสตรน้ัน
จะสนใจเรื่องการวิ จัยมากกวา   

วันพุธ  ท่ี  4  ตุลาคม  2549  
ทางคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  

ไดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง  “การจัดการความรู” 
โดย ศาสตราจารยคลินิกอภิชาติ ศิวยาธร 

ท่ีปรึกษาฝายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
และ รองศาสตราจารยชัยเลิศ พิชิตพรชัย  

คณะแพทยศาสตร  ศิริราชพยาบาล

<Back

 
  

เม่ือใหความรูเรื่องการจัดการความรู 
(KM) เปนพ้ืนฐานแลว จึงดําเนินการ
ใหไปศึกษาดูงาน จากที่ศึกษาขอมูล 
ทราบวากรมราชทัณฑมีการจัดการ
เรื่อง การจัดการความรู (KM) ไดดี
มากจึงพาอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุน  ไปศึกษาดูงาน  ทําให
อาจารยและบุคลากร  เกิดความ
ประทับใจเปนอยางมาก เพราะมีการ
จัดเตรียมการศึกษาดูงานอยางเปน
ระบบ และมีการตอนรับเปนอยางดี  
จากกรมราชทัณฑ  

 

ใหความรูแกบุคลากร 
เรื่อง Knowledge Management (KM) 

จัดการบรรยายพิเศษ
 ศึกษาดูงาน

Website SCKM 
จัด Slide เรื่อง KM เพ่ือให Download 
จดหมายขาวงานนโยบายและแผนฯ

 
  
 

ในสวนของเว็บไซต SCKM มีการ
จัดทําขึ้นอยางรวดเร็วโดยคุณ 
รุจเรขา อัศวิษณุ  อีกเรื่องหน่ึงคือ
งานนโยบายและแผนได จัดทํา
จดหมายขาว 2 เดือน/ครั้ง โดย
แทรกเรื่อง KM ไว และมีการนํา
จดหมายขาวขึ้นบนเว็บไซต SCKM 
และมีการรายงานความกาวหนาของ
งานประกันคุณภาพ และใหความรู
ในเร่ืองตาง  ๆดําเนินงานไปชวงหนึ่ง 
จัดการใหแตละฝายที่ เกี่ยวของ 
ที่ตนรับผิดชอบวามีการดําเนินการ
อยางไรในชวงที่ผานมาสรุปวา  

Next>

http://www.sc.mahidol.ac.th/SCKM/index.htm
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ถาเราจะจัด KM ในคณะวิทยาศาสตร เราควรแบงกลุมอยางไรบาง ในชวงปลายปงบประมาณ 2551  
เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน และ
ติดตามประเมินผลแตละกลุม โดย
แบงเปน 4 กลุม ดังน้ี KM1 คือ กลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ 
(CoPs) คณะวิทยาศาสตรมีขนาดใหญ
บางครั้ งบุคลากรมีการทํา  CoPs  
อยูแลวแตไมทราบ KM2 คือคลัง
ความรู (Knowledge Asset : KA) 
ทางคณะวิทยาศาสตรทําการรวบรวม
และรายงานผลจัดสงไปแตละหนวยงาน 
และกลุม CoPs ใหเพ่ิมเติมกลับมา 

 

วางแผนและติดตามผลการดําเนินงาน KM 1-4 
ปงบประมาณ 2552

KM1: กลุมชุมชนนักปฏิบัต/ิชุมชนแนวปฏบัิต ิ
(Community of Practice; CoP)

KM2: คลังความรู (Knowledge Asset; KA)
KM3: การจัดทําคูมอืการปฏิบัติงาน 

(Standard Operating Procedure; SOP)
KM4: โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 

(Routine to Research; R2R/งานวิจัยองคกร)

 
 

อีกครั้งวามีคลังความรูเร่ืองอะไรบางทางคณะวิทยาศาสตรไดรวบรวมความรูที่เกิดจากกลุม CoPs และ
ความรูที่เกิดจากการแสวงหาจากแหลงอ่ืน เพ่ือเพ่ิมความรูใหบุคลากรหากคณะวิทยาศาสตรมีการ
ดําเนินการในสวนนี้ดี ก็สามารถสรางรายไดจาก KA ที่เรามีอยู    KM3 คือ การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
(Standard Operating Procedure : SOP) เปนแนวทางที่ทําใหการปฏิบัติงานดีขึ้น เกิดมาตรฐานใน
การทํางาน แกปญหาในกรณีที่บุคลากรที่ทํางานจุดนั้น   เกิดปวยหรือลาหลายวัน ผูที่มาทํางานแทน
สามารถอานคูมือและปฏิบัติงานนั้นแทนได ซึ่งทุกงานสัญญาวาจะมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) 
เรื่องอะไรบาง และสวน  KM4 คือ โครงการวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน (Routine to Research : R2R /
งานวิจัยองคกร) เปนการกําหนดวามีโครงการอะไรบางในปตอไป ใครเปนผูรับผิดชอบ งานอะไร
รับผิดชอบ เม่ือถึงเวลาปฏิบัติ คณะวิทยาศาสตรจะติดตามงานใหรายงานผลทุก 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 
มีการดําเนินงานกาวหนาตามที่สัญญาไวอยางไร  

  
 

ซ่ึ ง จ ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ช ว ง เ ดื อ น
กันยายน สมาชิกกลุมชุมชนนัก
ปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ (CoPs) 
จะมีการเลาเรื่องความสําเร็จที่
เ กิ ดขึ้ นและมี ก ารแลก เปลี่ ยน 
เ รียนรู  ในการลาเรื่ องและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแตละครั้งจะมีผู
บันทึกอยูคนหนึ่ง ที่คอยบันทึก
ประเด็นการเรียนรูในแตละครั้งที่มี
การจัดกิจกรรมของกลุมจะสังเกต
ไดวาคนที่มาเลาเรื่องความสําเร็จ 

ชุมชนนักปฏิบัติ/ชุมชนแนวปฏิบัติ ประกอบดวย
สมาชิกกลุม มาเลาเรื่องความสําเร็จ  เปนการเลาในสิ่งที่

เกิดข้ึนจริง และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางตอเน่ือง แตละ
ชุมชนฯ ควรมีองคประกอบอยางนอย ดังน้ี

1. ผูชวยใหการแลกเปลี่ยนเรียนรูลื่นไหล ไมหลงประเด็น 
เปนผูที่ทําหนาที่แคะ/ทําใหความรูฝงลึก (tacit knowledge) ซ่ึงเปน
เคล็ดลับเฉพาะตัวเปดเผยออกมาจากผูเลา

2. ผูทําหนาที่บันทึกประเด็นการเรียนรู โดยปกติ สมาชิกจะ
สลับหมุนเวียนกันทําหนาที่

3. สมาชิกกลุม ทําหนาที่แลกเปล่ียนเรียนรู รวมอภิปราย 
แนะวิธแีกปญหาและวิธีที่ทําใหกลุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 

จะมีนอย แตมีคนมาเขารวมฟงจํานวนมาก ถึงแมจะมีการกระตุนใหพูดคนก็ยังไมยอมพูด 
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กลุมน้ีคือชมรมอยูดีมีสุข กลุมน้ีมีคน
ขององคการเภสัชกรรม และพยาบาล  
ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเขารวมดวย 
มีการจัดกิจกรรม  2  เ ดือน /ครั้ ง 
ขณะน้ีสมาชิกในชมรมมีอยูรอยกวาคน 
โดยการลงทะเบียนสมัครสมาชิกผานทาง 
Internet หรือกรอกแบบฟอรมลงทะเบียน 
ในกลุ มน้ี มีคนสนใจคอนข างมาก  
เพราะว ามี อาหารกลางวั นเลี้ ยง 
เน่ืองจากมีการจัดกิจกรรมชวงเวลา 
12.00 น. - 13.00 น. โครงการหนึ่ง 

 

http://www.sc.mahidol.ac.th/scpn/QL_SCKM/home.html

Next>

 
 

จัดขึ้นที่ชมรมอยูดีมีสุข คือกิจกรรมลดน้ําหนักครึ่งกิโลกรัมตอหน่ึงสัปดาห มีผูเขารวมโครงการกิจกรรม 
ลดน้ําหนักจํานวน 10 คน  ทุกคนสามารถลดน้ําหนักไดดี ดวยการทานอาหารและออกกําลังกาย และ
ตอนนี้ทุกคนยังคงรักษาน้ําหนักได ซ่ึงมีกระแสตอบรับจากชมรมวาทุกคนชอบมาก 

  
 

ก ลุ ม น้ี มี ห น า เ ว็ บ เ พ็ จ เ ป น
เอกสารรายงานกิจกรรม และมีเลม
รายงานผล กลุมตอมาเปนกลุม
ของบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงครั้ง
แรกที่จัดขึ้นมาเพราะเกิดปญหาใน
เ ร่ื อ ง ข อ งก า ร เ ก็ บ ข อ มู ล บ า ง
ภาควิชามีการเก็บขอมูลที่ดีมากจึง
ใหมาเล าสู กันฟง  กลุม นี้ จัดตั้ ง
ขึ้นมามีการประชุมแลว 2 ครั้ ง 
ทางคณะวิทยาศาสตร ไดกําหนด
วาถากลุมใดที่เปน CoPs ตองมี  

Next>

http://intranet.sc.mahidol/PN/spscop/

 
 

การประชุม  2 เดือน /ครั้ ง เพราะถากิจกรรมไมตอเนื่อง ทําบางเปนครั้งคราวจะไมมีการพัฒนาหนา

เว็บเพ็จของกลุมน้ีหัวหนานโยบายและแผนเปนผูรับผิดชอบ มีคนทําเว็บและมีคนจดรายงานการประชุม 

หนาเว็บมีประวัติความเปนมาของกลุม ทําไมถึงมีกลุมน้ีขึ้นมาตามประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร 

มีการกระตุนใหสมาชิกเขาไปดู สมาชิกเริ่มแรกของกลุมน้ีคือบุคลากรที่เก็บขอมูลในภาควิชา  ซ่ึงตอนนี้มี 12 

ภาควิชา จากการประชุมที่ผานมา เห็นสมควรใหมีบุคลากรของสํานักงานอธิการบดีเขามารวมดวย 

เพราะตองรวบรวมขอมูลดวยเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งตองเปนผู รับผิดชอบในการเขียน SAR 

นอกจากนั้น  ยังมีการคุยเพ่ิมเติมในสวนของการพัฒนางานและเรื่องอ่ืนๆ ดวย 
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อีกชมรมคือ ชมรมผูใช IT ของ
มหาวิทยาลัยซ่ึงเรื่อง IT ของ
คณะวิทยาศาสตร  คุณรุจเรขา 
อัศวิษณุ เปนแมงานใหญ มี KM 
ของหองสมุด สวนนี้มีการรวมตัวกัน 
ทุกเชา ซ่ึงจะคุยกันเรื่องงานที่ทํา
อยูวามีปญหาอะไร เชน หลังจาก
จัดงานเสร็จมานั่ งคุยกันวา มี
ปญหาอะไรเพื่อวางแผนแกไข
และปรับปรุง ในการจัดงานครั้ง
ตอไป ในการประชุมของกลุมน้ีจะ
ไมคอยมีคนขาด และสิ่งที่ประทับใจ
ในกลุมน้ีมากคือมีการทําแบบนี้
กันทุกเชา  และผูเขารวมประชุม 

 

<Back

http://stang.sc.mahidol.ac.th/ITuserclub/index.php

 
 

ใหความรวมมือ 
  

 

กลุม PENThai (Physic Education 
Network of Thailand) กลุมน้ีมี
เครือขายภายนอกคณะดวย
เครือขายมหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตพญาไท ทั้งหมดเปน
รูปแบบที่คณะวิทยาศาสตรจัดการ 
ซ่ึงรูปแบบอาจไมเหมือนคณะ
อ่ืนๆ เดือนกันยายนนี้จะสรุปผล
อีกครั้ งห น่ึ งว า มีกลุ ม  CoPs 
ใดบาง บุคลากรคณะวิทยาศาสตร
บังคับยากมาก จึงตองทําใหเขาใจ
ถ ึงประโยชน และพบวาไม
อยากเขารวม CoPs เพราะวา  

<Back
http://neural.sc.mahidol.ac.th/

 
 

ทําดีอยูแลว จึงอยากใหมาเลาใหเพ่ือนๆ ฟงวาทําอยางไร 

จากนั้นอาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ไดกลาวสรุปจากการบรรยายของศาสตราจารยชโลบล อยูสุข 
วาฟงแลวรูสึกวามีความแตกตางจากรองศาสตราจารยโสภา พิชัยยงควงศดี มาก ซ่ึงเปนในเชิงธรรมชาติ   
แต CoPs  ของศาสตราจารยชโลบล อยูสุข มีการเคลื่อนที่จากขางบน ผูบริหารตองการใหเคลื่อนไหว 
อาจารยจึงจัดตั้งคณะกรรมการถึง 5 คณะกรรมการใน 5 มาตรฐาน ซึ่งอาจารยเคลื่อนไหวตามตํารา        
มีการแตงตั้งคณะกรรมการ หาความรูดวยการเชิญวิทยากรเขามาหรือไปดูงานจากหนวยงานอื่น เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากภายนอกและมีการเคลื่อนไหวไปมาตลอดเวลา อาจารยจัดตั้ง CoPs 6-7 เรื่อง สิ่งที่
นาประทับใจ คือ CoPs อยูดีมีสุข สามารถลดน้ําหนักไดครึ่งกิโลกรัมตอสัปดาห แสดงวาอาจารย
ตั้งเปาหมายไว เมื่ออาจารยจัดตั้ง CoPs แลว อาจารยมีกลไกในการจัดเก็บความรูที่เกิดขึ้นจาก CoPs 
เห็นไดวา KA ทาง IT เปนการจัดเก็บและกระจายความรูที่ดีมาก ตอจากนั้นกิจกรรมที่อาจารยจะเคลื่อนที่
คือจาก CoPs จัดเก็บความรูยังทํามาตรฐาน SOP นั่นคือ Knowledge Asset ที่เกิดขึ้นจาก CoPs และ 
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สิ่งที่ตามมาคือ อาจารยทําวิจัยตอ นั่นคือวิธีการของ CoPs ของคณะวิทยาศาสตร  จากธรรมชาติของ
คณะกายภาพบําบัด  โดยรองศาสตราจารยโสภา พิชัยยงควงศดี มาสูการจัดตั้งของคณะวิทยาศาสตร  
โดยศาสตราจารยชโลบล อยู ส ุข และเรามาตอจากการจัดตั ้งและเคลื ่อนที ่สู  Policy  ของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  โดยคุณวราพร แสงสมพร 

