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โจทยท์ีไ่ดร้บั

1. สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัในหลกัการและแนวทางการประยกุตใ์ชก้าร
จดัการความรู ้(KM)

2. บทบาทของผูบ้รหิารในการท าให ้KM ประสบความส าเร็จ

3. Discussion เกีย่วกบัการด าเนนิการ KM ในอนาคต
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ก าหนดการ
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เวลา กจิกรรม

09:00 - 10:30 สรปุสถานการณ์ปจัจบุนัของ KM ใน KKU

หลกัการและแกน่ของ KM:  KM process, ปจัจยั

ขบัเคลือ่น และปจัจยัเอือ้ 

10:30 - 10:45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

10:45 - 12:00 - ข ัน้ตอนการท า KM 

- บทบาทและความส าคญัของผูบ้รหิารตอ่ความส าเร็จ

ของ KM

12:00 - 13:00 รบัประทานอาหารกลางวนั
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ขอ้มลูท ัว่ไป

• มบีคุลากรประมาณ 150 คน

• ผูบ้รหิารสว่นใหญม่คีวามรูเ้บ ือ้งตน้เกีย่วกบัเกณฑ์
TQA/EdPEx แตไ่มไ่ดม้กีารน ามาใชอ้ยา่งจรงิจงั

• กจิกรรม/เครือ่งมอืการปรบัปรงุเชน่ PDSA, ISO 15189/15190
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ประสบการณ์ดา้น KM (1)

• ท า KM แตไ่มไ่ดเ้รยีกวา่ KM 
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ประสบการณ์ดา้น KM (2)

• ท า KM แตไ่มไ่ดเ้รยีกวา่ KM 

• เร ิม่ KM ปี 2554 – AMS Show and Share -2011
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ประสบการณ์ดา้น KM (3)

• ท า KM แตไ่มไ่ดเ้รยีกวา่ KM 

• เร ิม่ KM ปี 2554 – AMS Show and Share -2011

• ใมม่ผีูร้บัผดิชอบ KM ชดัเจน
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วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share
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วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ KKU 

• เป้าหมายของการท า KM (ในภาพรวม)

-เก็บรวบรวมความรู ้

-การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้

-พฒันาคน/องคก์ร 

- ความสมัพนัธท์ ีด่ขีองบคุลากร 

-เพิม่ประสทิธภิาพการท างาน แกไ้ขปญัหา 

-ชว่ยในการบรรลวุสิยัทศัน ์

-ความย ัง่ยนื

สว่นใหญ่
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การบรรลเุป้าหมาย KM ของ AMS

• ไมบ่รรลเุป้าหมาย
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ปญัหาในการท า KM

• ขาดการจดัการความรูอ้ยา่งเป็นระบบ

• บคุลากรไมเ่ขา้ใจการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ เป็นอยา่งไร รวมท ัง้
การใชข้อ้มลูสารสนเทศเพอิการพฒันางานท าไดอ้ยา่งไร

• บคุลากรไมก่ลา้แสดงออก
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Workshop 1:
ปญัหาที ่AMS ก าลงัประสบอยู่

• จาก List ของปญัหาใน Slide ถดัไป ใหแ้ตล่ะทา่นเลอืก
ปญัหาทีค่ณะก าลงัประสบอยู ่3 เร ือ่งโดยเรยีงล าดบั 1,2 
และ 3
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ในการท างาน  AMS ประสบปญัหาใดมากทีส่ดุ 

ขอ้ ประเด็นปญัหา

1 บคุลากรสว่นใหญต่า่งคนตา่งท างาน (ซึง่บางคร ัง้เป็นเรือ่งเดยีวกนั) ไมค่อ่ยมกีาร
แลกเปลีย่นความรูห้รอืประสบการณ์กนั 

2 ใชเ้วลานานในการคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่สว่นใหญห่าไมค่อ่ยพบ หรอืถา้พบขอ้มลูมกัจะ
ไมท่นัสมยั ไมส่มบรูณ์หรอืไมต่รงตามทีต่อ้งการ

3 ไมค่อ่ยมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  หรอืนวตักรรมในสถาบนั/คณะ

4 ในการท างานมกัมคีวามผดิพลาดในเรือ่งเดมิๆ (เกดิปญัหาซ า้ๆ)

5 บคุลากรสว่นใหญไ่มไ่ดน้ าประสบการณ์/ความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิมาตอ่ยอด/ใชป้ระโยชน์

6 เมือ่มบีคุลากรเกษยีณอายหุรอืลาออกมกัมผีลกระทบกบังาน 

7 บคุลากรสว่นใหญไ่มท่ราบวา่วธิกีารทีท่ าอยูด่หีรอืถกูตอ้งทีส่ดุหรอืไม่

8 เวลามปีญัหาในการท างานไมท่ราบวา่จะไปถามผูท้ ีเ่กง่ในเรือ่งน ัน้ๆ ไดท้ีไ่หน (ท ัง้ภายนอก
และภายในสถาบนั/คณะ)
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หลกัการและแกน่ของ KM
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Workshop 2: 
กจิกรรมทีท่ าอยูใ่ช ่KM หรอืไม่

แตล่ะกลุม่เขยีนกจิกรรม KM หลกัๆ ทีค่ณะท าลงใน Post it     

(1 กจิกรรม/post it)  ประมาณ 15-20 แผน่
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ก าหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขา้ถงึ

แลกเปลีย่น

สรา้ง/ไดม้า

Learning 

Knowledge  Management  Process 

• การฝึกอบรม/พฒันาบคุลากร 
• เครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ
•Benchmarking
• การสกดัองคค์วามรูเ้ป็น
เอกสาร/สือ่
• วจิยั

• พฒันาคลงัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
ทนัสมยั
• คน้หาและรวบรวม Best Practices
• จดัเก็บองคค์วามรูใ้นคลงัความรู ้

IT System

• การน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากฝึกอบรมมา
ใชใ้นงาน หรอืปรบัปรงุงาน

• การน า Best Practices มา
ประยกุต ์ใช ้เพือ่ปรบัปรงุงาน

• น าความรูท้ ีไ่ดม้าสรา้งนวตักรรม

การก าหนด
องคค์วามรูท้ ีส่ าคญั
K Mapping

Vision/Mission
Strategies

• เวทแีลกเลีย่นเรยีนรูต้า่งๆ
• CoPs, BAR AAR,  ฯลฯ
• การท างานเป็นทมีขา้มสายงาน

ตอ้งท าเรยีงตาม 
ข ัน้ตอนหรอืไม?่
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วเิคราะหก์จิกรรม KM กบั KM Process

• KM process ครบ loop หรอืไม่

• ข ัน้ตอนใดทีท่ ามากสดุ

• ข ัน้ตอนใดทีท่ านอ้ยสดุ 

• ผลทีเ่กดิขึน้คอือะไร
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ผลการวเิคราะห ์KM Process
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ก าหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขา้ถงึ

แลกเปลีย่น

สรา้ง/ไดม้า
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ขอ้มลูบอกอะไรเกีย่วกบัการท า KM ของ AMS
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Knowledge 
Management

KM คอือะไร

ท าอยา่งไร

ทีท่ าอยูใ่ช่

KM หรอืไม่

ท าอยา่งไรให ้KM 
เป็นสว่นหนึง่ของงาน

วดัผล KM
อยา่งไร

ควรปรบัปรงุ KM ที่
ท าอยูอ่ยา่งไร

ท าให ้KM 
ย ัง่ยนือยา่งไร

ท าไมจงึ
ควรท า KM
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การจดัการความรู ้(Knowledge Management)