 

นางวราพร  แสงสมพร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 

เรียนผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน และ
อาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล  วันนี้เปน Story Telling  จึงอยากเชิญชวนแตละทานใหตั้งเปาหมายไวกอน
วา วันนี้มาเพ่ืออะไร และเม่ือฟงแลวอยากไดอะไรจาก 3 ทีม  ทานเกิดประเด็นอะไรที่ตองการทําในใจ เพ่ือ
วันพรุงน้ีเราจะไดมาแบงปนกัน สิ่งที่อาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ไดกลาวตอนตนคือนโยบายตองการสราง 
KM  ใหเปนระบบนโยบายนี้ทีมจะตอง Implement ในคณะของตนเอง ทํา KM ใหเปนระบบสรางเครือขาย 
CoPs ใหเกิดขึ้น และมองวากลุม CoPs ที่จะสรางจะทําใหเกิดองคความรูใหม เพ่ือนําพาไปสูความเปนเลิศ
และเกิดนวัตกรรมขึ้น 

สิ่ งที่ เราตองทําคืออะไร 
เพราะ เรา เปนตั วแทนผูที่ จ ะ
ผลักดันใหเกิดกลุม CoPs ขึ้น 
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
มีการเริ่มตนเรื่องน้ีมา 4-5 ปแลว 
ในชวงเริ่มตนไดมองวาจะนํา
อะไรมาเปนตัวกระบวนการของ
การจัดการความรู จากการคุยกัน
ในทีม มีความเห็นวา CoPs นาจะ
เปนกระบวนการหนึ่งในการถายทอด 
Tacit Knowledge จากคนออกมา
และในการสรางกลุม CoPs ของ
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
ไดปลอยใหเกิดการสรางกลุม CoPs 

 

CoPs Establishment

• Prioritize knowledge needs

• Leaders’ roles and responsibilities

• Register community membership

• Plan and schedule community activities

• Coordinate core group, facilitator, historian, IT 

• Facilitate knowledge sharing process
 

 

ขึ้นมาเอง  มีการตั้งวัตถุประสงควาตองการทําอะไร หัวขอเร่ืองอะไร ทําเพื่ออะไร เม่ือเกิดกลุม CoPs ขึ้นมา 
ผูบริหารจะตองเขามาเกี่ยวของ  เพราะเปนสวนสําคัญในการทําใหเกิดการดําเนินการในกลุม CoPs ไดดวย
การอนุมัติเวลา งบประมาณ ฯลฯ ดวยเพราะเหตุน้ี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจึงจัดการสัมมนาขึ้น 
โดยเชิญผูบริหารตั้งแตคณบดีลงมา เพ่ือมารับทราบใน CoPs วาแตละ CoPs น้ันทํา แลวเกิดคุณคาอะไร และ
มีการทํา Work Shop ใหเห็นถึงความสําคัญของ CoPs แลวจะผลักดันอยางไรในสวนนั้นได Commitment 
ที่ผูบริหารใหมาจึงทําใหทุกคนทุกภาควิชารูจัก CoPs มีการลงทะเบียน CoPs เพ่ือเก็บรวบรวมความรูที่ถูก
สรางขึ้นมาจากกลุม CoPs ไวในองคกร และถายทอดความรูตอไป  CoPs จะเกิดขึ้นนั้นตองมี Activity 
เพ่ือสื่อสาร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการกําหนดให CoPs มีแผนวาจะแลกเปลี่ยนกันชวงใด 
แลวสื่อสารใหคนอ่ืนทราบดวย มีการเชื่อมวาผูที่จะทํา CoPs ตองขอกลุมกอน  กลุมน้ันควรมีใครบาง และ
โครงสรางเปนอยางไร IT ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเปนฝาย Support และการเกิดกระบวนการ 
ของการแลกเปลี่ยนจะใชเทคนิคหรือ Tool อะไรในการแลกเปลี่ยน ควรมีการคุยกันในทีมวาจะใชเทคนิค
อะไรในการดึงใหคนถายทอดหรือนําความรูออกมาเชน Story Telling หรือ AAR น่ันคือสวนหนึ่งที่ตองให
ความรูกับคนในองคกรของเรา มีการจดทะเบียน CoPs และกอนที่จะมาขึ้นทะเบียนนั้นจะตองมีใคร ดังน้ันจึง
ใหลงทะเบียนวาใครเปน Facilitator ใครเปนคนจดบันทึก กอนเร่ิมนาจะมี Explicit สวนหนึ่งกอน เม่ือเกิด 



 

 

 
 CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน 19 

CoPs ถายทอด Tacit Knowledge ที่อยูในตัวถายทอดออกมา นํามาตอยอดเพิ่มเติมในสวนที่เปน Explicit 
และจัดเก็บไว แลวมอง ดูวาพื้นที่ที่จัดเก็บน้ันควรมีหนาตาอยางไร จึงใหคนที่ถนัดดานนี้มาออกแบบใหวา 
CoPs ควรจะเปนอยางไร   

  

 

ซ่ึงเว็บไซต CoPs ที่ไดจะเปน
ลักษณะของการจัดเก็บและ
แลกเปลี่ยน ผูใชคือ IT Admin 
หรือคนที่ดูแลในเนื้อหาของคณะ
แพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล 
มี Concept วา CoPs ของคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คือ
ทีมตองจัดการเอง เพราะฉะนั้น 
ทีมกลางไมต อ ง จัดการอะไร 
เพียงสอนคนที่เปน Admin วาตอง
นําขอมูลเขาออกอยางไร และตัว
โปรแกรมตองเอ้ือตอการใชงาน
ของผูที่เปน Admin เมนูที่จะใช
ตองมีอะไร ซ่ึงคิดแบบงายๆ  วา 

Context Scoring Guideline

Critical Issues

Experience Sharing

Concept

Application

ประเด็นสําคัญคืออะไร
การพัฒนาสวนใหญติดอยู

ตรงขั้นตอนไหน

อยากรูเรื่องอะไร

แลกเปลี่ยนประสบการณ

แนวคิด/หลักการสําคัญ
(ขุมทรัพยความรู)

ประยุกตใช

การสรางขุมทรัพยความรู

ของอ.อนุวัฒน ศุภชุติกุล
 

 

ควรมีการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน เมนูสมาชิก แตขอจํากัดของ Server ของเราคือไมสามารถนําโปรแกรม
สําเร็จรูปเขามา ดังน้ันตองเขียนโปรแกรมใหมตามความตองการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ซ่ึงใช
เวลาคอนขางมาก และควรมีกิจกรรมของการบอกวาควรจะแลกเปลี่ยนชวงเวลาใด น่ีคือกิจกรรมที่เรา 
สรรหาให CoPs สิ่งสําคัญที่สุดคือ Concept ของ CoPs วาถาทําการจัดการความรู คุณตองรูจักเลือก
ประเด็นในการคุยกัน ประเด็นอะไรที่สําคัญ และมองดูวาสิ่งที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนนั้นตองนําไปใชแลว
ยอนกลับเขามา น่ันคือการให Concept กับกลุม CoPs เม่ือมี Concept  ก็ทําใหทราบวา เม่ือเขามาแลวจะ
แลกเปลี่ยนอะไร สิ่งที่เอามาแลกเปลี่ยนไมไดคิดเปลาๆ วาอยากจะพูดเรื่องน้ี จะพูดวาอะไร บางครั้งกอนที่
เขาจะมาพูดเขาไปหา reference ที่เขาพูด นับวาเปนการฝกวินัยในการเรียนรู  เปนการเปลี่ยนพฤติกรรม
ของคนใหพกพาสิ่งที่ตองการจะ share แลวมาแบบมี reference มาแลกเปลี่ยน และมีคนที่จะรับผิดชอบ
ดานนี้โดยตรงนับวาเปนกลยุทธหน่ึง เริ่มตั้งแตการประสานใหผูบริหารรับทราบรับรูมีการจัดสัมมนา
ผูบริหาร มีการสื่อสารในเรื่องของความรูในเรื่องของการทํา KM Process ตางๆ 

คณะฯ ไดเชิญบุคลากรจากกรม
ราชทัณฑมาบรรยาย มีการไปดู
งานที่โรงงานปูนซีเมนต กลุม 
CoPs of CoPs ใหกลุม CoPs 
มาแลกเปลี่ยนกัน  ใหความรู  
การสื่อสารและการอบรม กับคน
ที่ทําหนาที่ IT Admin และใหการ
สนับสนุนชวยเหลือกับ Admin ที่
ไมถนัดทางดาน IT และอีกสิ่งหนึ่ง
ที่มองคือ เม่ือองคความรูเกิดขึ้น 
ตองใหคุณคากับสิ่งที่เปนความรูน้ัน
ซ่ึงคุณสมใจ เนียมหอม เปนคน
หน่ึงในการผลักดัน CoPs  ของ 

 

จัดสัมมนาผูบริหาร ส่ือสาร จัดประชุม “Storytelling”

แลกเปลีย่น KM กรมราชทณัฑ ดูงานปูนซีเมนตแกงคอย เสริมสรางศักยภาพ Core Team

แลกเปลีย่น CoP of CoP
สงรวมประชุม

“มหกรรมจัดการความรูแหงชาติ”
ประสานการจัดประชุม

แลกเปลีย่น
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การพยาบาล  มีการกําหนดGood Practices ที่ไดจาก CoPs ไปเก็บไวในเว็บไซดของ KM อีกสวนหนึ่ง 
ทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการประชาสัมพันธวา มีความรูอะไรใหมๆ ที่เกิดขึ้นจาก CoPs ซ่ึง
เปนการสรางบรรยากาศของการเรียนรู ในชวงแรกๆ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลจัดใหมีการใหรางวัล 
CoPs of the Month รางวัลละ 1,500 บาท เม่ือมาชวงหลังทราบวา CoPs  ตองการเวลามากกวาเงิน 
อยากไดเวลาและคุณคามากกวาจึงไดหยุดการใหรางวัลไป มีการประเมินในสวนของกระบวนการของการ
จัดการความรูที่ใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู  สุดทาย เพ่ือใหเกิดองคความรูใหมกระบวนการ CoPs หรือ KM น้ัน 

  

 

เม่ือทําแลวแสวงหาความรูแลว
ม า แลก เปลี่ ย น เ รี ยน รู แ ล ะ
นําไปใชน้ัน ควรมีประเด็นไหนที่เปน
จุดสําคัญที่ CoPs ยังไมไดทํา 
ประเด็นสําคัญของกระบวนการ
การจัดการความรู น้ันคืออะไร
เชน มีการกําหนดเปาหมาย
หรือไม มีการกําหนดหัวขอที่
สําคัญหรือไม มีการแสวงหา
ความรูที่ดีหรือยัง และมาดูวา
ของเรานั ้นขาดตรงไหน  ซึ ่ง
พบวาจุดหนึ่งที่ขาด เราก็พยายาม 

Reward “CoP of The Month”

เสริมสรางวัฒนธรรม

ใหคําปรึกษา & ชวยเหลือ

ประชาสัมพันธความรู

อบรม IT Admin ผลิตคูมือ

กระตุนการใช Website

ประชาสัมพันธความรู

รางวัล

 
 

ที่จะใหความรูความเขาใจในสวนนั้น
มากขึ้น ขณะน้ีที่คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพาบาลมี CoPs อยู 32 กลุม 
กลุม CoPs ที่จะเขามาใชเว็บไซตตอง
มี Password เพราะฉะนั้น ตองมี
การสมัครเปนสมาชิกของ KM กอน  
และในเว็บไซดไดนับจํานวนผูเขาดู
ขอมูลในเว็บไซดมีกราฟแสดงขอมูล  
ผูเขาชมโดยทางเรานําขอมูลจริง
มาแสดงใหเห็นวาเม่ือเวลาผานไป 
4-5 ปยังมีความยั่งยืนอยูหรือไม 
และสภาพเปนอยางไร  

 

CoP ท่ีขึ้นทะเบียนบน Siriraj KM Website
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ซึ ่ง เ ห็นไดว าสิ่ งที่ เกิดขึ้นคือ 
จํานวนของผูเขาชมในป 2551 
เร่ิมตกลงและป 2552 อยูเกิน 
50%ของป 51 มีแนวโนมวาจะ
ไมต่ํากวาเดิมซ่ึงไมเลวรายกวา
ปที่แลว โดยการนับจํานวนผู
เขาชมจะแบงเปนเดือนและเห็น
ไดวาเม่ือขึ้นปงบประมาณใหม
จะมีผูเขาชมมากขึ้นซึ ่งเหตุผล
ไมแนใจวาเปนเพราะเปลี ่ยน
ผูบริหารใหมหรือกลุมออกใหมมี
ไฟแรง และชวงกลางๆ ไมคอย 

There are 5,965 member on December 31,2008

Inside, 4302, 
72%

Outside, 
1663, 28%

 

 

มีผูเขาชมคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมี CoPs และองคความรูมาก และ KM กลไกของการ
จัดการความรู เปนทางหนึ่งในการดึงทุนทรัพยทางปญญาไปใชใหสอดคลองกับกระบวนการ และ
ยุทธศาสตรของแตละหนวยงาน และการนํา CoPs มาขับเคลื่อนนั้น คุณคาที่เห็นไดชัดคือ เรื่องของ
ทุนวัฒนธรรม บุคลากรเริ ่มเขาใจวากระบวนการทํางาน ตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู กัน มี Story 
Telling มี AAR เปนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขององคกรเกิดขึ้น เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 
ขอมูลหรือความรูที่ไดถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูล ฐานความรูตรงนี้ไมใชฐานความรูที่เปนในเชิงทฤษฏี 
แตเปนฐานที่จะนําไปผลักดันใหกระบวนการไปสูความเปนเลิศได จากที่อาจารยสมเกียรติกลาวไววา 
นโยบายจะทําอยางไรที่จะใหความรู หรือองคความรูที่ไดมานําเราไปสูความเปนเลิศ และ CoPs ที่
เกิดขึ้นสวนหนึ่งนั้นทําใหเกิดคุณคาเหลานี้ขึ้น ซึ่งมีความแตกตางกันไปในแตละกลุม  CoPs บางกลุม
เกิดวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันมาก แตเมื่อถามวาทําไม ไมมีการจัดเก็บและถายทอด
เปนองคความรูออกมาประมาณ 60% ของ CoPs บอกวาไมมีเวลาในการสกัดความรู บางกลุมมี
ความรูที่จะนําขึ้นแตไมมีคนที่จะนําขึ้น นั่นคือปญหาที่เกิดขึ้น และในกระบวนการของวัฒนธรรมกลุม 
CoPs เรากําหนดวาถา CoPs ใดไมมีองคความรูเกิดขึ้นจะปดกลุมนั้นหรือไม ปรากฏวาไมยอมปดรอ
ใหพรอมกอนแลวจะนําองคความรูขึ ้น แสดงใหเห็นวาเราจะจัดการและสนับสนุนอยางไรใหมีเวลา 
ทําอยางไรใหมีคุณคาและทําใหเขาสรางองคความรูขึ้น ถาถามวาองคความรูเหลานี้นําไปสูความเปน
เลิศหรือไมน้ันสวนหนึ่งคือใช สวนหนึ่งที่ไมใชเปนเพราะขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร และอีกสิ่งหนึ่ง
คือคุณคาที่เปนความรูคืออะไร อะไรที่ควรสราง สรางแลวควรใหคุณคากับเขาหรือไมเพื่อใหเขาเอา
คุณคาไปใช นี่คือสวนหนึ่งจากบทเรียนที่ผานมา สุดทายเมื่อ CoPs ทําแลวเกิดการพัฒนาคนหรือไม
ซึ ่งนี ่ค ือท ุนทร ัพยากรบุคคล  ว ันนี ้เราบอกวา เป าหมายของเราค ือการกาวสู ความเป นเล ิศนั ้น 
Knowledge Mapping นั้นคือใคร อยูที่ไหน คนที่มีความรูเหลานี้ไดถายทอดความรูหรือไม ยังไมมี
กลุมเหลานี้ที่เกิดขึ้นในองคกร นี่คือแนวทางหนึ่งที่ควรสราง CoPs ใหตอบสนองตอวิสัยทัศนขององคกร 
สวนหนึ่งของ CoPsที่เกิดขึ้น มีการพัฒนาตัวเองใหเกงขึ้น มีตัวอยางหลายๆ CoPs ที่ใหคุณคาตรงนี้ 
เขาเกงจนเปนผูเชี่ยวชาญ  และยอนนําความเชี่ยวชาญนั้น กลับเขาไปที่ทํางาน  ทําใหเกิดงานที่ดีขึ้น 
จุดนี้ควรจะมี HR มาประเมินวาการที่คนเกงขึ้นเกิดจากกระบวนการของการจัดการความรูดวยหรือไม 
เพราะถาเกงขึ้นนั้นในระบบการพัฒนาบุคลากรไดมองสวนนี้เขาไปในระบบของ HR ดวยหรือไม และ
การทําให KM ยั่งยืนน้ันควรจัดทําโครงสรางเหลานี้เพ่ือใหตอเน่ืองกับคนที่ทํา KM ดวย 
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สวนที่ เปนแนวคิดกอนเริ่มทํา 
KM คนที่จะผลักดันหรือสอนคน
อ่ืนทํา KM น้ันตองรูทิศทางการ
ดําเนินการวาควรไปในทิศทางใด 
เพราะฉะน้ันตัวกระบวนการของ 
KM คือตองพยายามรวบรวม
ฐานขอมูลและสรางวัฒนธรรมที่
ทําใหเกิดการถายทอด โดยเฉพาะ
การถายทอดของคนที่เปนคนเกง
ขององคกรนั้น พยายามดึงความรู
จากคนเหลานี้ออกมาไวในองคกร
และทําใหเกิดการนําไปใชดวย 

 

กรอบคดิ
KM เปนกระบวนการที่เปนระบบ

ในการ
• คนหาหรือกําหนดความรูที่สําคัญ
• สรางเวทหีรือระบบเพื่อใหคนมา

แลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนเองรูและสราง
ความรูใหม

• ดักเก็บ Best practices และ
สารสนเทศที่มีประโยชนในรูปแบบ
ที่ผูอื่นสามารถนํามาใชไดอีกใน
อนาคต

• ถายทอดสารสนเทศและความรูไป
ยังคนอี่นๆ ที่สามารถหรือตองการ
ใช

(2)วิธีจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุผล ดังน้ี
– รวบรวมและถายทอดความรูของ
บุคลากร 

– ถายทอดความรูท่ีเก่ียวของกับ
องคกร ระหวางองคกรกับลูกคา

– ผูสงมอบ คูคา และคูความรวมมือ
– คนหาและระบุ แบงปนและนํา 

Best Practices ไปปฏิบัตอิยาง   
   รวดเร็ว
– รวบรวมความรูและถายทอด
ความรูท่ีเก่ียวของไปใชใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ

 
วิธีการจัดการใหบรรลุผล คือการรวบรวมความรูจากบุคลากรที่องคกรตองการ เราทําหมดหรือยังเหลานี้ 
เปนตัวกําหนดวาถาเราจะไปขับเคลื่อนใหเกิด CoPs  CoPs กลุมไหนที่จะไปเชิญชวนใหรวมกลุมและ
เกิดการถายทอดความรูออกมาและองคความรูที่ไดออกมานั้นจะตองเกี่ยวของกับองคกรหรือลูกคา หรือ
กระบวนการแลกเปลี่ยนนั้นไมใชการแลกเปลี่ยนเฉพาะตัวบุคคล มันสามารถแลกเปลี่ยนกับกลุมลูกคามา
แลกเปลี่ยนดวยหรือเชิญวิทยากรมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูกันหรือเชิญกลุมอ่ืนมาดวย  แสวงหาองค
ความรูจากบุคคลที่ดีที่สุด หนวยงานหรือองคกรที่ดีที่สุดมาเพื่อใหไดความรูสูความเปนเลิศ และคนหา Best 
Practices ในเรื่องน้ันๆ คืออะไร เพ่ือนํามาเผยแพรใหคนใชและพาไปสูความเปนเลิศ ในกระบวนการของ
การจัดการความรูที่เราบอกวาเก็บไวในคลังของความรู ศาสตราจารยคลินิกอภิชาติ ศิวยาธร กลาววา  

 

“การจัดการความรูตองจัดการ
ทั้ง Explicit และ Tacit Knowledge 
ดวย” ดังน้ันตองเขาใจถึงความ
แตกตางของ Explicit และ 
Tacit Knowledge ปจจัยในเรื่อง
ของการออกแบบกระบวนการนั้น 
แ ต ล ะ ค น มี ก า ร อ อ ก แ บ บ
กระบวนการที่ตางกันตามบริบท
ของแตละคณะ แต มี เปาหมาย
เ ดี ยวกั น   ดั ง น้ั นการเลื อก
กระบวนการอาจแตกตางกัน แต
สุดทายแลวกระบวนการนั้นทําให 

แนวทางประเมิน  และรวบรวมความรู
• ดึง Knowledgeท่ีสําคัญ ซึ่งเกาะกับ process
• มี process ใดท่ีมีผลกระทบ  ท่ีเปน Critical 

Process และอะไรเปน Key Step
• วิเคราะหจุดนั้นวาเปน Explicit Knowledge หรือ 

Tacit Knowledge
• ถาเปน Explicit Knowledge แลว Knowledge 
อยูกับใคร อยูท่ีไหน บันทึกจัดเก็บ หากยังไมมี
ฐานขอมูล ก็ใช IT เขามาชวย

• ถาเปน Tacit Knowledge มีกระบวนการ 
Transfer  หรือไม อาจใช Storytelling / AAR /
CoP  

เกิดการแสวงหาความรูทําใหเกิดความรูใหมและนําความรูน้ันไปใช  สิ่งที่ไดระหวางกระบวนการแสวงหา
ความรูน่ันคือ เกิดการเรียนรูที่ไมใชเพียง Knowledge และวัดผลไดดวยกระบวนการที่เปน Key Process 
ขององคกรนั้นดีขึ้น การใชทุนทรัพยที่เปนมิติของการเรียนรูขององคกรและทําใหกระบวนการภายในดีขึ้น 
แตถาไมประสบความสําเร็จหรือวาไมเห็นวาคุณคาของงานดีขึ้นแสดงวาการทํา KM น้ันควรทําตอหรือไม 
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ทําแลวสูญเสียทรัพยากรโดยไมเกิดประโยชนหรือไม ควรมีตอไปหรือไม ดังนั้นควรมีการทํา CQI ใน
กระบวนการ KM ตลอด วาเกิดประโยชนหรือไม  ไมเกิดเพราะอะไร ควรปรับปรุงอยางไร การสรางแรงจูงใจ
และใหความสําคัญนับวาเปนกลไกที่มีผลตอการทํา KM จากที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไปสํารวจมา 
พบวาขาดการสนับสนุนจากผูบริหารที่อยูใกลตัว แตทางคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีการสนับสนุน
ทั้งเรื่องเวลา งบประมาณในการพัฒนาคุณภาพ ดังน้ัน การทําใหผูบริหารทุกระดับเขาใจ และเห็นความ 
สําคัญน้ันนับวาเปนเรื่องสําคัญ ซ่ึงเปนปจจัยที่สําคัญมาก อีกสวนหนึ่งมองวา เม่ือทําแลวใหเกิดการเรียนรู 
เกิดการเจริญเติบโตขององคกรไปสู
วิสัยทัศนน้ัน ตองมีความเชื่อมโยง
ในระบบตางๆ ดวย และวันนี้ทาง   
คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล  
มองวา สวน LO (Learning Organization) 
และสวนที่เปนการเชื่อมโยงกับระบบ
ขององคกรนั้น มีการคนหาปจจัย
เอื้อดวยวิธี KMA (Knowledge 
Management Assessment) เปนการ
ประเมินวาผูนําขององคกรมีการ
ทําเหลานี้หรือไมและมีคําถามใน
แตละหมวดวามีการทําเรื่องใดหรือไม 

 

Input KM Process Output Outcome

•ตอบสนอง
  ผลลัพธ
  ของกลยุทธ 

• ฐานขอมูลพรอมใช
• ความรูใหม ที่เพิ่ม
   คุณคาใหงาน
• พฤติกรรมคน
เปลี่ยน

1.การบงช้ีความรู
   จําเปนตองมี
2.การสรางและ
แสวงหา
   ความรู
3.การจัดความรูใหเปน
   ระบบ
4.การประมวลและ
   กลั่นกรองความรู
5.การเขาถึงความรู
6.การแบงปนและ
   แลกเปล่ียนความรู
7.การเรียนรู

Change Management Process
กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง
Transition and Behavior Management
•วิสัยทัศน/กลยุทธ/โครงสราง/วัฒนธรรม
Communication
•การส่ือสาร
Process and Tools
•ออกแบบกระบวนการ/ สนับสนุน (กิจ
กรรม,คน,เวลา,เงิน)
•เทคโนโลยี
Learning
•เอื้อใหเกิดวงจรการเรียนรู
Measurements
•การวัดประเมินติดตาม
Recognition and Reward
•สรางแรงจูงใจ/ใหรางวัล

KM Framework

 

เพ่ือใหเห็นวาสวนใดที่ผูบริหารยังไมไดทําหรือ HR ยังไมไดดําเนินการเพื่อเติมเต็มปจจัยเอ้ือเหลานี้ให
สมบูรณ ซ่ึงตองมีการผลักดันตอไป อาจารยสมเกียรติ ถามวาจะทําอะไรตอทางคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลจึงไดมีการจัดประเมินในแตละปจจัยของระบบตางๆ วาควรทําอะไรตอ ซ่ึงตอนนี้ไดผลการประเมิน 
และมีการ Feedback ชวงหลังการประเมินมีคุณ Bob และ ดร.บุญดี บุญญากิจ เขามาเปนที่ปรึกษา 
มี Comment วาจุดแข็งของศิริราชคืออะไร และจุดออน คืออะไร โดยแยกหมวดหมู ทําใหคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ทราบวาจะตองมีการผลักดันปจจัยเอ้ืออยางไรและอีกสวนคือการพิจารณาวา
การพัฒนาองคกรใหเอ้ือตอการเรียนรู โดยใช LO เพ่ือกระบวนการ KM สามารถเดินไดอยางตอเน่ือง และ
กระบวนการ KM น้ันตองมีการ Monitor ตัวเองวา วันนี้ที่ทําไปแลว Output ที่ไดคืออะไร มีความรูเกิดขึ้น
หรือไม พรอมใชหรือยัง และความรูที่เกิดขึ้นนั้นเปนความรูใหมหรือเปนความรูที่ไปเชื่อมโยงกับกลยุทธของ
องคกรหรือไม เม่ือทําแลวคนเกงขึ้นจริงหรือไม และสิ่งสุดทาย Outcome ที่ไดคือทําให Key Process หรือ
กระบวนการที่สําคัญเหลานั้นมีคุณคา ซ่ึงสิ่งนี้เปนตัววัดตัวหน่ึงกอนทําวา ถาเราทําแลวเกิดคุณคา กลับไป
ควรทํา CoPs อะไร ทําเพื่อใหเกิด KM อะไร  และเราจะไดรูวาถาเราออกแบบกระบวนการ สามารถบรรลุ
สิ่งเหลานี้หรือไม และการมีเปาหมายอยางนี้จะชวยใหงายและเกิดประโยชนตอการออกแบบกระบวนการ 
 