การจดัการ การก าหนด ความรู ้
การจดัการ การแสวงหา ความรู ้
การจดัการ การรวบรวม จดัเก็บ ความรู ้
การจดัการ เขา้ถงึ ความรู ้
การจดัการ การแลกเปลีย่น ความรู ้
การจดัการ ใช้ ความรู ้

คน
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการส าคญั

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ
Learning & 

Innovation 

ว
สิ
ยั
ท
ศั
น
์

ผ
ูร้
บั
บ
ร
กิ
า
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ผ
ูม้
สี
ว่
น
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น
เส
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการส าคญั

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง
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สง่ผลถงึ ความคดิ พฤตกิรรม การท างานของบคุลากร
การปรบัปรงุและนวตักรรมของกระบวนการ/ระบบ 
หรอืผลการด าเนนิการขององคก์ร

กระบวนการทีเ่ป็นระบบใน              
การคน้หา รวบรวม แลกเปลีย่น 
ใชแ้ละสรา้งความรู ้ องคป์ระกอบส าคญัคอื 

ผูน้ า ทศิทาง คน
KM process เทคโนโลย ี
และการวดั

ประเด็นส าคญัเกีย่วกบั KM ….

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเกบ็

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ

Learning  
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การจดัการความรู ้(Knowledge Management)

การบรหิารจดัการเพือ่ให ้ “คน”
น าความรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

องคก์ร บรรลเุป้าหมาย

การท างาน

มปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล
(บรรลเุป้าหมาย)

คน คดิเป็น ท าเป็น
อยากคดิ อยากท า

คนและ
องคก์ร
เกง่ขึน้

เตบิโต
และ
ย ัง่ยนื
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ความแตกตา่งของ
ขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้
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สารสนเทศ
Information

ขอ้มลู
Data

ความรู ้
Knowledge

ขอ้มลู สารสนเทศและความรู ้
เกีย่วขอ้งกบั KM อยา่งไร

วเิคราะห/์
สงัเคราะห/์สรา้ง

ตดัสนิใจ/
Actions

ก าหนด เก็บ ผสมผสาน และ
หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
ขอ้มลูจากแหลง่ตา่งๆ

ภายใน ภายนอก

Daily works

Organizational 

performance

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเชน่ 

Suppliers, partners, 

communities, public 

data
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รปูแบบของความรู ้
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Document (เอกสาร)
Rule (กฎ ระเบยีบ)
Practice (วธิปีฏบิตังิาน)
System (ระบบ)
Patents          (สทิธบิตัร)

รปูแบบของความรู ้

Skill (ทกัษะ)
Experience (ประสบการณ)์
Mind of individual (ความคดิ)
Talent                     (พรสวรรค)์

Explicit Knowledge
ความรูท้ ีช่ดัแจง้

Tacit Knowledge
ควา มรูท้ ีฝ่งัอยูใ่นคน



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ความรูช้ดัแจง้
Explicit Knowledge

ความรูฝ้งัลกึ
Tacit Knowledge

Core 
competency 
ขององคก์ร
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ความส าคญัของ Tacit Knowledge
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Core Competency ขององคก์รสถาบนั/
คณะ

เร ือ่งทีอ่งคก์รมคีวามช านาญทีส่ดุ สมรรถนะหลกัขององคก์าร                          
เป็นขดีความสามารถเชงิกลยทุธท์ ีเ่ป็นหวัใจส าคญัซึง่ท าใหส้ถาบนั/คณะ
บรรลพุนัธกจิหรอืสรา้งความไดเ้ปรยีบในสภาพแวดลอ้มของตลาดหรอืใน
การบรกิาร 

สมรรถนะหลกั อาจจะเกีย่วขอ้งกบัความเชีย่วชาญในเทคโนโลย ีหรอืมเีอกลกัษณ์ 
ดา้นหลกัสตูรและบรกิาร ซึง่ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของผูเ้รยีน ลกูคา้กลุม่อืน่ 
และตลาด

เกณฑค์ณุภาพการศกึษาเพือ่ความเป็นเลศิ (2558-2561)
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Core Competency ขององคก์ร

• Unique – เป็นความสามารถทีพ่เิศษ ทีม่ลีกัษณะเฉพาะ 

- หาไดย้าก 

- ลอกเลยีนแบบยาก 

• Collective – เป็นความสามารถรว่ม

- cross functional

- cross products/services

- cross business 

Source:  J.B. Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,” Journal of Management 17 (1991): 99-
120; C.K. Prahalad and G. Hamel, The Core Competence of the Corporation,” Harvard Business Review (May-June 
1990): 79-91.
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สมรรถนะหลกัของ AMS
(Core Competency)

ความเชีย่วชาญดา้นวจิยัเพือ่แกป้ญัหาสขุภาพทีส่ าคญัพบ
บอ่ยในภมูภิาคตะวนัออก เฉยีงเหนอืและมผีลกระทบ
คณุภาพชวีติ สามารถบรูณาการความรูไ้ปสูก่ารบรกิาร
สขุภาพและวชิาการ
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KM & สมรรถนะหลกั 

• Core competency ของเราคอือะไร หรอื Core 
Competency อะไรทีเ่ราตอ้งมี

• รกัษาและตอ่ยอด Core competency ทีม่อียูอ่ยา่งไร

• สรา้ง core competency ใหมอ่ยา่งไร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM และความเสีย่งในการสญูเสยีความรู ้



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

องคก์รของทา่นท าส ิง่เหลา่นีห้รอืไม่

ลดขนาดองคก์ร

ปรบัโครงสรา้ง

ปรบัปรงุกระบวนการ/ระบบ

ทกัษะทีใ่ชเ้วลานานในการพฒันา

จา้งองคก์รภายนอกท างาน

ทมีเฉพาะกจิ
มกีารปรบัเปลีย่นบคุลากรบอ่ย

ความเสีย่ง
ในการสญูเสยี

”ความรู”้

41



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ถา้ม ีมกีารพจิารณาถงึความเสีย่ง
ดงักลา่วในระดบัสถาบนั/คณะ หรอืไม่

คณะของทา่นมคีวามเสีย่ง
ในการสญูเสยีความรูท้ ีส่ าคญัหรอืไม่

เราจะป้องกนัความเสีย่งดงักลา่ว                
ไดอ้ยา่งไร
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ดร. บญุด ีบญุญากจิ

สิง่ทีจ่ะมผีลกระทบตอ่ KM ใน 3 ปีขา้งหนา้

American Productivity & Quality Center
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ประเด็นส าคญัเกีย่วกบั KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ความส าคญัของ KM ตอ่องคก์ร

45
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วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share

• ทา่นไดใ้ชป้ระโยชน ์จาก KM  เต็มทีห่รอืยงั?
• Operational KM VS Strategic KM
• AMS ท า KM ในระดบัใด?
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Levels of KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

การจดัการความรู ้(KM) เกีย่วขอ้งกบั
ขอ้ก าหนดในเกณฑ ์EdPExอยา่งไร
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วเิคราะห ์KM ในเกณฑ ์EdPEx

• KM – Core Values

• KM – Category 1-6

• KM – Scoring Guideline

EdPEx Framework



ดร. บญุด ีบญุญากจิ 50

เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM และ EdPEx Core Values

• มมุมองเชงิระบบ

• การน าองคก์ารอยา่งมวีสิยัทศัน์

• ความเป็นเลศิทีมุ่ง่เนน้ผูเ้รยีน

• การใหค้วามส าคญักบัคน

• การเรยีนรูร้ะดบัสถาบนัและความคลอ่งตวั 

• การมุง่เนน้ความส าเร็จ

• การจดัการเพือ่นวตักรรม

• การจดัการโดยใชข้อ้มลูจรงิ

• ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

• จรยิธรรมและความโปรง่ใส

• การสง่มอบคณุคา่และผลลพัธ์

Source: EdPEx Criteria page 59

√
√

√
√

√
√
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เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์
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• การวดัผลการด าเนนิการ – KM
• KM process
• ระบบ IT ทีส่นบัสนุน KM
• การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์
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• ก าหนดทศิทางและเป้าหมายองคก์ร
• การเป็นแบบอยา่งทีด่ ี
• การสือ่แบบสองทาง
• การสรา้งวฒันธรรมทีเ่อือ้การเรยีนรู ้
• การสรา้งแรงบนัดาลใจ
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เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์
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• รวบรวมและวเิคระหข์อ้มลูสารสนเทศ
และความรูไ้ปใชใ้นการวางแผนกลยทุธ์

• KM เป็นหนึง่ในกลยทุธข์ององคก์ร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์
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• ใชป้ระโยชนจ์ากสมรรถนะหลกัขององคก์ร
อยา่งเต็มที ่

• การถา่ยทอดความรูข้องบคุลากร
• การผลกัดนัและสง่เสรมิใหบ้คุลการารใช้

ความรูใ้หมใ่นการท างาน
• การประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผล

ของระบบการเรยีนรูแ้ละพฒันาขององคก์ร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์
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• ออกแบบหลกัสคูรและกระบวนการโดยใช้

ความรูข้ององคก์ร
• การปรบัปรงุกระบวนการท างานเพือ่เพิม่การ

เรยีนรู ้และเสรมิสรา้งสมรรถนะหลกั
• การเพิม่ประสทิธผิล การปฏบิตักิาร
• การจดัการนวตักรรม
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แนวทางการใหค้ะแนน
หมวด 1-6

มติทิ ีใ่ชใ้นการใหค้ะแนน

• Approach

• Deploy

• Learning 

• Integration

Band 1

Band 2

Band 4

Band 3

Band 5

Band 6
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KM and Scoring Guideline

Band 4

Band 3
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KM and Scoring Guideline
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Band 5

Band 6
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การเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร
Organizational Learning 

การเรยีนรูร้ะดบัองคก์รไดม้าจาก

– การวจิยัและพฒันา 

– วงจรการประเมนิและการปรบัปรงุ (Continuous and 
breakthrough improvement)

– ความคดิและขอ้มลูจากบคุลากรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

– การแบง่ปนัวธิปีฏบิตัทิ ีเ่ป็นเลศิ

– การจดัระดบัเทยีบเคยีง 

60

Source: EdPEx Criteria page 80-81
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KM VS วงจรการปรบัปรงุ

วงจรการปรบัปรงุของคณะ

- เป็นระบบ?

- มปีระสทิธผิล?

- ฝงัในการท างาน?

- ท าท ัว่ท ัง้คณะ/หนว่ยงาน?



ดร. บญุด ีบญุญากจิ Source: เอกสารการอบรมในโครงการบม่เพาะฯ ของส านักงานคณะกรรมการอดุมศกึษา

หมวด 7: Results

7.1 ผลลพัธด์า้นการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน และดา้นกระบวนการ

7.2 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้ลกูคา้

7.3 ผลลพัธด์า้นการมุง่เนน้บคุลากร 

7.4 ผลลพัธด์า้นการน าองคก์ารและการก ากบัดแูล

7.5 ผลลพัธด์า้นงบประมาณ การเงนิ และตลาด  
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ผลของ KM ตอ่ผลลพัธใ์นหมวด 7

63

ท า KM สง่ผลตอ่ผลลพัธ ์                        
ขององคก์รอยา่งไร

• การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน?
• สรา้งสรรคน์วตักรรม?
• ลดตน้ทนุ?
• เพิม่ Productivity?
• พฒันาศกัยภาพของบคุลากร?
• องคก์รแหง่การเรยีนรู?้
• การเรยีนรูข้อง Stakeholders?
• ฯลฯ
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการท างาน

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ
Learning & 

Innovation 

ว
สิ
ยั
ท
ศั
น
์

ผ
ูร้
บั
บ
ร
กิ
า
ร
 &

ผ
ูม้
สี
ว่
น
ไ
ด
ส้
ว่
น
เส
ยี
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Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001
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KM ฝงัอยูใ่นทกุอณูของเกณฑ ์EdPEx

ความส าเร็จของ KM 
จงึไมไ่ดอ้ยูท่ ีก่ารท า
หมวด 4  อยา่งเดยีว!
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ปญัหาในการท า KM

• ขาดการจดัการความรูอ้ยา่งเป็นระบบ

• บคุลากรไมเ่ขา้ใจการปฏบิตังิานอยา่งเป็นระบบ เป็นอยา่งไร รวมท ัง้
การใชข้อ้มลูสารสนเทศเพอิการพฒันางานท าไดอ้ยา่งไร

• บคุลากรไมก่ลา้แสดงออก

สารสนเทศ
Information

ขอ้มลู
Data

ความรู ้
Knowledge
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ปญัหาทีพ่บในการท า KM

78.8

74.2

68.2

43.9

9.1

1.5

66.7

73.3

56.7

46.7

6.7

0 20 40 60 80 100

บคุลากรไมค่อ่ยมสีว่นรว่มในกจิกรรม KM

ขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง KM

ขาดทรพัยากรสนบัสนุน เชน่ งบประมาณ
ทมีงาน

ผูบ้รหิารขาดความมุง่ม ัน่

อืน่ๆ

ไมร่ะบปุญัหา

ภาคเอกชน ภาครฐั

งานวิจัยของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ2550
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American Productivity & Quality Center

วตัถปุระสงค:์ ศกึษาแผน KM 
ในปี 2015 และปจัจยัทีจ่ะมผีล
ตอ่ KM ในชว่ง 3 ปีขา้งหนา้
ระยะเวลา: เดอืนธนัวาคม 
2014- มกราคม2015
องคก์ร: 524 องคก์ร
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จะเร ิม่ KM อยา่งไรดี

69
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วธิกีารทีใ่ชท้ ัว่ไป

• แตง่ต ัง้ผูร้บัผดิชอบและหนา้ที ่

• ก าหนดวตัถปุรสงค/์เป้าหมาย (ซึง่สว่นใหญส่ือ่ไม่
ท ัว่ถงึและยงัเขา้ใจไมต่รงกนั)

• จดัท าแผนงานโดยผูร้บัผดิชอบ KM

• ด าเนนิการตามแผน 

• รายงานความคบืหนา้ใหผู้บ้รหิารรบัทราบ



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ข ัน้ตอนหลกัๆ ของการท า KM

1. วางแผน: เป้าหมายการท า KM และตอนนีเ้ราอยูท่ ีไ่หน

2. ออกแบบ: เลอืกเรือ่งทีจ่ะท า โครงการน ารอ่ง 

(อะไร เมือ่ไร อยา่งไร)

3.  ด าเนนิการ : โครงการน ารอ่ง

4.  ขยายผล: ขยายผลการท า KM ท ัว่ท ัง้องคก์ร 

5. ปลกูฝงัแทรกซมึท ัว่ท ัง้องคก์ร: KM กลายเป็นสว่น หนึง่งของ

การท างานของทกุคน และระบบบรหิารองคก์ร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนนิการ KM
ขององคก์รทีไ่ดร้บัการยกยอ่งเป็น MAKE Winner

ระยะเวลา (ปี)

1 32 54 76 98

เตรยีมการ (วางแผน/ออกแบบ)

เสรมิพลงั/ขยายผล

ปลกูฝงั/แทรกซมึ

บรูณาการท ัว่ท ัง้องคก์ร

“MAKE” ยอ่มาจาก “Most Admired Knowledge Enterprises” 

เป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้โดยบรษิทั Teleos – The KNOW Network (ดดัแปลงมาจาก Rory L. Chase,2006)

ด าเนนิการ



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ข ัน้ตอนหลกัๆ ของการท า KM

1. วางแผน: เป้าหมายการท า KM และตอนนีเ้ราอยูท่ ีไ่หน



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM

Learning 
Organization

ความเป็นเลศิ ?