จากนั้นอาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล ไดกลาวสรุปจากการบรรยายของคุณวราพร แสงสมพร 
วาตามจริงแลวคุณวราพร แสงสมพร มีประสบการณในการทําเรื่อง KM มาประมาณ 4-5 ปแลวที ่
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ที่เรียกมาคุยในวันนี้ เพราะคุณวราพร แสงสมพร ลาออกจากที ่
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คณะแพทยศาสตรศิริราชไปทํากิจการสวนตัว จึงเปนที่มาวาเราตองรีดเอาความรูจากคนที่มีประสบการณ
ออกมากอน จะเห็นไดวาจากคนที่มีประสบการณแบบนี้ถาเราไมคุยกัน ไมแลกเปลี่ยนกันบอยๆ สิ่งที่
ตามมามันก็จะหายไปทั้งๆ ที่เขามีประสบการณมากมายตลอดเวลา 4-5 ป เรื่องเกี่ยวกับ KM และ CoPs 
แบบน้ี ลองนึกภาพคณะแพทยศาสตรศิริราช ดูวาการเรียนแบบจัดตั้ง การเรียนแบบมีผลผลิตมาชวยในการ
เคลื่อนไหวการจัดการความรูแบบน้ี ดร.บุญดี บุญญากิจ ที่คุณวราพร แสงสมพร พูดถึงไดเขามาชวยการ
เคลื่อนไหวและเรียนรูไปเรื่อยๆ สิ่งที่ดีของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลในจุดนี้ คือหลังจากจัดตั้งกลุม 
มีการติดตามประเมินผล และเรียนรูการทํา CQI การเก็บขอมูล การติดตามประเมินผล การประเมินตนเอง
วา สถานการณของ CoPs ขณะนี้ไปถึงไหนแลว อะไรที่จัดทําในระดับองคกร บุคคล หรือระดับสาขานั้น 
มีอะไรที่ตอบสนองไปกับกลยุทธของคณะแพทยศาสตรศิริราช และถาประเมินไกลกวานั้นวาจะเปนองคกร
แหงการเรียนรูหรือไม ประเมินตนเองวากระบวนการ KM มีการดําเนินการไดดีมากนอยเพียงไร อันที่จริง
แลวอยากเชิญอีกหลายๆ ทานมาพูดคุย มาเลาใหฟงมากกวานี้ แตดวยขอจํากัดของเวลาจึงไมสามารถเชิญ
มามากกวานี้ไดและพบกันในกิจกรรมรอบค่ําตอไป ขอบคุณครับ 
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ประเด็นหรอืหัวขอ กลุมบุคคลทีเ่ขารวม หนวยงานทีต่องการเขารวม 
คณะเภสัชศาสตร 
หอง Lab. ปลอดภัย เจาหนาที่คณะวิทยาศาสตรและคณะ

เภสัชศาสตร 15 สถาบัน 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล   
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
CoPs ระหวางหนวยงาน 
สถาบันวิ จัย ภาษา
และวัฒนธรรมเอเชีย  
การวางแผนกลยุทธ 
R2R สายสนับสนุน : 
งานวิจัย แผนการศึกษา 

พนักงานสายสนับสนุน นักวิ จัย 
นักวิชาการศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร สถาบันโภชนาการ   
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการกีฬา  ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

คณะพยาบาลศาสตร 
1. Chromic Care  
Management & Anti 
Apr กํ า ห น ด ต า ม 
COE แตละภาควิชา 

เจาหนาที่ในภาควิชา ระหวาง
ภาควิชา และนอกภาควิชา งาน
อายุรศาสตร ภาควิชาพยาบาล
สาธารณสุ ข ศู นย สาธารณสุ ข
กรุงเทพมหานคร สถาบันประสาท
วิทยา โครงการวิจัยระบบประสาทและ
พฤติกรรม ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู   

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
คณะกายภาพบําบัด   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
วิทยาลัยศาสนศึกษา  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป   

2. “RECOVERY” เจาหนาที่คณะตางๆ ที่ เกี่ยวของ
ทางดานสุขภาพ 

คณะกายภาพบําบัด   
คณะสาธารณสุขศาสตร 

3. ร ะ บ บ  HR 
แลกเปลี่ยนเรียนรู มี
การ Update ระบบ 
HR คณะ 

กอง HR มหาวิทยาลัย มหิดล 
สถาบันวิ จัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชีย  HR คณะกายภาพบําบัด 

คณะเภสัชศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร  
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร   
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
คณะวิทยาศาสตร  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยศาสนศึกษา   
วิทยาลัยดุริยางคศิลป  หอสมุดและคลังความรู   

4. Spinal Cord Injury 
Research 

เจ าหนาที่ คณะกายภาพ บําบัด 
หนวย Spinal Unit และคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
คณะเภสัชศาสตร  คณะสังคมศาสตรและ
ม นุษยศาสต ร  สถาบั น โภชนาก า ร  
หอสมุดและคลังความรู   

5. Self-Management 
Research เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู 

บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร
และคณะกายภาพบําบัด 

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
สถาบันโภชนาการ  วิทยาลัยศาสนศึกษา   
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ประเด็นหรอืหัวขอ กลุมบุคคลทีเ่ขารวม หนวยงานทีต่องการเขารวม 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
1. MIS องคกร หั วหน าหน วยงานสารบรรณ ,   

งานทรัพยากรบุคคล, งานการศึกษา,  
งานวิ จัย, งานคลิ นิกสิ่ งแวดลอม   
และงานอาคารสถานที่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   

2. รานคามือสอง เจาหนาที่และผูสนใจ  
3. ลดการใชทรัพยากร/
พลังงาน 

เลขานุการคณะ  

4. นพลักษณ คณบด/ีบุคลากร  
คณะวิศวกรรมศาสตร 
1. IT Mahidol Salaya 
Network 

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบ IT ของ
แตละคณะ/สถาบัน 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
สถาบันประชากรและสังคม  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
วิทยาลัยดุริยางคศิลป   
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ    
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

คณะสัตวแพทยศาสตร  
1. สุ ข ภ า พ
โ ร งพย าบ า ล สั ต ว
มหาวิทยาลัยมหิดล 

เจาหนาที่คณะกายภาพ บําบัด, 
ส ถ า บั น โ ภ ช น า ก า ร  แ ล ะ
นักรังสีเทคนิค 

 

2. ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ
อุปกรณเครื่องมือทาง
สัตวแพทย 

บุคลากรคณะวิศวกรรม ศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะกายภาพบําบัด  
สถาบันโภชนาการ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
การทํางานใหมีความสุข พนักงานและบุคลากรทุกคนใน

มหาวิทยาลัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
คณะวิศวกรรมศาสตร   
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัวสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป หอสมุดและคลังความรู 
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   
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ประเด็นหรอืหัวขอ กลุมบุคคลทีเ่ขารวม หนวยงานทีต่องการเขารวม 
สถาบันโภชนาการ 
นโยบายและแผน ผูปฏิบัติงานนโยบายและแผนใน

ทุกคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
คณะเวชศาสตรเขตรอน 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา   
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
1. ค ลั ง  Proposal 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสและ
ศักยภาพงานวิจัย 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย   
ก อ ง บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะ
พยาบาลศาสตร  ฝายวิชาการ
วิ จั ย ค ณ ะ / สถาบั นต างๆ ใน
มหาวิทยาลัย มหิดลที่ มีประเด็น
วิจัยที่สนใจรวมกัน ผูแทนแหลงทุน 

คณะสาธารณสุขศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
สถาบันโภชนาการ  วิทยาเขตกาญจนบุรี   
วิทยาลัยนานาชาติ   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย (ตอ) 
2. การจัดกิจกรรมงาน
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร 
( ป ร ะ ชุ ม / อ บ ร ม /
สัมมนา) 

บุ ค ล า ก ร คณ ะ / ส ถ า บั น ใ น
มหาวิทยาลัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันโภชนาการ  
วิทยาลัยดุริยางคศิลป  วิทยาลัยนานาชาติ  
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
 

สถาบันพัฒนาสุขภาพเอเซียน  

พัฒนาเครื อข ายสื่ อ
เรียนรู สถาบันวิชาการ
ชุมชน เพ่ือเสริมสราง
คุณภาพชีวิต 
เปาหมาย : โรงเรียน  
มหาวิทยาลัย ชมรม 
อสม.พุทธมณฑล  
กิจกรรม :  อบรม/พัฒนา
สื่ อ คืนกํ าไรสู สั งคม  
บริการวิชาการ 

เจาหนาที่วิทยาลัยนานาชาติ และ
สถาบันวิจัยประชากร และสังคม 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
คณะกายภาพบําบัด  คณะสาธารณสุขศาสตร  
วิทยาลัยศาสนศึกษา 
วิทยาเขตกาญจนบุรี   

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ชมรมคนคุณภาพ ผูรับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพ

จากคณะ/สถาบันในวิทยาเขต
ศาลายาและที่อ่ืนๆ 

คณะสาธารณสุขศาสตร  
คณะทันตแพทยศาสตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป  
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   
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ประเด็นหรอืหัวขอ กลุมบุคคลทีเ่ขารวม หนวยงานทีต่องการเขารวม 
สถาบันนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู 

IT มหิดล ตองการ
แลกเปลี่ยนความรู
ดานเทคนิคในเชิงลึก 
(ดาน Server การ
สํารองขอมูล) 

ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยที่
สนใจหรือปฏิบัติงานทางดาน IT 

คณะสัตวแพทยศาสตร   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 
CoPs สายสนับสนุน  
“สุขภาพดี” “การบริการ
เปนเลิศ” 

สายวิชาการ  
สายสนับสนุน 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
คณะเภสัชศาสตร   
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
สมุนไพรเพ่ือสุขภาพ กลุมเกษตรอินทรีย  ชุมชนอําเภอ  

เจาหนาที่คณะเภสัชศาสตรและคณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   

คณะสัตวแพทยศาสตร   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล   
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
วิทยาลัยนานาชาติ    
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   

วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
CoPs SS Sport 
ผูจัดการกีฬา  
ผูฝกสอนกีฬา 

บุคลากรทุกคณะ/สถาบัน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล   

วิทยาลัยนานาชาติ 
ก ลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก า ร
หองสมุด 

เจาหนาที่หอสมุดและคลังความรู หอสมุดและคลังความรู   
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   

วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
Music Appreciation 
for Public (MAP) 

รวมกับทุกคณะ รวมถึงมิตรรัก
แฟนเพลงทุกทาน (Musc Lover 
Club) ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล   
คณะกายภาพบําบัด  คณะวิทยาศาสตร   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
วิทยาเขตกาญจนบุรี   
วิทยาลัยศาสนศึกษา 
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ประเด็นหรอืหัวขอ กลุมบุคคลทีเ่ขารวม หนวยงานทีต่องการเขารวม 
วิทยาลัยศาสนศึกษา 
อยูอยางไรใหมีความสุข เ จ า หน า ที่ คณ ะ เ ทค โ น โ ล ยี

สารสนเทศและการสื่อสาร   
คณะทันตแพทยศาสตร   
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี    
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล     
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา   

หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล 
ก า ร ผ ลิ ต สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส 

เ จ า ห น า ที่ ก อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ
หนวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทุกคณะ/สถาบัน  

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   
คณะวิศวกรรมศาสตร   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
สถาบันนวัตกรรมเรียนรู   
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
วิทยาลัยศาสนศึกษา  วิทยาลัยนานาชาติ  
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  

ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
วิ่งเร็ว ไปไกลดวย IT เจาหนาที่ภายในที่มีความรู IT

เจาหนาที่ IT ทุกคณะ 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
คณะสาธารณสุขศาสตร วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

การจัดทําและจัดการ
ฐานขอมูล 

เจาหนาที่และผูสนใจ คณะสาธารณสุขศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
วิทยาลัยนานาชาติ หอสมุดและคลังความรู   
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

กองทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 
HR Network เลขานุการคณะหรือหัวหนางาน

การเจาหนาที่ หรือผูแทน 
คณะเภสัชศาสตร   
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
สถาบันวิจัยโภชนาการ   
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
วิทยาลัยนานาชาติ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
หอสมุดและคลังความรู  
ศูนยตรวจสอบสารตองหาม   
ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ   
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ผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองดี ไดปรึกษาปญหากับผมวามีชองวางอยูดานการเรียนการสอนกับดาน
การวิจัย  ดานการเรียนการสอนไมเอางานวิจัย  สวนดานการวิจัยก็จะไมยอมทํางานดานการเรียน     
การสอน  แตเม่ือนํามารวมคุยกันสามารถรวมกันไดและสามารถเกิดผลงานไดดวย และที่สําคัญทั้งสอง
กลุมน้ีมีเวทีถายทอดความรูและประสบการณตางๆ ออกมาและรวมพลังความคิดได ซ่ึงอาจารยสามารถ
รวมได และตอนนี้ผมเชื่อวาอาจารยอยากจะเลาออกไปขางนอกแลว เรียนเชิญอาจารยครับ 
 