เป็นขอ้ก าหนดใน 
เกณฑ ์EdPEx

หา Best 
Practices

พฒันา/ปรบัปรงุ
การท างาน

สรา้ง Sharing 
Culture

รวบรวม และ
sharing ตอ่ยอด
สรา้ง ความรู ้

สือ่สาร ถา่ยทอด
Information

Standardize
วธิกีารท างาน

Innovation



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share

• ชดัเจนหรอืไม่
• บคุลากรเขา้ใจตรงกนัหรอืไม่
• เชือ่มโยง Vision/Mission/Values 

หรอืไม่



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ  

ยทุธศาสตร์

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน/
กจิกรรม/
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

กลยทุธ์

ความเชือ่มโยงของ KM ในระดบัตา่งๆ

คา่นยิม/วฒันธรรม



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

วสิยัทศัน์
“เทคนคิการแพทยแ์ละกายภาพบ าบดัช ัน้น าระดบัโลกเพือ่

สขุภาวะของสงัคมโลก” 

พนัธกจิ
ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้คูค่ณุธรรมและจรยิธรรม งานวจิยั การ
บรกิารวชิาการแกส่งัคม ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัมาตรฐานสากล 
ท านบุ ารงุ และสบืสานศลิปวฒันธรรมอยา่งตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

คา่นยิม

Morality มคีณุธรรม

Teamwork ท างานเป็นทมี

Professionalism มุง่เนน้ความส าเร็จอยา่งมอือาชพี

Transformation น านวตักรรมสูก่ารใชป้ระโยชน์



ดร. บญุด ีบญุญากจิ 80



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์(2560-2663)

1. พฒันาสูอ่งคก์รของมหาวทิยาลยัสเีขยีว

2. เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม

3. สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ

4. เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ

5. เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการวจิยั

6. พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นสากล

7. เป็นศนูยก์ลางการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

8. เป็นองคก์รแหง่ความหว่งใยตอ่สงัคม

9. เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิสรา้งสรรคภ์มูภิาค
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ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ตวัอยา่งความเชือ่มโยงของ KM 
กบัวสิยัทศันข์ององคก์ร

85



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share

• ชดัเจนหรอืไม่
• บคุลากรเขา้ใจตรงกนัหรอืไม่
• เชือ่มโยง Vision/Mission/Values 

หรอืไม่
• ตวัวดัตวามส าเร็จของ KM คอือะไร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

Input Process/
System Output Outcome

KM Activities

• บรรลุเป้าหมายองค์กร
• ความพงึพอใจของ 
Stakeholders
• การสร้างคุณค่าให้ 
Stakeholders

Productivity 
• ระยะเวลา
• คุณภาพ
• การส่งมอบ 
• ความปลอดภัย 

• กจิกรรม
• พฤตกิรรม
• ความพงึพอใจ
ของบุคลากร

ทรัพยากรที่ใช้
• เวลา
• เงนิ
• ฯลฯ

ดดัแปลงจาก APQC’s Measurement Framework, 2003

KM Measurement



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ผลของ KM ตอ่ผลลพัธใ์นหมวด 7

92

ท า KM แลว้สง่ผลตอ่ผลลพัธ ์                    
ขององคก์รอยา่งไร

• การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน?
• สรา้งสรรคน์วตักรรม?
• ลดตน้ทนุ?
• เพิม่ Productivity?
• พฒันาศกัยภาพของบคุลากร?
• องคก์รแหง่การเรยีนรู?้
• การเรยีนรูข้อง Stakeholders?
• ฯลฯ



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ข ัน้ตอนหลกัๆ ของการท า KM

1. วางแผน: เป้าหมายการท า KM และตอนนีเ้ราอยูท่ ีไ่หน

2. ออกแบบ: เลอืกเรือ่งทีจ่ะท า โครงการน ารอ่ง 

(อะไร เมือ่ไร อยา่งไร)



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM Strategies

KM Focus Areas

Vision/Mission

Strategic 
Objectives

การก าหนดเรือ่งทีจ่ะท า KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM Strategies

KM Focus Areas

ปญัหา

Vision/Mission

Strategic 
Objectives

การก าหนดเรือ่งทีจ่ะท า KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ปญัหามาจากไหน?
• Customer complaints

• Knowledge risks

• Opportunities for improvement from assessments

• Management reviews

• Knowledge-related problems



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

Key Knowledge Areas 
• Customer Knowledge
• K in processes
• K related to products/services
• K in people
• Stakeholder relationship
• Business environmental insightsKM Strategies

KM Focus Areas

ปญัหา

Vision/Mission

Strategic 
Objectives

การก าหนดเรือ่งทีจ่ะท า KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

โครงการ
โครงการ

หนว่ยงาน
วสิยัทศัน์

• พนัธกจิ
เป้าประสงค์

หนว่ยงาน
• วสิยัทศัน์
• พนัธกจิ
เป้าประสงค์หนว่ยงาน

• วสิยัทศัน์
• พนัธกจิ
•เป้าประสงค์

หนว่ยงาน
• วสิยัทศัน์
• พนัธกจิ

• กลยทุธ์
•

หนว่ยงาน
วสิยัทศัน์

• พนัธกจิ

• ยทุธศาสตร์

หนว่ยงาน
• วสิยัทศัน์
• พนัธกจิ
• กลยทุธ์

คณะ
วสิยัทศัน:์
………………………………………
…………………………………
พนัธกจิ: 
• ………………………………
• ………………………………
กลยทุธ:์
• ……………………………………
• …………………………………

•ฝ

Key 
Knowledge



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

สมรรถนะหลกัของ AMS

ความเชีย่วชาญดา้นวจิยัเพือ่แกป้ญัหาสขุภาพทีส่ าคญัพบ
บอ่ยในภมูภิาคตะวนัออก เฉยีงเหนอืและมผีลกระทบ
คณุภาพชวีติ สามารถบรูณาการความรูไ้ปสูก่ารบรกิาร
สขุภาพและวชิาการ



ดร. บญุด ีบญุญากจิ
Action Plan

เป้าหมายของ KM (ของ Focus areas) 

KM Strategies

KM Focus Areas

Key Knowledge Areas 
• Customer Knowledge
• K in processes
• K related to products/services
• K in people
• Stakeholder relationship
• Business environmental insights

ปญัหา

Vision/Mission

Strategic 
Objectives

การก าหนดเรือ่งทีจ่ะท า KM



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

KM Tools &Techniques

Non–IT Methods and Tool
1. Brainstorming

2. Learning and Idea Capture

3. Peer Assist

4. Learning Reviews

5. After Action Review

6. Storytelling

7. Collaborative Physical Workspace

8. APO Knowledge Management 

Assessment Tool

9. Knowledge Café

10. Community of Practice
11. Taxonomy

IT Methods and Tools
12. Document Libraries leading to a 

Document Management System

13. Knowledge Bases (Wikis, etc.)

14. Blogs

15. Social Network Services

16. Voice and Voice-over-Internet 

Protocol (VOIP)