วิทยากร  :  ผูชวยศาสตราจารยเอี่ยม  ทองดี 
 

งานภายในเราคงทําตอไป และงานของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียกับภายนอกก็
ทํางานควบคูกันไป เรามีคําถามงายๆ จากจังหวัดนครปฐม ที่ประชุมใหญของจังหวัดนครปฐม มีคนพูด
วาจังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดที่โชคดีมาก มีมหาวิทยาลัยมากที่สุดในประเทศไทย ซ่ึงผมอยูในที่ประชุม
น้ันดวย ผมมีเพ่ือนอยูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คือ ดร.ทิพวรรณ กลิ่นศรีจันทร 
และที่มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ ผูชวยศาสตราจารยจารยสุวิดา ธรรมณีวงศ ที่ประชุมก็กลาวถึงความ
โชครายวา มหาวิทยาลัยทําอะไรใหชุมชนบาง เพียงคําถามเดียวนี้ทําใหเกิดความเงียบ และเปนความ
เจ็บปวด ผมและเพื่อนจาก 2 มหาวิทยาลัยหันหนาเขาหากัน เราไมไดอธิบายอะไรและยอมรับโดยดุษฎี  
ซ่ึงเหตุการณน้ัน เกิดขึ้นชวงป พ.ศ. 2535-2536 เปนสิ่งกระตุนใหเรากลับมาตั้งคําถาม และคุยกันวาจะ
ทําหรือไมทํา แลวทําอยางไรใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยมหิดล 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร ทํางานรวมกันได เราจึงตั้งกฎ กติกาวา 1 เดือนเราจะพบกัน 1 ครั้ง และ
กอนที่เราจะพบกัน ควรจะลงชุมชนกอนเพ่ือนําเรื่องราวของชุมชนมานําเสนอกันในที่ประชุม และเชิญ
คนอ่ืนมารวม จากนั้นก็เชิญผูที่สนใจลงไปสูชุมชนดวยกัน  ซ่ึงเราไดคนพบวาคนจังหวัดนครปฐมที่อาศัย
อยูหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนนั้น ไมมีประสาทรับสัมผัสกลิ่นเหม็น เพราะถา
สามารถรับสัมผัสกลิ่นเหม็นได จะอาศัยอยูบริเวณนั้นไมได เน่ืองจากมีบอขยะขนาดใหญ เปนตัวอยางที่
เราพยายามใหชุมชนเปดเวทีพูด เราพูดแทนคนเหลานั้นไมได เราใชคําวาประชาคมนักวิชาการจังหวัด
นครปฐม ทํางานอยูที่น่ันและเราดึงการมีสวนรวมของสถาบันเขาสูการพัฒนาชุมชนดวยเงินทุนของ
โครงการมิยาซาวา เม่ือเงินทุนนั้นหมดเราก็มีเงินทุนอ่ืนเขามา เราสามารถพัฒนานักพัฒนาภาคตะวันตก
ขึ้นมาไดถึง 8 จังหวัด เพ่ือสรางแกนนําใหเขาสราง Change Agent ภายใตการเชื่อมโยงของ
มหาวิทยาลัย ถือวาเปนเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชียแลว ยังมีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร และมีคณะอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะไป
รวมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นับวาเปน CoPs ซ่ึงไป
เชื่อมกับระดับผูนําจังหวัด แกนนําระดับจังหวัดที่เปน Change Agent เราพยายามมนํามหาวิทยาลัยทั้ง 
3 มหาวิทยาลัยออกไปสรางเครือขายในระดับชุมชน จนเกิดมาเปนชมรมนักพัฒนาภาคตะวันตก รวมคน
ได 8 จังหวัด จากการพัฒนากลุมเหลานี้ทําใหไดเงินทุนมาพัฒนาจังหวัด  และทางเราทั้งสามคนไดเจรจา
ขอทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และไดตั้ง Node อยูที่สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย ไดมีการเชิญผูรูมาพบปะกัน สิ่งที่เปนผลพลอยไดคือ ศูนยศึกษาและฟนฟูภาวะวิกฤติ
ของศาสตราจารยสุวิไล เปรมศรีรัตน ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ที่โดดเดนมากใน
ปจจุบัน เปน Best Practices ใหกับประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย อาจารยไดไปฟง CoPs ที่
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เกิดขึ้นในครั้งที่จัดที่ศูนยบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพ่ือการพัฒนา ณ อาคารเรือนไทย 
(ระเบียบ คุณะเกษม) อาจารยเกิดความคิดทันทีวางานวิจัยภาษาและวัฒนธรรมที่ทําอยูน้ัน คือลงสู
ชุมชน อาจารยเดินลงไปสูชุมชนของจังหวัดจันทบุรี ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤติในลักษณะ
ของการศึกษาที่น่ัน และใชประโยชนจากการศึกษาที่น่ัน ทําใหเปนชุมชนเครือขาย ตนแบบในการพัฒนา
ชุมชนกลุมชาติพันธุที่สําคัญอีกชุมชนหนึ่ง  ณ วันนี้มี 7-8 ชุมชนแลวที่เกิดมาในลักษณะนี้ และรวมถึง
ชุมชนที่ทําใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดวย สิ่งเหลานี้เปนสวนที่เกิดจากการจุดประกายที่เราไปประชุม 
CoPs ที่ศูนยบริการวิชาการภาษาและวัฒนธรรมเอเชียเพ่ือการพัฒนา ณ อาคารเรือนไทย (ระเบียบ 
คุณะเกษม) เหมือนกัน จากนั้นมีบุคคลจากจังหวัดตางๆ เขามารวมดวย ซ่ึงเราสามารถผลักดันใหเติบโต 
แตเม่ือเติบโตแลวตองดูแลตัวเอง เพราะเราไมสามารถชวยไดตลอด และเขาก็สามารถดูแลชุมชนของ
ตัวเองได อยางเชน Node ที่จังหวัดสมุทรสงคราม Node ที่จังหวัดกาญจนบุรี Node ที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ที่เรียกวาสถาบันกรุงเกาเพื่อการพัฒนา ทุกวันน้ีเขาไดทําการพัฒนากันอยางเปนล่ํา   
เปนสันกันมาก เหลานี้เกิดจาก CoPs ที่รวมกัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร     
วิทยาเขตกําแพงแสน และมหาวิทยาลัยศิลปากร ตอนนี้กําลังพัฒนาชุมชนที่อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี  ซ่ึงเรามีโครงการวิจัยหลายโครงการที่น่ัน 
 

ผูดําเนินรายการ  :  อาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล 
 

จะเห็นไดวา เกิดเครือขายชุมชนจริงๆ เปนเพราะชุมชนพูดออกมาวามหาวิทยาลัยทําอะไรให
ชุมชนบาง ทั้งๆ ที่ จังหวัดนครปฐมมีมหาวิทยาลัยถึง 3 มหาวิทยาลัยดวยกัน คือ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร และ
มหาวิทยาลัยมหิดล  แตไมไดทําอะไรใหกับชุมชน จึงทําใหเกิดการสรางเครือขายขึ้น ซ่ึงไมไดยากอะไร 
เพียงแควาเราตั้งเปาหมายวาเราจะทําใหกับชุมชน และเราบอกวาเราจะเจอกันทุกเดือน คุยกันและ
ตั้งเปาหมายรวมกันวาจะทําอะไรใหชุมชน โดยการลงไปดูวาปญหาที่มีคืออะไร ลงสูการปฏิบัติแกไขไป
เรื่อยๆ และขยายผลตอไป ในมหาวิทยาลัยมหิดลเองมีหลายคณะเขารวม เกิดการเรียนรูและขยายผล
ตอไปยังที่อ่ืน เหลานี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพ่ือ Wisdom of the Land น่ีคือภาพที่เห็นออกมาไดอยางชัดเจน 
 

วิทยากร  :  ผูชวยศาสตราจารยเอี่ยม  ทองดี 
 

เม่ืออาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล พูดถึงคําวา Wisdom of the Land ทําใหนึกถึงคําวา ตาดูดาว
เทาติดดิน เราจะไปสู 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลกไดน้ัน เราจะกวาดทุกเม็ดทรายไปดวย เราจะไมไป
เพียงแคมหาวิทยาลัยมหิดลอยางเดียว เคยมีคนแซวเราวาไปแตโลก แตไมดูชุมชนรอบขาง เร่ืองน้ีเรา
สามารถยืนยันได ถามาถาม ผมสามารถอธิบายไดตั้งแตหนาประตูมหาวิทยาลัย ตั้งแตเจาหนาที่รักษา
ความปลอดภัยในมหาวิทยาลัย วาผมอยูกับเขาอยางไร และรอบนอกมหาวิทยาลัยคือชุมชนศาลายา ผม
ไมกลาพูดวาผมเปนคนแรกในการนํามหาวิทยาลัยเราสูชุมชนศาลายา  อีกชุมชนคือชุมชนสเนหพอง 
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เปนชุมชนที่นาสนใจซึ่งตั้งอยูในเขตอนุรักษพันธุสัตวปาทุงใหญ
นเรศวร อยูมาเปนรอยป สิ่งที่เราอยากทราบคือ กลุมชาติพันธุเขาอยูที่น่ันไดอยางไร ใชชีวิตอยางไร ใน
นามกลุม CoPs ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียจึงไดขอทุนสนับสนุนใหนักศึกษาไปศึกษา
ประมาณ 2-3 ป ถึงขณะนี้เราก็ไดขอมูลพอสมควร พบวาขณะที่ศึกษานั้นมีคนจากสถาบันโภชนาการ 
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มหาวิทยาลัยมหิดลไปทําวิจัยอยูดวย และมีหลายหนวยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไปทําวิจัยที่น่ัน 
เพียงแตวาตางคนตางไป ตางคนตางทําเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของตัวเองเทานั้น แตไมสามารถเปน 
CoPs ในระดับชุมชนตรงนั้นได คําถามคือ ชุมชนนั้นไดอะไรจากพวกเรา ถึงวันนี้น้ันยังไมลงรอยดี 
เพราะการเขาพื้นที่ของเราเองและของที่อ่ืนดวย  ไมเฉพาะของเรา ตางคนตางเขาไปจับชุมชนมาเปน
พวกของโครงการนั้น โครงการนี้ นับวาเปนเรื่องที่นาคิดวาการที่เราจะไปสูมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 
มหาวิทยาลัยโลก เราควรจะตอบไดชัดเจนวาเรานั้นทําดีแลวหรือยัง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังตองการนั้น 
เราไดมีการเชิญชุมชน มูลนิธิ สํานักจัดการทรัพยากรปาไม และคนที่ไปทําวิจัยในพื้นที่น้ันมาคุยที่
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียวา ถาเราเอาชุมชนเปนตัวตั้งแลวเราจะบรรลุวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงคของชุมชนดวย คือชีวิตความเปนอยูของชุมชนดีขึ้น ซ่ึงในที่ประชุม
น้ันเราสามารถตกลงกันได และตองคุยกันตอไปเร่ือยๆ จะรีบรอนไมได ตองใหชาวบานมาคุยและ
กําหนดทิศทางของเขาเอง ถึง ณ วันนี้ผมไดไปเตรียมชุมชนใหเขาไดน่ังคุยกันเองถึง 2 ครั้ง  โดยนําทุก
องคกร ทุกองคประกอบของชุมชน ไดแก หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา เจาหนาที่จากมูลนิธิสืบนาค
เสถียร กํานัน ผูใหญบาน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล พัฒนากร พัฒนาการศึกษา และบุคคลที่
เกี่ยวของกับชุมชนทั้งหมด ไดบทสรุปวาเปนทิศทางที่ควรจะสนับสนุนใหเกิดการขับเคลื่อน อาจารยจาก
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ผูชวยศาสตราจารยประกายรัตน สุขุมาลชาติ ไดเขารวมและติดตาม
ตลอด ทุกคนในที่ประชุมมองวาพื้นที่ที่พิเศษ คลายสภาชุมชน เปนที่ประชุมขององคประกอบตัวแทน
ของเพ่ือน เพ่ือเปนเวทีของชุมชนใหองคประกอบตางๆ ของชุมชนมีการคุยกันเปนรายเดือน ใหทุกคนได
ไปรายงาน รวมถึงโครงการวิจัยตางๆ ที่ไดเขาไป ตองเขาผานเวทีของชุมชนไมใชผานทางใครคนใดคน
หน่ึงของชุมชน และพยายามพลักดันใหเขารูจักรับผิดชอบตัวเอง จึงใหเจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบล เปนเจาภาพรวมกับชุมชน และทุกครั้งที่เราจัด เราจะตองใหชุมชนไดเขามาแสดงความคิดเห็น 
และทุกคนพยามไกลเกลี่ยความเห็นกัน เขาพยามที่จะลมกํานัน ผูใหญบานออกไป ซ่ึงผมพยามอธิบาย
กับเขาวาไมไดเพราะมันเปนองคกรหลักของประเทศชาติ แตถาคนไมดีก็ใหผานออกไป การนัดครั้งที่ 2 
นับวาประสบความสําเร็จพอสมควร สามารถนัดการประชุมครั้งที่ 3 ใหเห็นการประชุมของที่ประชุม 
ตัวแทนองคกรชุมชน ครั้งแรกขึ้นมาได เรานัดกันวันที่ 9 กันยายน 2552 ซ่ึงขณะนี้ไมทราบเปนอยางไร
ยังไมสงขาวมาบอก และทั้งหมดนั้นคือความตองการใหเกิดชุมชน CoPs ทั้งหนวยงานภายนอกเขาไป
เชื่อม โดยใชชุมชนเปนตัวตั้ง ซ่ึงไมใชเปนเพียงแควาทะกรรม แตเปนการปฏิบัติไดจริง งานนี้ผมไดทุม
แรงกายแรงใจเต็มที่ โดยทําในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผูดําเนินรายการ  :  อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
 