17. Advanced Search Tools

18. Building Knowledge Clusters

19. Expert Locator

20. Collaborative Virtual Workspaces



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ข ัน้ตอนหลกัๆ ของการท า KM

1. วางแผน: เป้าหมายการท า KM และตอนนีเ้ราอยูท่ ีไ่หน

2. ออกแบบ: เลอืกเรือ่งทีจ่ะท า โครงการน ารอ่ง 

(อะไร เมือ่ไร อยา่งไร)

3.  ด าเนนิการ : โครงการน ารอ่ง

4.  ขยายผล: ขยายผลการท า KM ท ัว่ท ัง้องคก์ร 

5. ปลกูฝงัแทรกซมึท ัว่ท ัง้องคก์ร: KM กลายเป็นสว่น หนึง่งของ

การท างานของทกุคน และระบบบรหิารองคก์ร



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

การบรรลเุป้าหมาย KM ของ AMS

• ไมบ่รรลเุป้าหมาย



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ปญัหาทีพ่บในการท า KM

78.8

74.2

68.2

43.9

9.1

1.5

66.7

73.3

56.7

46.7

6.7

0 20 40 60 80 100

บคุลากรไมค่อ่ยมสีว่นรว่มในกจิกรรม KM

ขาดความรูค้วามเขา้ใจเรือ่ง KM

ขาดทรพัยากรสนบัสนุน เชน่ งบประมาณ
ทมีงาน

ผูบ้รหิารขาดความมุง่ม ัน่

อืน่ๆ

ไมร่ะบปุญัหา

ภาคเอกชน ภาครฐั

งานวิจัยของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ2550



ดร. บญุด ีบญุญากจิงานวจัิยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ2550

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของการท า KM
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ความส าเร็จของ KM ขึน้กบัใคร?

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จ

1. ความมุง่ม ัน่ของผูน้ า

2. KM competency บคุลากร

3. โครงสรา้งทีเ่อ ือ้ตอ่ KM

4. แรงจงูใจ

5. เทคโนโลยสีนบัสนนุ

ปญัหาอปุสรรค

1. ขาดแรงจงูใจ

2. ไมเ่ขา้ใจ KM ท าไมเ่ป็น

3. ขาดการสนบัสนนุทรพัยากร

4. ผูน้ าไมมุ่ง่ม ัน่ จรงิจงั



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ก าหนดทศิทาง/เป้าหมาย การสนบัสนนุ 
มโีครงสรา้ง เป็นแบบอยา่ง สรา้งแรงจงูใจ    

มกีารวดั ตดิตามประเมนิผล

ยอมรบั เห็นประโยชน ์
เขา้ใจ ท าเป็น มแีรงจงูใจ 
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ความส าคญัของ Senior Leaders 
ตอ่ความส าเร็จของ KM
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9.0

30.3

43.9

48.5

72.7

92.4

0.0

33.3

50.0

56.7

70.0

90.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Commitment of senior leaders

Understanding of KM concept and implementation

by KM core team

Responsible unit for KM

KM Measurement integrated into employee

performance measurement system

Modern IT systems

Others

Public Sector Private Sector

งานวจัิยของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาต ิ2550

ปจัจยัแหง่ความส าเร็จของการท า KM
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บทบาทของผูบ้รหิาร

• Commitment 



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

▪ สนับสนุนการ
ท าโครงการ
น ารอ่งใหม่ๆ

▪ ไมม่สีว่นรว่ม

▪ เริม่ใหเ้วลาใน
การท าความ
เขา้ใจในเรือ่ง
นัน้ๆ

▪ เห็นดว้ยวา่ตอ้งมี
การปรับเปลีย่น
วฒันธรรมใน
องคก์รและตอ้ง
เขา้มามสีว่นรว่ม
ในเรือ่งนัน้มาก
ขึน้

▪ ไมค่ดิจะ
เปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของ
ตนเอง

▪ ตอ้งการ
เปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมของ
ตนเอง

▪ เขา้ถงึในเรือ่ง
นัน้ๆอยา่ง
แทจ้รงิ

▪ (เปลีย่น
ความคดิและ
พฤตกิรรม)

ระดบัของ Leadership Commitment 

Source: Ernst & Young Quality Improvement Consulting Group

▪ มคีวามเขา้ใจ
ในเรือ่งนัน้ๆ ดี

▪ ไมค่ดิวา่จ าแป็น
ตอ้งมกีาร
เปลีย่นแปลง
วฒันธรรมใน
องคก์ร

สนใจ เขา้ใจ เขา้ถงึ
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ประเมนิ ระดบั Commitment ของทา่น
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บทบาทของผูบ้รหิาร

• Commitment 

• ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายชดัเจน

• เป็น KM role model

• สง่เสรมิสนบัสนนุและสรา้งแรงจงูใจ

• มกีารวดั ตดิตามและประเมนิผลอยา่งจรงิจงั
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KM Role Model

• Role Model ในมมุมองของใคร
• กจิกรรมใดม ีImpact มากสดุ
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คนทีจ่ะเป็น Role Model ตอ้ง

• มคีวามเชือ่ม ัน่ศรทัธาในเรือ่งน ัน้ๆ อยา่งจรงิจงั

• ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของตนเอง

• แสดงออกใหเ้ป็นทีป่ระจกัษต์อ่บคุลากรท ัว่ท ัง้องคก์ร

(พดู ท า เขยีน …..)
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ภาวะผูน้ าของทา่นในเรือ่ง KM
เป็นอยา่งไร

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwicm4q5g5XNAhXHso8KHeHTAgQQjRwIBw&url=http://www.woogsworld.com/2015/11/yourquestionsanswered.html&psig=AFQjCNGLRmZAU-8esP3MSztBXXKFSbJkvQ&ust=1465358341363002
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqlNGOg5XNAhXLsY8KHTctCioQjRwIBw&url=http://www.insperity.com/blog/6-essential-traits-your-future-leaders-must-have-to-be-successful/&psig=AFQjCNEGQ-aBNGxPuGfWjCCYs71uEWV0FA&ust=1465358007523126
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Workshop 3:
ประเมนิตนเองดา้นภาวะผูน้ าการจดัการความรู ้

ขอ้ ประเด็น คะแนน

1 ผูบ้รหิารเห็นความส าคญัของการจดัการความรู ้และก าหนดเป้าหมายการ

จดัการความรูท้ ีเ่ชือ่มโยงกบัวสิยัทศัน/์พนัธกจิ/กลยทุธข์ององคก์ร 

2 ผูบ้รหิารจดัใหม้โีครงสรา้งทีช่ดัเจนเพือ่สนบัสนุนการด าเนนิการการ

จดัการความรู ้(เชน่ หนว่ยงานหรอืผูร้บัผดิชอบ ทมีขา้มสายงาน ฯลฯ)

3 ผูบ้รหิารจดัสรรทรพัยากร (เชน่ งบประมาณ บคุลากร ระบบสนบัสนุน 

ฯลฯ) เพือ่ใหก้ารด าเนนิการการจดัการความรูบ้รรลเุป้าหมาย

4 ผูบ้รหิารประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ ี(เป็นทีป่ระจกัษ)์ เพือ่สรา้ง

วฒันธรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นองคก์ร

5 ผูบ้รหิารตดิตามและประเมนิผลการจดัการความรูอ้ยา่งจรงิจงัตอ่เนือ่ง

เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายการจดัการความรู ้

6 ผูบ้รหิารสง่เสรมิ ยกยอ่งชมเชย และสรา้งแรงจงูใจบคุลากรเพือ่กระตุน้ให้

เกดิการเรยีนรูร้ะดบับคุคลและการเรยีนรูร้ะดบัองคก์ร 

คะแนนรวมเฉลีย่ =
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ระบบการใหค้ะแนน

คะแนน ความหมาย
1 ไมม่ี

2 มนีอ้ยมาก

3 มรีะดบัปานกลาง

4 มใีนระดบัทีด่ ี

5 มใีนระดบัทีด่มีาก
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1. อา่นค าถามใหเ้ขา้ใจทลีะขอ้

2. แตล่ะทา่นประเมนิตนเองในแตล่ะขอ้โดยพจิารณาจาก

หลกัฐานทีม่อียู่

3. ใหค้ะแนนทลีะขอ้

4. รวมคะแนนทกุขอ้และหาคะแนนเฉลีย่

กจิกรรมกลุม่วธิกีาร
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ผลการประเมนิในภาพรวม
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• ก าหนดทศิทาง
• มุง่ม ัน่  
• สนบัสนนุ
• Role ModelCEO

CKO

ผู้ปฏบิตังิาน

ผู้บริหารระดบักลาง

Actions

ตวัเชือ่ม

บทบาทของบคุลากรในระดบัตา่งๆ
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เก็บตก

• เป้าหมาย KM (ระยะส ัน้และระยะยาว) ตอ้งชดัเจนและ
เชือ่มโยงกบั V/M/Values หรอื strategies

• สือ่ใหท้กุคนในคณะเขา้ใจตรงกนั

• ผูบ้รหิารตอ้งม ีcommitment ในระดบั “เขา้ถงึ”

• เร ิม่จาก “เล็ก” ไป “ใหญ”่

• สรา้งแรงจงูใจอยา่งตอ่เนือ่ง (บรูณาการกบัระบบ HR)

• พฒันาศกัยภาพของบคุลากรในการใชเ้ครือ่งมอื KM 

• ตดิตาม ประเมนิผล อยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง

• ใชม้มุมองเชงิระบบ 
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สิง่ทีท่า่น/ผูบ้รหิารควรปรบัปรงุ

จากผลการประเมนิภาวะผูน้ า ใหท้า่นพจิารณาเรือ่ง
ทีท่า่น/ผูบ้รหิารควรปรบัปรงุ  1 เร ือ่งโดยมหีวัขอ้
ดงันี้

- เร ือ่งทีจ่ะปรบัปรงุ

- ท าไมจงึควรปรบัปรงุ

- ผลทีค่าดหวงั

- ผูเ้กีย่วขอ้ง

- Resources ทีต่อ้งใช้
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ขอบคณุคะ่



ดร. บญุด ีบญุญากจิ 1

การจดัการความรู ้
เพือ่พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นเลศิ

ดร. บญุด ีบญุญากจิ
8 พฤษภาคม 2561 
(13:00  - 16:30 น.)
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โจทยท์ีไ่ดร้บั

1. สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัในหลกัการและแนวทางการ
ประยกุตใ์ชก้ารจดัการความรู ้(KM)

2. การน า After Action Review (AAR) มาใชใ้นการ            
พฒันางาน 
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ก าหนดการ

3

เวลา กจิกรรม

13:00 - 14:30 หลกัการและแกน่ของ KM:  KM process, ปจัจยั

ขบัเคลือ่น และปจัจยัเอือ้
14:30 - 14:45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

14:45 – 16:00 -หลกัการของ After Action Review (AAR)

- ฝึกปฏบิตั ิAAR
16:00 – 16:30 -สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้

- การน า AAR ไปใชป้รบัปรงุงาน
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Knowledge 
Management

KM คอือะไร

ท าอยา่งไร

ทีท่ าอยูใ่ช่

KM หรอืไม่

ท าอยา่งไรให ้KM 
เป็นสว่นหนึง่ของงาน

วดัผล KM
อยา่งไร

ควรปรบัปรงุ KM ที่
ท าอยูอ่ยา่งไร

ท าให ้KM 
ย ัง่ยนือยา่งไร

ท าไมจงึ
ควรท า KM

4

ค าถามใดทีท่า่นอยาก
ทราบค าตอบมากสดุ
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ค าถาม

• ท าไมคณะ จงึ (ตอ้ง) ท า KM?

• เป้าหมายในการท า KM คอือะไร  (เขา้ใจตรงกนัหรอืไม)่
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KM

Learning 
Organization

ความเป็นเลศิ 

เป็นขอ้ก าหนดใน 
เกณฑ ์EdPEx

หา Best 
Practices

พฒันา/ปรบัปรงุ
การท างาน

สรา้ง Sharing 
Culture

รวบรวม และ
sharing ตอ่ยอด
สรา้ง ความรู ้

สือ่สาร ถา่ยทอด
Information

Standardize
วธิกีารท างาน

Innovation
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วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share

• ชดัเจนหรอืไม่
• บคุลากรเขา้ใจตรงกนัหรอืไม่
• เชือ่มโยง Vision/Mission/Values 

หรอืไม่
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ค าถาม

• ท าไมคณะ จงึ (ตอ้ง) ท า KM?

• เป้าหมายในการท า KM คอือะไร  (เขา้ใจตรงกนัหรอืไม)่

• KM เชือ่มโยงกบั วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์
และคา่นยิมของคณะหรอืไม่
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วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ  

ยทุธศาสตร์

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน/
กจิกรรม/
โครงการ

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน
โครงการ/
กจิกรรม

แผนงาน/
โครงการ/
กจิกรรม

กลยทุธ์

ความเชือ่มโยงของ KM ในระดบัตา่งๆ

คา่นยิม/วฒันธรรม
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วสิยัทศัน์
“เทคนคิการแพทยแ์ละกายภาพบ าบดัช ัน้น าระดบัโลกเพือ่

สขุภาวะของสงัคมโลก” 

พนัธกจิ
ผลติบณัฑติทีม่คีวามรู ้คูค่ณุธรรมและจรยิธรรม งานวจิยั การ
บรกิารวชิาการแกส่งัคม ทีเ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัมาตรฐานสากล 
ท านบุ ารงุ และสบืสานศลิปวฒันธรรมอยา่งตอ่เนือ่งและย ัง่ยนื
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คา่นยิม

Morality มคีณุธรรม

Teamwork ท างานเป็นทมี

Professionalism มุง่เนน้ความส าเร็จอยา่งมอือาชพี

Transformation น านวตักรรมสูก่ารใชป้ระโยชน์
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วตัถปุระสงคเ์ชงิกลยทุธ ์(2560-2663)

1. พฒันาสูอ่งคก์รของมหาวทิยาลยัสเีขยีว

2. เป็นอทุยานการเรยีนรูต้ลอดชวีติของสงัคม

3. สรา้งความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการ

4. เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิดา้นการผลติบณัฑติ

5. เป็นองคก์รทีเ่ป็นเลศิ ดา้นการวจิยั

6. พฒันาองคก์รสูค่วามเป็นสากล

7. เป็นศนูยก์ลางการท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม

8. เป็นองคก์รแหง่ความหว่งใยตอ่สงัคม

9. เป็นศนูยก์ลางเศรษฐกจิสรา้งสรรคภ์มูภิาค
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การบรรลเุป้าหมาย KM ของ AMS

• การท า KM บรรลเุป้าหมายหรอืไม?่
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ค าถาม

• ท าไมคณะ จงึ (ตอ้ง) ท า KM?