เห็นไดวาผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองดีมี Altruism สูงมาก ไมไดทําเพื่อตัวเอง แตทําเพื่อ
มหาวิทยาลัยมหิดลและประโยชนตอชุมชน และเวลาที่เราออกไปที่ชุมชน แตละคณะหนวยงานก็ทํางาน
ของตัวเอง ซ่ึงบางสวนของงานไปทํากับชุมชนได แตไมมีพลัง หากเราเปลี่ยนมาคุยกันมากๆ และเอา
ชุมชนเปนตัวตั้งจากนั้นเราเคลื่อนไหวกับชุมชน ผูที่เกี่ยวของทั้งหมดมาพูดคุยกันได เกิดเปนสภาชุมชน
ขึ้นมาได หลังจากนั้นสวนของเราที่เกี่ยวของก็คือการลงไปชวยกันเสริมพลังตรงนี้ขึ้นมาจะเกิดประโยชน
เปนอยางยิ่ง และใหผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองดี กลาวสงทายกับสิ่งดีๆ ที่อาจารยทํามาและมาเลาให
พวกเราไดฟง 
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ผมเปนลู กของสมเด็ จพระบิดามาตลอด  ทํ าอะไรก็ นึกถึ งสม เด็ จพระบิ ดา  นึกถึ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลเปนจิตวิญญาณที่ผมมีอยู แตก็เกิดการหวั่นไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงบาง แตถาเรา
มีจิตวิญญาณที่หนักแนนและผูกพันกันอยางลึกซึ้งก็สามารถตอสูกับปญหาอุปสรรคได ผมเชื่อไมวาเรา
จะทําดีอยางไร ยังมีบางคนที่มองวาไมดี  จิตวิญญาณที่หนักแนนม่ันคงนั้นตองสะสมไปเรื่อยๆ ถึงจะ
เกิดขึ้นได และเม่ือถึงวันหนึ่งเรารูไดเองวาเพราะพลังที่ทําใหเราสามารถผานพนอุปสรรคตางๆ มาได  
 และวันนี้สิ่งที่เรากําลังทําอยูคือการสรางเครือขาย อัตลักษณของชาติ สงเสริมฟนฟูการสราง
เสริม  อัตลักษณของชาติ ซ่ึงมีการทําเวทีอยูทั่วทุกภูมิภาค เม่ือ 2 วันที่แลวเราไปจัดที่ จังหวัด
อุบลราชธานี จัดเวทีใหมาเลาสูกันฟง วันนี้เราตั้งคําถามกับคนที่อยูในแวดวงการศึกษา การจัดการเรียน
การสอน เราหลอมเยาวชนใหเติบโตมาเปนคนไทยดวยการหลอหลอมจากจิตวิญญาณของความเปน
ไทยแลวหรือยัง 
 

ผูดําเนินรายการ  :  อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
 

ผมมองวาผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองดีน้ันผมมองเห็นถึงคานิยมของมหาวิทยาลัยครบทั้ง 7 
ที่มีอยูในตัวอาจารยเอ่ียม ตั้งแต M = Mastery เปนนายแหงตนในการที่จะทําอะไร ขับเคลื่อนอะไรโดย
การมองไปที่ชุมชน  A = Altruism มุงผลเพื่อผูอ่ืน อาจารยมีอยางชัดเจนคือเห็นประโยชนมหาวิทยาลัย
และชุมชนเปนหลัก  H = Harmony กลมกลืนสรรพสิ่ง อาจารยสามารถดึงองคกรที่แตกตางกันของ
มหาวิทยาลัยและชุมชนมาทํางานรวมกันเปนสภาและเพื่อประโยชนชุมชน  I = Integrity ม่ันคงยิ่งใน
คุณธรรม อาจารยมีคุณธรรม  D = Determination แนวแนทํากลาตัดสินใจ อาจารยมีความมุงม่ันแนนอน 
และ O = Originality สรางสรรคสิ่งใหม อาจารยสรางงานที่มีคุณภาพเปนจํานวนมากมาก  L = 
Leadership ใฝใจเปนผูนํา อาจารยมีภาวะผูนําสูงมาก อาจารยครบเครื่องมากเลยครับ ขอบพระคุณ
อาจารยมากๆ ครับ  ทานใดมีขอสงสัยที่จะซักถามหรือเขียนขอคําถามขึ้นมาบนเวทีได เชิญครับ 
 

 
คําถามที่ 1 ไดฟงมาตั้งแตเม่ือวานนี้จนถึงวันนี้ มีความรูสึกชื่นชมทุกทานและเห็นภาพ มีขอสงสัยวา 
เชนเวลาที่เราทํางานเปนอาจารย กอนสอนเราก็มีการประชุม มีปญหา เราถกปญหากัน หาทางออก 
สรุปผลการประชุมวาจะทําอยางไร มีการนําไปสูการปฏิบัติจริง มีการติดตามขอตกลงวาหลังจากปฏิบัติ
แลวเปนอยางไรและอาจจะมีการนํากลับมาปรับในปการศึกษาตอไป อยากทราบวาลักษณะนี้คือ KM 
หรือไม  

 

ผูดําเนินรายการ  :  อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
 

เรียนอาจารยครับ ตอนที่ผมรูจัก KM ใหมๆ และผมเปนอาจารยแพทย เรามีกลุมนักเรียน         
กลุมอาจารย มีการประชุม Conference เจอกันเปนกลุมหลายกลุม เปนการคุยและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ มีการนําไปสรางความรูและเลาสูการฟงและลงสูการปฏิบัติเหมือนกัน แตคือสวนหน่ึงของ 
KM ไมใชทั้งหมด สิ่งที่เราขาดคือจะออกมาเปน Explicit หรือไม นองๆ ก็จะไมไดเรียนรูในสิ่งที่เราคุยกัน 
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ดังนั้นเราขาดการจัดการที่ดี เราสามารถทําไดสวนหนึ่งของเรา จากนี้ไปถาเรามีการวางแผน มีการ
ถายทอด VDO และจัดเก็บถายทอดเก็บเสียง และ Slide เหลานี้ก็สามารถไปถายทอดความรูใหผูอ่ืนได
อีก เปนการกระจายความรูตอไป ตามจริงแลวการทํา KM น้ันมีอยูในธรรมชาติของคนเยอะมาก แตเรา
สามารถจัดการไดครบเครื่องมากนอยเพียงไร และเราวางการจัดการบริหารหรือไม บางครั้งที่เราอยูใน
ธรรมชาติเราก็ทําอยู ไมไดหมายความวาไมมี แมกระทั่งงานวิจัยเราก็ทําอยู แตเปนการทําในเชิง
ธรรมชาติ ถาเรามีการบริหารจัดการ Knowledge Management มีการจัดการกันมากขึ้น มีการแปลงจาก 
Tacit Knowledge ออกมาเปน Knowledge Asset ไดอยางไร และนําความรูที่ไดกระจายออกมาทาง IT 
และความรูที่ไดจากทาง IT นํามาสูการปฏิบัติไดอยางไร และจากการปฏิบัติมีการถายทอดตออยางไร มี
การเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนกันสม่ําเสมอมากนอยเพียงไร เปนที่มาวาตองมีการเคลื่อนไหวกันอีกมาก 

 

ผูชวยศาสตราจารยภทัน ี สามเสน ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 
 

ตามจริงแลว KM อยางที่อาจารยสมเกียรติ วสุวัฏฏกุล  บอกวาทําอยางไรใหความรูเกิดการ
เพ่ิมพูน การ Sharing การพูดคุยกันเปนสวนหนึ่ง เปนลักษณะ Tacit to Tacit จากคนหนึ่งสูคนหนึ่ง และ
เม่ือคนน้ันออกไปจากองคกรความรูเหลานั้นก็จะออกไปกับคนนั้นไมไดอยูกับองคกร เพราะฉะน้ัน ทํา
อยางไรใหความรูน้ันอยูกับองคกร ไมวาจะเปนในรูปแบบไหนก็ตาม จะถายทอดออกมาอยางไรก็ตาม 
เพ่ือใหไดเปน Explicit ที่อยูกับองคกร  คําถามที่ถามตัวเองอยูตลอดเวลาวา KM แตกตางอยางไรกับ
ชมรมตางๆ ในชมรมจะมีการมาคุยกันและจากไปแตไมมีอะไรที่เปน Knowledge Asset สุดทายที่อยูกับ
องคกรนั้นยังเปน Knowledge Asset อยูหรือไม ที่เห็นชัดเจนจับตองได ไมใชอยูกับตัวบุคคล เพราะ
องคกรจะเสียตัวบุคคลนั้นไปเม่ือใด  ไมสามารถทราบได จากตัวอยางของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลนั้นมีการทําอยางครบวงจร คือสุดทายมีการประเมิน เขามี CoPs เทาไรและมี Knowledge 
Asset เทาไร  ซ่ึงเราควรจะทําออกมาใหเปนรูปแบบน้ัน อยาคิดเพียงวาเรามี CoPs แลวเทานั้น แตใหมอง
สุดทายวาตองมีอะไรที่เกิดขึ้นเปนขององคกร  และอยูตรงนั้น 
 

รองศาสตราจารยโสภา  พิชัยยงควงศดี คณะกายภาพบําบัด 
 

คําถามที่นาสนใจมาก ในคณะหนึ่งมีหลายสาขา ซ่ึงแตละสาขาวิชานั้นมีเอกลักษณในการเรียน    
การสอนที่ตางกัน  แตละรายวิชา Practices น้ันทําอยางไร  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนไดอยางเต็มที่ และ         
มีศักยภาพสูง โดยอาจารยแตละรายวิชากจะมาคุยกันวาสอนอยางนี้นักศึกษา Response ดีมากเลย 
สวนนี้เราสามารถใหเด็กแบงกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกันเองไดหรือไม ถามีการคุยแบบน้ีจะเปนการสราง
ทักษะเพิ่มเติมจากคนที่มีทักษะอยูแลวและเพ่ิมจากทักษะคนอื่นๆ ดังน้ันถามวาเปน KM หรือเปลานั้น ขอ
อนุญาตใชโมเดลปลาทูของอาจารยประพน ผาสุกยืด เปรียบ KM กับปลาทูโดยสวนหัวของปลาทูเปน
ทิศทางหรือ Vision วิสัยทัศนขององคกร ตรงสวนกลางของปลาทู คือ Knowledge Sharing เม่ือเกิดการ 
Share กันบอยๆ มากๆ จนเกิดเปนหางปลาทู หรือคลังความรู (Knowledge Asset) ซ่ึงคลังความรูสวน
น้ีถาเรามีกระบวนการเก็บที่คนอ่ืนสามารถนํามาตอยอดได ไมวาจะเปน Knowledge Asset ที่ผูชวย
ศาสตราจารยภัทนี สามเสน  กลาวไวก็จะเปนคลังความรูใหญเราสามารถมามอง KM ไดอยางเต็ม
รูปแบบ  
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 ถาเรามีวงกลม 2 วงใหญ วงหนึ่งเปนวงที่เปน Tacit Knowledge หรือคลังความรูในตัวของเรา     
แตละคน  เม่ือเรานํามาแลกเปลี่ยนและนําไปปฏิบัติปรับปรุงใหดีขึ้นเก็บเปนคลังความรูเฉพาะจุด และ
เราก็ไหลไปสูวงกลมอีกวงหนึ่งซ่ึงเปน Explicit Knowledge เปนการจัดเก็บ มีการวิจัยทดลอง ปรับปรุง 
ทําใหเกิดการถายทอดที่เปนตัวหนังสือ ภาพ หรือ VDO ทําใหเปนหลักวิชาการ ถาเรามีการเคลื่อนจาก
วง Tacit ไปสู Explicit ตอเน่ืองกัน จากรายวิชายอยที่อาจารยสอนก็จะพัฒนาสูการเปนเลิศในการสอนใน
รายวิชานั้น  ในที่สุดมีการเขียนบันทึกวาสอนอยางไรใหนักศึกษามีความรูสึกวาจับตองได ถายทอดเก็บ
ไวในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายหลังใครมาสอนก็มาดูวิธีการเรียนการสอนแบบนี้ได 

 
คําถามที่ 2 : ความรูที่ไดน้ันตองเปนความรูที่ผานการวิจัยหรือไม ถึงจะเปนความรูที่อยูในคลังความรูได 
 

วิทยากร  :  อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล 
 

คลังความรูคืออะไร เราคุยกันแลวไมวาจะเปนความรูตางๆ หรือประสบการณที่ออกมาถือวาเปน
คลังความรูแลว ไมไดจํากัดวาตองเปนงานวิจัยถึงจะเปนคลังความรู ความรูไมจําเปนตองวิจัย แตการ
วิจัยเปนการทําใหความรูน้ันชัดเจนยิ่งขึ้น ออกมาเปนประโยชนมากขึ้นหรือดีขึ้น แตเวลาที่เราคุยกัน
ประสบการณที่มีอยูและมีการถายทอดประสบการณออกมา ความรูที่ไดออกมานั้นเปนความรูที่ดีๆ 
ทั้งน้ัน  ซ่ึงนับวาเปนความรูที่เปนประโยชน ตอนนี้อยากใหเห็นภาพและนึกวาเราควรมีการจัดการ
อยางไรบาง  ไมจําเปนตองครบเครื่องทั้งหมด แตมองใหเห็นภาพทั้งหมดวามีการเคลื่อนไหวอยางไรไดบาง 
ซ่ึงขึ้นอยูกับบริบทของแตละที่ วามีอะไร ไมมีอะไร และอยากเคลื่อนไหวอะไรบางและลองคุยกันดู 

เราสามารถสรางเครือขายไดทุกระดับ ไมวาจะเปนระดับบุคลากร ระดับสาขา ระดับคณะ ระดับ
มหาวิทยาลัย และถึงระดับชุมชนสังคมไดตอไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้น ตอนนี้เราตองมาดูกันวาเราจะ
เคลื่อนที่ตอไปอยางไร เชิญอาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 1 : แรงจูงใจในการทํา CoPs (ตอ) 
มะมวง มีประสบการณ : (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย) 

ขับเคลื่อนองคกร  แบงเปน 2 ระดับ 
- ระดับอาจารย/นักวิจัย ทําใหงานวิจัยเขมแข็ง  
- สายสนับสนุน (เพ่ิมทุน, สรางชื่อเสียง/ความเชี่ยวชาญ) ทํา R2R แกไขปญหางาน 
เชน ปญหาการใหขอมูลและตอบตัวชี้วัดตางๆ  

ไมมีประสบการณ : 