• เป้าหมายในการท า KM คอือะไร  (เขา้ใจตรงกนัหรอืไม)่

• KM เชือ่มโยงกบั วสิยัทศัน ์พนัธกจิ ประเด็นยทุธศาสตร ์
และคา่นยิมของคณะหรอืไม่

• ตวัวดัความส าเร็จของ KM คอือะไร

17
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Input Process/
System Output Outcome

กจิกรรม KM

• บรรลุเป้าหมายองค์กร
• ความพงึพอใจของ 
Stakeholders
• การสร้างคุณค่าให้ 
Stakeholders

Productivity 
• ระยะเวลา
• คุณภาพ
• การส่งมอบ 
• ความปลอดภัย 

• กจิกรรม
• พฤตกิรรม
• ความพงึพอใจ
ของบุคลากร

ทรัพยากรที่ใช้
• เวลา
• เงนิ
• ฯลฯ

ดดัแปลงจาก APQC’s Measurement Framework, 2003

ตวัวดั KM
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ผลของ KM ตอ่ผลลพัธใ์นหมวด 7

19

ท า KM แลว้คาดวา่จะสง่ผลตอ่ผลลพัธ์
ขององคก์รอยา่งไร

• การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน?
• สรา้งสรรคน์วตักรรม?
• ลดตน้ทนุ?
• เพิม่ Productivity?
• พฒันาศกัยภาพของบคุลากร?
• องคก์รแหง่การเรยีนรู?้
• การเรยีนรูข้อง Stakeholders?
• ฯลฯ
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Workshop 1:
ปญัหาที ่AMS ก าลงัประสบอยู่

• จาก List ของปญัหาใน Slide ถดัไป ใหแ้ตล่ะทา่นเลอืก
ปญัหาทีค่ณะก าลงัประสบอยู ่3 เร ือ่งโดยเรยีงล าดบั 1,2 
และ 3
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ในการท างาน  AMS ประสบปญัหาใดมากทีส่ดุ 

ขอ้ ประเด็นปญัหา

1 บคุลากรสว่นใหญต่า่งคนตา่งท างาน (ซึง่บางคร ัง้เป็นเรือ่งเดยีวกนั) ไมค่อ่ยมกีาร
แลกเปลีย่นความรูห้รอืประสบการณ์กนั 

2 ใชเ้วลานานในการคน้หาขอ้มลูทีต่อ้งการ ซึง่สว่นใหญห่าไมค่อ่ยพบ หรอืถา้พบขอ้มลูมกัจะ
ไมท่นัสมยั ไมส่มบรูณ์หรอืไมต่รงตามทีต่อ้งการ

3 ไมค่อ่ยมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  หรอืนวตักรรมในสถาบนั/คณะ

4 ในการท างานมกัมคีวามผดิพลาดในเรือ่งเดมิๆ (เกดิปญัหาซ า้ๆ)

5 บคุลากรสว่นใหญไ่มไ่ดน้ าประสบการณ์/ความรูท้ ีม่อียูเ่ดมิมาตอ่ยอด/ใชป้ระโยชน์

6 เมือ่มบีคุลากรเกษยีณอายหุรอืลาออกมกัมผีลกระทบกบังาน 

7 บคุลากรสว่นใหญไ่มท่ราบวา่วธิกีารทีท่ าอยูด่หีรอืถกูตอ้งทีส่ดุหรอืไม่

8 เวลามปีญัหาในการท างานไมท่ราบวา่จะไปถามผูท้ ีเ่กง่ในเรือ่งน ัน้ๆ ไดท้ีไ่หน (ท ัง้ภายนอก
และภายในสถาบนั/คณะ)
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หลกัการและแกน่ของ KM
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• KM คอือะไร?
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Workshop 2: 
กจิกรรมทีท่ าอยูใ่ช ่KM หรอืไม่

แตล่ะกลุม่เขยีนกจิกรรม KM หลกัๆ ทีค่ณะท าลงใน Post it     

(1 กจิกรรม/post it)  ประมาณ 15-20 แผน่
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ก าหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขา้ถงึ

แลกเปลีย่น

สรา้ง/ไดม้า

Learning 

Knowledge  Management  Process 

• การฝึกอบรม/พฒันาบคุลากร 
• เครอืขา่ยผูเ้ชีย่วชาญ
•Benchmarking
• การสกดัองคค์วามรูเ้ป็น
เอกสาร/สือ่
• วจิยั

• พฒันาคลงัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
ทนัสมยั
• คน้หาและรวบรวม Best Practices
• จดัเก็บองคค์วามรูใ้นคลงัความรู ้

IT System

• การน าความรูท้ ีไ่ดจ้ากฝึกอบรมมา
ใชใ้นงาน หรอืปรบัปรงุงาน

• การน า Best Practices มา
ประยกุต ์ใช ้เพือ่ปรบัปรงุงาน

• น าความรูท้ ีไ่ดม้าสรา้งนวตักรรม

การก าหนด
องคค์วามรูท้ ีส่ าคญั
K Mapping

Vision/Mission
Strategies

• เวทแีลกเลีย่นเรยีนรูต้า่งๆ
• CoPs, BAR AAR,  ฯลฯ
• การท างานเป็นทมีขา้มสายงาน

ตอ้งท าเรยีงตาม 
ข ัน้ตอนหรอืไม?่
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วเิคราะหก์จิกรรม KM กบั KM Process

• KM process ครบ loop หรอืไม่

• ข ัน้ตอนใดทีท่ ามากสดุ

• ข ัน้ตอนใดทีท่ านอ้ยสดุ 

• ผลทีเ่กดิขึน้คอือะไร

27
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ผลการวเิคราะห ์KM Process

28

ก าหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขา้ถงึ

แลกเปลีย่น

สรา้ง/ไดม้า
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การจดัการความรู ้(Knowledge Management)

การจดัการ การก าหนด ความรู ้
การจดัการ การแสวงหา ความรู ้
การจดัการ การรวบรวม จดัเก็บ ความรู ้
การจดัการ เขา้ถงึ ความรู ้
การจดัการ การแลกเปลีย่น ความรู ้
การจดัการ ใช้ ความรู ้

คน
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการส าคญั

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ
Learning & 

Innovation 

ว
สิ
ยั
ท
ศั
น
์

ผ
ูร้
บั
บ
ร
กิ
า
ร
 &

ผ
ูม้
สี
ว่
น
ไ
ด
ส้
ว่
น
เส
ยี
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการส าคญั

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ
Learning & 

Innovation 

ว
สิ
ยั
ท
ศั
น
์

ผ
ูร้
บั
บ
ร
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า
ร
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ผ
ูม้
สี
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น
ไ
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น
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70%

20%

10%
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การจดัการความรู ้(KM) เกีย่วขอ้งกบั
ขอ้ก าหนดในเกณฑ ์EdPExอยา่งไร
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วเิคราะห ์KM ในเกณฑ ์EdPEx

• KM – Core Values

• KM – Category 1-6

• KM – Scoring Guideline

EdPEx Framework



ดร. บญุด ีบญุญากจิ 35

เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)
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เกณฑค์ณุภาพการศกึษา
เพือ่การด าเนนิการทีเ่ป็นเลศิ (2558-2561)

(เกณฑ ์EdPEx)