-  อยากพัฒนา/สรางระบบงานที่ดีขึ้น 
-  อยากใหมีสัมพันธภาพผูรวมงานดีขึ้น 
-  เปนหนาที่รับผิดชอบ 
-  สรางพลังของกลุมในการขอทุน/รวมกันพัฒนางานวิจัย 

กลวย ที่ทําอยูแลว : 

1. นโยบายรัฐบาล 
2. นโยบายมหาวิทยาลัย  
3. นโยบายของคณะ 
4. ลดโลกรอน 

 5. การจัดการขยะรีไซเคิล 
6. ความทาทาย/คาตอบแทน 
7. อํานาจตอรอง 
8. ผูนํา/ผูบริหาร 
9. ภาระงาน 
10.ตองการแกปญหา 
11.พัฒนาตนเอง/ทีม 
12.KPI 

สิ่งที่จะทําตอไป : 
1. นําประสบการณ CoPs ไปขับเคลื่อนตอที่คณะ 
2. จัดตั้ง CoPs ที่มีอยูตามธรรมชาติใหมีการจัดการมากยิ่งขึ้น 
3. ผลักดันใหผูบริหารมองเห็นความสําคัญ 
4. ใหความรูเรื่อง KM กับบุคลากรใหเกิดแรงจูงใจ 

หัวขอที่ 2 : ทํา CoPs อะไร และทําอยางไร 
แอปเปล 1. CoPs เลขานุการที่ประชุม 

2. CoPs การพัฒนาคุณภาพการเขียนรายงาน (SAR)  
3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูรามาฯ 

คาดวาจะทําอะไร :  CoPs ชาว HR MAHIDOL 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 2 : ทํา CoPs อะไร และทําอยางไร (ตอ) 
สม 1. …’club (ทุก 3 เดือน-ชวงเวลางาน) 

2. วิทยากรใหความรู/ฝกปฏิบัติ (3 เดือน) 
3. Share ขอมูลผาน Website ของสถาบันฯ 

องุน 1. ประชุมรวมกันเพ่ือนําเสนองาน/ผลงานตนเองอยางสม่ําเสมอ (Journal Club) 
2. ที่ประชุมรวมพิจารณา/ใหคําแนะนําเพิ่มเติม (KM) 
3. จัดตั้งคณะกรรมการ 
4. สนับสนุนพ้ืนที่เพ่ือการสื่อสาร (Network) 
5. กํานหดใหเปนภารกิจประจํา/แผนปฏิบัติงานประจําป 
6. กําหนดแผนรวมกันในกลุม CoPs 

มะละกอ 1. CoPs or Center of Excellence (COE) 
2. คุยกันเที่ยงวันกับงานวิจัย 
3. ไมมีชื่อ CoPs แตทํางานเปนทีม (ธรรมชาติ) 
4. CoPs ของเลขานุการ  ผูบริหาร ภาควิชา 
5. CoPs ตามกลุมงานตอเน่ืองจาก KM หอสมุด 

มะมวง สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย : 
1. สายวิชาการ รวมกลุมทําวิจัย มีการตั้งคณะ กรรมการวิจัยที่ประกอบดวยทีมบริหาร 

และประธานกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. สายสนับสนุน มีการทํา R2R ทําฐาน ขอมูลองคกร มีการตั้ง CoPs หัวหนางาน/

คณะทํางานฐานขอมูล 

ทําอยางไร : 
1. รายงานผูบริหารขอนโยบาย/การสนับสนุน 
2. พูดคุยกับเพ่ือนรวมงานกลุมเดียวกันเพ่ือสราง CoPs 
3. จัดตั้งผูรับผิดชอบ/ทีมแกนนํา 
4. กําหนดแผนดําเนินงาน 
5. ฟนฟูกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ CoPs ที่เคยทําพัฒนาใหเปนระบบ 
6. ติดตามประเมินผล 

กลวย 1. จัดทําโครงการเสนอผูบริหารขอการสนับสนุนงบประมาณ รางวัล ฯลฯ 
2. ฝกปฏิบัติผานการประชุม ฝกอบรม 
3. จัดเวทีใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. จัดทําประชาสัมพันธใหมีการรวมกลุม  
5. จัดใหมีการบรรยายใหความรู 
6. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุม CoPs ทั้งในและนอกคณะ 
7. ยกยอง/ชมเชย/ใหรางวัล CoPs ที่เปน Best Practice 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 3 : ผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
กลุม ความคิดเห็น

แอปเปล 1. ไดมาตรฐานการทํางานที่ดีขึ้น 
2. บุคลากรเกิดความรวมมือมากขึ้น 

 3. คาดวาผูที่ปฏิบัติงานดาน HR มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น 
4. บุคลากรไดมีเวทีในการแสดงความคิดเห็น 

สม 1. เกิดการเรียนรูงาน/พัฒนาคูมือปฏิบัติงาน 
• เกิดการเรียนรู (กลุมเรียนรูฯ) 
• ความรูดูแล-รักษาสุขภาพ 

องุน 1. เกิดแขนงวิชาใหม (Molecular Tropital Med.) ซ่ึงมี 6 รายวิชา 
2. ไดเทคนิควิธีการใหมในการผลิตสื่อ PowerPoint โดยนําทฤษฎีการเรียนรูมารวมผลิต 
3.  เกิดบริการหองสมุดใหม (Book Express) โดยเริ่มในวิทยาเขตศาลายา ซ่ึงจะไดหนังสือ

ภายใน 1 วัน 
4. ไดคูมือการปฏิบัติงานของบรรณารักษ 
5. เริ่มทําวิจัย R2R โดยมีหัวขอวิจัยอยูระหวางดําเนินการ 
6. เกิดการทําวิจัยรวมกันระหวางนักศึกษากับอาจารย 

มะละกอ 1. เรียนรูเขียน Blog 
2. KA กลุมงานบริการ เชน บริการหนังสือแกคณะ 
3. บุคลากรมีองคความรูเพ่ิมขึ้น 
4. ไดกลุมทํางานวิจัยที่มีเปาหมายเดียวกัน 
5. บุคลากรศึกษาดูงานจนเกิด “แรงบันดาลใจ” สูการลงมือ (คิด+ทํา) ดวยตัวเอง (เชน คน

สวนดูงานที่ Singapore แลวเสนอ เรื่องการวางระบบไฟฟาลงดิน) 
6. จากกลุมวิจัยภายในคณะ ตอยอดสู “การพฒันาชุมชน” 

มะมวง ผลที่ได : 
1. ระบบAP (Academic Profile)  
2. สายสนับสนุนใชงานฐานขอมูลได ซ่ึงฐานขอมูล 1 ชุดสามารถตอบไดทุกคําถาม 
3. อาจารย/นักวิชาการ มีขอมูลสวนตัวไวใชงานไดตวย ตนเอง /ไมตองใชเวลานาน/ลด

ระยะเวลา 
การเปลี่ยนแปลง : 
1. พัฒนาคน  ระบบ งานที่ดีขึ้น 
2. บุคลากรมีสัมพันธภาพ/ความสุขในการทํางาน 
3. Performance agreement ดีขึ้น 
4. มีเครือขาย/กลุมในการพัฒนางาน 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 3 : ผลและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (ตอ) 
กลวย 1. เกิดการเปลี่ยน แปลงการทํางานในองคกร 

2. ไดทุนวิจัยเพ่ิม 
3. ไดความมั่นใจเพิ่ม 
4. ได MOU เพ่ิม 
5. ไดความรวมมือ สามัคคี 
6. ไดคูมือการปฏิบัติงาน 
7. ไดสราง/พัฒนาทีมเวิรค 
8. ไดพัฒนาศักยภาพทีม 
9. ไดทํางานเปนทีม 
10.ไดคนศักยภาพบุคลากรในคณะ 
11.ไดกลุม CoPs เพ่ิมมากขึ้น 

หัวขอที่ 4 : อุปสรรคและการผานอุปสรรค 
แอปเปล อุปสรรค : 

1. ไมมีการจัดเก็บคลังความรู (KA) อยางเปนรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนจากผูบริหารเทาที่ควร 
3. งานประจําเยอะ ทําใหไมมีเวลา 

การผานอุปสรรค : 
1. ตองมีความมุงม่ันที่จะทํา 
2. รักองคกร และเสียสละเพื่อองคกรตองแสดงผลงานใหผูบริหารเห็น 

สม 1. เวลาการจัดประชุม/งานเยอะ 
2. ระยะเวลา-ชวงเวลานอกเวลา-สมาชิกไมสะดวก 
3. สถานที่ไมสะดวก 

องุน 1. ผูบังคับบัญชาชั้นตนยังไมคอยใหการสนับสนุน เน่ืองจากเกรงวาอาจรบกวนการทํางาน
ประจํา 

2. ขาดงบประมาณในการดําเนินการ แกปญหาโดยหาผูสนับสนุน 
3. การบริหารจัดการเวลา เน่ืองจากสมาชิกมีภาระงานอื่น ทําใหตองเลื่อนประชุม 
4. ไมมีผูประสานงาน/อาสาสมัคร 

มะละกอ 1. ขอมูลจาก CoPs บางเรื่องไมสามารถปฏิบัติได 
2. และ/หรือไมตรงกับ “นโยบาย” ของผูบริหาร 
3. ขอจํากัดดานเวลา  งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล ในการจัดตั้งหรือเปดเวที CoPs 
4. ขาด “แรงจูงใจ” ในการจัดตั้ง/เขารวม CoPs  
5. CoPs ไมสามารถ Action ไดตอเน่ือง 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 4 : อุปสรรคและการผานอุปสรรค (ตอ) 
มะมวง อุปสรรค : 

1. ไมเขาใจวาทําอะไร 
2. กลุมนักวิชาการมีความเปนปจเจกบุคคล 
3. ขาดความรวมมือ 
4. ขาดความตอเน่ืองในการทํางาน CoP 

ผานอุปสรรค : 
1. เพ่ิมการสื่อสาร ชี้ใหเปนประโยชน 
2. ทําความเขาใจ ไมเรงรัด 
3. เวที แลกเปลี่ยนเรียนรู ของประธานกลุมวิจัยกับผูบริหาร 
4. สื่อสาร ประชาสัมพันธใหเห็นประโยชนสวนตน/องคกร 
5. มีแรงจูงใจ 
6. ติดตาม 
7. องคกรใหการสนับสนุน 

กลวย 1. คน 
2. การบริหารการจัดการ 
3. เงิน 
4. เครื่องมืออุปกรณ 

หัวขอที่ 5 : ปจจัยสูความสําเร็จ 
แอปเปล 1. บุคลากรมหิดลมีศักยภาพ 

2. ผูบริหารระดับสุงของมหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญ 
3. มีเปาหมายรวมที่ชัดเจน ( 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยโลก ในป 2553) 
4. Harmony in Diversity 

สม 1. ผูบริหารและสมาชิกเห็นความสําคัญ 
2. การมีสวนรวมสมาชิก   

• เห็นความสําคัญ 
• เกิดประโยชน/ใชไดจริง 

ยังไมไดดําเนินการ : 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

1. ขาดกลุมริเริ่ม 
2. นโยบายดี การปฏิบัติยังไมชัดเจน 

องุน 1. หัวหนากลุมมีความมุงม่ัน 
2. บุคลากรตองการพัฒนางานที่รับผิดชอบใหดีขึ้น 
3. ผูบริหารทุกระดับใหความสําคัญ คอยกระตุน ติดตาม และแกไขปญห 
4. ทําใหสมาชิกไดเห็นผลลัพธจากการทํา CoPs 
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สรุปผลความคิดเห็นจากกลุมยอย 

กลุม ความคิดเห็น 
หัวขอที่ 5 : ปจจัยสูความสําเร็จ (ตอ) 
มะละกอ 1. มองประโยชนขององคกร (สวนรวม) มากกวาสวนตน 

2. ผูบริหารควรสนับสนุน เชน เวลา งบประมาณ บุคคล 
3. ความพรอมของทีมอํานวยความสะดวกตอการ ลปรร. ระหวาง CoP 
4. ความตองการของประชาคมในการสราง CoP ภายนอกองคกร 

มะมวง 1. ตัวบุคคล ตองรักงาน และพรอมที่จะเรียนรู 
2. ผูบริหารใหการสนับสนุน ผลักดัน และสรางบรรยากาศใหเกิดการรวมกลุม 
3. มีการยกยอง ใหรางวัลแกคน กลุมที่มีการ ลปรร. ความรูใหองคกร 
4. มีทรัพยากร งบประมาณ สนับสนุนพอเพียง 

กลวย 1. ความรวมมือจากบุคลากรทุกกลุม 
2. ไดรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
3. มีผลงานเปนรูปธรรม นําไปสูการพัฒนาได 
4. (สราง)วัฒนธรรม (core Value) 
5. 4Ms 
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โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

ช่ือโครงการ โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 “CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน” 

เหตุผลและความจําเปน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายคุณภาพที่กําหนดใหมีการสงเสริม สนับสนุนการจัดการความรู

(Knowledge  Management-KM) อยางเปนระบบ   โดยนโยบายขอหน่ึงคือมุงหวังที่จะใหเกิดการสราง
เครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ฉะน้ัน เพ่ือใหการพัฒนา
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ไดมีโอกาสขยายและเติบโตขึ้น  เปนเครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาคุณภาพและ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูเปาหมายตามนโยบายและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   ประกอบกับเพ่ือให
บุคลากรที่มีบทบาทตอการขับเคลื่อน CoPs ของหนวยงานอยางแทจริงไดมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
ดําเนินงาน CoPs ของหนวยงานอื่น  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการตอยอดการเรียนรูเรื่อง CoPs  ทั้ง
อาจจะสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานตนเองได   อีกทั้งยังจะเปนพลังขับเคลื่อนที่สําคัญของการ
พัฒนาสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู   มหาวิทยาลัยจึงกําหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งที่ 1 
“CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน”   

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูรับผิดชอบงานดานการดําเนินงานกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของหนวยงานตางๆ         

ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับหนวยงาน
ตนเอง 

2. เพ่ือใหเกิดการจุดประกายใหกับหนวยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการสรางกลุมชมุชน     
นักปฏิบัติ (CoPs)  เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางยั่งยืนของมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือกระตุนใหเกิดการสรางเครือขายผูรับผิดชอบงานดานการดําเนินงานกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoPs) ของมหาวิทยาลัยอยางเปนรูปธรรม 

แนวทางการดําเนินการ 
1. เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
2. แบงกลุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
3. ซักถาม / ชี้แจง 

วันและสถานที่ในการดําเนินการ 
วัน : วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศุกรที่ 28 สิงหาคม 2552 
สถานที่   : โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา  จังหวัดกาญจนบุรี 

กลุมเปาหมาย    
บุคลากรของหนวยงานในมหาวิทยาลัย ผูทําหนาที่เปนแกนหลักในการดําเนินงาน CoPs ของ

หนวยงาน   จํานวน 70 คน 
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งบประมาณ 
 เงินงบประมาณจากรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2552  ในวงเงิน 118,950.-บาท (หน่ึง
แสนหนึ่งหม่ืนแปดพันเการอยหาสิบบาทถวน)  

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. ผูรับผิดชอบงานดานการดําเนินงานกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของหนวยงานตางๆ ได

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณรวมกัน  และนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตใชกับหนวยงานตนเอง 
2. หนวยงานเห็นความสําคัญของการมีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  และเกิดการสรางใน

หนวยงานที่ยังไมมี หรือหนวยงานที่มีแลวเพ่ิมขึ้น 
3. เกิดเครือขายผู รับผิดชอบงานดานการดําเนินงานกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ

มหาวิทยาลัย 
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กําหนดการ 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ครั้งท่ี 1 

“ CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน” 
วันพฤหัสบดีที่ 27 - วันศกุรที่ 28  สิงหาคม 2552 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรท แอนด สปา   จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี  27  สิงหาคม พ.ศ. 2552   
12.00 – 14.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลยัมหิดล  ศาลายา 
14.30 – 14.45 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 14.50 น. กลาวเปดและตอนรับ  

โดย :  ศาสตราจารยประสิทธ์ิ  วัฒนาภา 
 รองอธิการบดฝีายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

14.50 – 15.15 น.  รูจักกันสักนิด  ชีวิตแจมใส 
15.15 – 15.45 น. เกริ่นนํา  “แนวทางการเคลื่อนไหวกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)  
 ในมหาวิทยาลัยมหิดล” 
 โดย :  อาจารยสมเกยีรติ  วสวุัฏฏกุล 
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 
15.45 – 17.00 น. เลาสูกันฟง  “เริ่มตนกันอยางไรกับการจัดตั้ง กลุมชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)” 
 โดย :  ศาสตราจารยชโลบล   อยูสุข  

      คณะวิทยาศาสตร 
  รองศาสตราจารยโสภา   พิชัยยงควงศดี 

คณะกายภาพบําบัด 
  นางวราพร   แสงสมพร 

      คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ดําเนินรายการ   โดย :  อาจารยสมเกียรติ    วสุวัฏฏกุล  

 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 
17.00 – 18.00 น.  พักผอนตามอธัยาศัย 
18.00 – 19.30 น.  รับประทานอาหารเย็น 
19.30 – 21.30 น. กิจกรรมสันทนาการ : ยุทธศาสตรการเรยีนรู 
21.30 ขาวตมรอบดึก  และพักผอนตามอัธยาศัย 
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วันศุกรท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 
06.30 – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา   
08.30 – 09.00 น. Morning  Talk : การสรางเครือขาย CoPs 
 โดย : ผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม   ทองดี 
  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
09.00-12.00 น.  แบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู : แนวทางการเคลื่อนไหวและการพัฒนากลุมชุมชน

นักปฏิบัติ (CoPs) ในระดับคณะ/สถาบันฯ  และมหาวิทยาลัย 
 โดย : อาจารยสัญชัย   สูติพันธวิหาร 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. เสนอผลงานของกลุมและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
14.00 – 15.00 น. สรุปประเด็นแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น   และเปดอภิปรายท่ัวไป 

โดย :  อาจารยสมเกยีรติ    วสุวฏัฏกุล 
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพฒันาคุณภาพ 

15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวาง   
15.15 – 17.30 น. เดินทางกลับถึงสํานักงานอธิการบดี  ศาลายา 
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รายช่ือผูเขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
"CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน" 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรทแอนดสปา จังหวัดกาญจนบุรี 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
ผูบริหารวิทยาลัย   

1 ศาสตราจารยประสิทธิ ์วัฒนาภา รองอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

2 ผูชวยศาสตราจารยภัทนี สามเสน ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

3 อาจารยสมเกียรต ิวสุวัฏฏกลุ ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ 

วิทยากร  
1 ศาสตราจารยชโลบล อยูสุข คณะวิทยาศาสตร 

2 รองศาสตราจารยโสภา พิชัยยงควงศดี คณะกายภาพบําบัด 

3 ผูชวยศาสตราจารยเอ่ียม ทองด ี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

4 อาจารยสัญชัย สูติพันธวิหาร คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

5 นางวราพร แสงสมพร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ผูเขารวมกิจกรรม  
1 นางสาวสมใจ เนียมหอม คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

2 นางสาววาสนา แซมสน คณะสาธารณสุขศาสตร 

3 นางสาวศศิลกัษณ บุญประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร 

4 นางสาวอกนิษฐ จิตตมิตรภาพ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

5 นางสาวชุติมา ปฐมกําเนิด คณะเวชศาสตรเขตรอน 

6 นางรุจเรขา วทิยาวุฑฒิกลุ คณะวิทยาศาสตร 

7 นางสาววลัยภรณ ศุภนิมิตวเิศษกลุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามิบดี 

8 นางสาวฐติิรัตน หอยมาลา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามิบดี 

9 นางสาววรรณภา ขําละเอียด คณะทันตแพทยศาสตร 

10 นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล คณะทันตแพทยศาสตร 

11 นางแกวมณี คุมภัย คณะเภสัชศาสตร 

12 นางรุงอรุณ สิงคลีประภา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

13 นางสาวมุจลินทร ชลรตัน คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

14 นางสุวิมล กิมป คณะพยาบาลศาสตร 

15 นางสาววิมลรตัน ภูวราวุฒิพานิช คณะพยาบาลศาสตร 

16 นายจักรี ศิริรักษ คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

17 นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
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18 นางสาวสุกัญญา ลี้เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
ผูเขารวมกิจกรรม (ตอ)  

19 นางสาวมาลัย ไกรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 

20 สพ.ญ.พฤกษา จุฬพันธทอง คณะสัตวแพทยศาสตร 

21 น.สพ.นักรบ ศิริพละ คณะสัตวแพทยศาสตร 

22 ดร.ศุภลักษณ เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

23 อาจารยพิชญา เฮงสมบูรณ คณะกายภาพบําบัด 

24 นางนําสิริ พรหมสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

25 นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

26 ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนคุรีเสถียร สถาบันประชากรและสังคม 

27 นายสุชาต ิสิริเศรษฐานนท สถาบันโภชนาการ 

28 นางสาวภัทราภรณ ภูบาล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

29 นางสาวประภาศร ีดําสอาด สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

30 นายสนั่น ไชยเสน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

31 นายเริงวิชญ นิลโคตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

32 นางสาวสยุมพร หาญปราบ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

33 นางสาววด ีรํ่ารวย สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

34 นางสาวกัลยานี เลื่องสุนทร สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

35 นายพิทักษพงษ คมพุดซา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

36 นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

37 นางสาวอําภา สุจิณโณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

38 นางจุฑามาศ เหรนิล วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

39 นายธรรมชาต ิกาญจนภิญโญ วิทยาลัยนานาชาติ 

40 นางสาวประภาพร จงสมจิตต วิทยาลัยนานาชาติ 

41 นางลลิล กลิ่นสมิทธิ ์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

42 นางสาวสิริกมล หมดมลทิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

43 ดร.สมบูรณ วฒันะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

44 ดร.จตุรงค จันทรสี่ทิศ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

45 นายรณภพ เจริญบุญ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

46 นางสาวปญจธร เตชวณิชยพงศ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

47 นางอังคณา สุริวรรณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 

48 นางสาววรรณี อังคศิริสรรพ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

49 นายปญญา ฉริยะพงศพันธุ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

50 นางวรรณวิมล พินิจประภา ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง 
ผูเขารวมกิจกรรม (ตอ)  

51 นางสาวบูรณรัตน ทรงพันธุ ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

52 นางเกศินี ชาวนา กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 

ฝายเลขานุการ  
53 นางนภามาศ นวพันธุพิพัฒน ผูอํานวยการกองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

54 นางสาวดุจแข วงษสวุรรณ กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

55 นางสาวกนกวล ีไทยนอย กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

56 นายอรรถสิทธิ ์สวัสดินาม กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

57 นางสาววิมล อนุดิตย กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 

58 นางสาวสุภัทรษา แพรทอง กองพัฒนาคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
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รายช่ือกลุมยอย
“CoPs : การพัฒนาเครอืขายภายใน” 

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2552 
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอรแคว รีสอรทแอนดสปา จังหวัดกาญจนบุร ี

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 
กลุมแอ็ปเปล 

1 นางสาววาสนา แซมสน คณะสาธารณสุขศาสตร 

2 อาจารยพิชญา เฮงสมบูรณ  คณะกายภาพบําบัด 

3 นางเกศินี ชาวนา  กองทรัพยากรบุคคล  สํานักงานอธิการบดี 

4 นางสาวมุจลินทร ชลรตัน  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

5 นายจักรี ศิริรักษ  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

6 นางสาวสุกัญญา ลี้เจริญ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

7 นางรุจเรขา วทิยาวุฑฒิกลุ  คณะวิทยาศาสตร 

8 นางสาวฐติิรัตน หอยมาลา คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

9 นางสาววลัยภรณ ศุภนิมิตวเิศษกลุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

กลุมสม 
1 นางสาววรรณ ีอังคศิริสรรพ  ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

2 นางสาวสิริกมล หมดมลทิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป 

3 นายสุชาติ สิริเศรษฐานนท  สถาบันโภชนาการ 

4 นางจุฑามาศ เหรนิล  วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

5 นางสาวกัลยานี เลื่องสุนทร  สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

6 นางวรรณวิมล พินิจประภา ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

7 นางสาวประภาศรี ดําสะอาด  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

8 นายเริงวิชญ นิลโคตร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

กลุมองุน 
1 นางสาวอกนิษฐ จิตตมิตรภาพ คณะเวชศาสตรเขตรอน 

2 สพ.ญ.พฤกษา จุฬพันธทอง  คณะสัตวแพทยศาสตร 

3 นายธรรมชาต ิกาญจนภิญโญ วิทยาลัยนานาชาติ 

4 นายพิทักษพงษ คมพุดซา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

5 นางสุวิมล กิมป คณะพยาบาลศาสตร 

6 นายอัจฉริยะ ลิ้มสุวรรณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

7 นางสาวบูรณรัตน ทรงพันธุ ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

8 นางอังคณา สุริวรรณ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล หนวยงาน 
กลุมมะละกอ 

1 นางลลิล กลิ่นสมิทธิ ์  วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
2 นางสาวอุทุมพร ไวฉลาด  คณะส่ิงแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
3 นางสาววรรณภา ขําละเอียด คณะทันตแพทยศาสตร 
4 นางนําสิริ พรหมสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5 นางสาววิมลรตัน ภูวราวุฒิพานิช คณะพยาบาลศาสตร 
6 นางสาวปญจธร เตชวณิชยพงศ หอสมุดและคลังความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
7 นางสาวมาลัย ไกรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร 
8 ดร.สมบูรณ วัฒนะ วิทยาลัยศาสนศึกษา 
9 ดร.ศุภลักษณ เข็มทอง คณะกายภาพบําบัด 

กลุมมะมวง 
1 นายปญญา ฉริยะพงศพันธุ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ 

2 นายรณภพ เจริญบุญ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

3 นางรุงอรุณ สิงคลีประภา  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

4 นางสาวสมใจ เนียมหอม  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

5 นางสาวสยุมพร หาญปราบ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

6 นางสาววดี รํ่ารวย สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

7 นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8 นางสาวอําภา สุจิณโณ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 

9 นางสาวภัทราภรณ ภูบาล สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

กลุมกลวย 
1 นายสนั่น ไชยเดช สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

2 น.สพ. นักรบ ศิริพละ คณะสัตวแพทยศาสตร 

3 ดร.เกรียงศักดิ์ โรจนศุรีเสถียร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

4 นางสาวศศิลกัษณ บุญประเสริฐ คณะสาธารณสุขศาสตร 

5 นางสาวประภาพร จงสมจิตต  วิทยาลัยนานาชาติ 

6 นางแกวมณี คุมภัย  คณะเภสัชศาสตร 

7 นางสาวมณฑิชา ชัยชะนะมงคล คณะทันตแพทยศาสตร 

8 นางสาวชุติมา ปฐมกําเนิด คณะเวชศาสตรเขตรอน 
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ภาพกิจกรรม 
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เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู “CoPs : การพัฒนาเครือขายภายใน” 
 

จัดทําโดย   : กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ที่ปรึกษา   :  นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน 
นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ 

 

ถอดเทป เรียบเรียง  : นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ  
และจัดพิมพ    นางสาววิมล  อนุดิตย 

  นางสาวสุภัทรษา  แพรทอง 
  นายอรรถสิทธิ ์ สวัสดินาม 

 

ปก รูปเลม   : นางสาวสุภัทรษา  แพรทอง 
   นายอรรถสิทธิ์  สวัสดินาม 

 

กพค.    พฤษภาคม  :  53-205-42 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบด ี

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทรศัพท 02-849-6062-3  โทรสาร 02-849-6061 
e-mail address : dircopqd@mahidol.ac.th 
http://www.qd.mahidol.ac.th 