หมวด 1 การน าองคก์ร

หมวด 2  การวางแผนเชงิกลยทุธ ์

หมวด 3 การมุง่เนน้ลกูคา้ 

หมวด 4  การวดั วเิคราะห ์และการจดัการความรู ้ 

หมวด 5 การมุง่เนน้ผูป้ฏบิตังิาน 

หมวด 6 การมุง่เนน้การปฏบิตักิาร 

หมวด 7  ผลลพัธ ์

36
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คน
วฒัธนธรรม, ความสามารถ, โครงสรา้ง

ระบบการวดั KM

เทคโนโลยี

ผ
ล
ก
า
ร

ด
 า
เน
นิ
ก
า
ร

การน าองคก์ร
& 

กลยทุธ์

กระบวนการท างาน

องคป์ระกอบส าคญั
ของ KM

Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเก็บ

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ
Learning & 

Innovation 

ว
สิ
ยั
ท
ศั
น
์

ผ
ูร้
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กิ
า
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ผ
ูม้
สี
ว่
น
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น
เส
ยี

37
Adapted from “Primer on Knowledge Management”, PSB, 2001
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4.1
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KM ฝงัอยูใ่นทกุอณูของเกณฑ ์EdPEx

ความส าเร็จของ KM 
จงึไมไ่ดอ้ยูท่ ีก่ารท า
หมวด 4  อยา่งเดยีว!



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

สง่ผลถงึ ความคดิ พฤตกิรรม การท างานของบคุลากร
การปรบัปรงุและนวตักรรมของกระบวนการ/ระบบ 
หรอืผลการด าเนนิการขององคก์ร

กระบวนการทีเ่ป็นระบบใน              
การคน้หา รวบรวม แลกเปลีย่น 
ใชแ้ละสรา้งความรู ้ องคป์ระกอบส าคญัคอื 

ผูน้ า ทศิทาง คน
KM process เทคโนโลย ี
และการวดั

ประเด็นส าคญัเกีย่วกบั KM ….

ก ำหนด

ใช้

รวบรวม/จดัเกบ็

เขำ้ถึง

แลกเปล่ียน

สร้ำง/ไดม้ำ

Learning  
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การจดัการความรู ้(Knowledge Management)

การบรหิารจดัการเพือ่ให ้ “คน”
น าความรูม้าใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุ

องคก์ร บรรลเุป้าหมาย

การท างาน

มปีระสทิธภิาพ 
ประสทิธผิล
(บรรลเุป้าหมาย)

คน คดิเป็น ท าเป็น
อยากคดิ อยากท า

คนและ
องคก์ร
เกง่ขึน้

เตบิโต
และ
ย ัง่ยนื
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วตัถปุระสงคใ์นการท า KM ของ AMS 

• สง่เสรมิใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่พฒันา ปรบัปรงุงานประจ าวนั
ของบคุลากร ใหบ้รรลเุป้าหมายและสนบัสนนุการพฒันาตาม
ยทุธศาสตรข์อง KKU

• กระตุน้ใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูผ้า่นเครอืขา่ย CoPs เพือ่พฒันา
งาน

• สง่เสรมิสนบัสนนุผูท้ ีพ่ฒันาผลการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะม ีBest 
Practices

• คน้หา Good practices และนวตักรรมทีเ่กดิขึน้จากการพฒันางาน
เพือ่สง่เขา้ประกวด ใน KKU Show & Share
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After Action Review (AAR)

42
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นายทหารยศต า่สามารถต ัง้ค าถามใหน้ายทหารยศสงู 
เพือ่สรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูร้ะหวา่งกนั

AAR เป็นสว่นหนึง่ของการอบรม

เรือ่งภาวะผูน้ าใน US Army

วตัถปุระสงค:์ 

• เพือ่สรา้งเวทสี าหรบัรบัผลสะทอ้นกลบั สง่เสรมิการประเมนิผลและความ

สามคัคภีายในหนว่ยงาน 

• เพือ่สรา้งวธิกีารทีช่ดัเจนในการสง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นชวีติการท างาน

ในแตล่ะวนัจากการฝึกอบรมการรบ

“เรียนระหว่างรบ”After Action Review

Now!

ทีม่าของ After Action Review
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AAR ชว่ย U.S. Army ไดอ้ยา่งไร?

Haiti              
ค.ศ. 1994

ภารกจิ
เพือ่ปลดอาวธุปืนและกระสนุปืนในเมอืงทีก่อ่การจลาจล

Source: Adapted from Dixon, N. (2000) Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What 
they Know, Harvard Business School Press
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หลงัจากปลดอาวธุเมอืงแรกไป:                                                                                 

ไดด้ าเนนิการท า After Action Review (AAR) #11

ทหาร: พบวา่มกีารตอ่ตา้นขดัขนื เป็นอนัมาก

ทหาร A: สงัเกตเห็นวา่ในเมอืงมสีนุขัอยูน่อ้ยมาก

ทหาร B: สงัเกตวา่คน Haiti กลวัสนุขั German 

Shepherds ตวัใหญท่ีส่ารวตัรทหารใชง้านอยู่

ทหาร C: แนะน าวา่ควรจะขอยมืสนุขัจากสารวตัรทหารมา ใหเ้ดนิน าหนา้กอง

ก าลงัทหาร โดยหวังวา่จะชว่ยลดความรนุแรงในการปลดอาวธุในเมอืงครัง้หนา้

Source: Adapted from Dixon, N. (2000) Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing 
What they Know, Harvard Business School Press

AAR ชว่ย U.S. Army ไดอ้ยา่งไร? (Cont.)
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2 หลงัจากปลดอาวธุเมอืงทีส่องไป: ผลทีไ่ดป้ระสบความส าเร็จมากกวา่ในคร ัง้ที่ 1

ไดด้ าเนนิการท า After Action Review (AAR) #2

มขีอ้สงัเกตวา่: ชาวเมอืงใหค้วามรว่มมอืทีด่กีวา่                           

ถา้อยูใ่นบา้นของพวกเขาแทนทีจ่ะเดนิอยูต่ามถนน

ขอ้แนะน า: การเขา้ไปปลดอาวธุควรจะท าในบา้นของชาวเมอืง

Source: Adapted from Dixon, N. (2000) Common Knowledge: How Companies 

Thrive by Sharing What they Know, Harvard Business School Press

AAR ชว่ย U.S. Army ไดอ้ยา่งไร? (Cont.)
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3

Finally

หลงัจากปลดอาวธุเมอืงทีส่ามไป: ผลทีไ่ดป้ระสบความส าเร็จมากขึน้

กวา่เดมิ ไดด้ าเนนิการท า After Action Review (AAR) #3

ขอ้สงัเกต: ชาว Haiti ใหค้วามเคารพกบัผูห้ญงิมากเป็นพเิศษ

ขอ้แนะน า: ใหผู้ห้ญงิเป็นหนึง่ในทมีเดนิน าหนา้กองก าลงัทหาร และแสดง

ความเคารพนบนอบตอ่ผูห้ญงิเป็นพเิศษ เมือ่อยูต่อ่หนา้ชาว Haiti

ผลทีไ่ดร้บั สามารถบรรลภุารกจิตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยา่งมปีระสทิธผิลและประสทิธภิาพมากขึน้

Source: Adapted from Dixon, N. (2000) Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing 
What they Know, Harvard Business School Press

AAR ชว่ย U.S. Army ไดอ้ยา่งไร? (Cont.)
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จาก กองทพั…สู…่แวดวงธุรกจิ…
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ท าใหก้ารเรยีนรูเ้ป็นสิง่ทีท่ า
เป็นกจิวตัรประจ าวนั

เพือ่แกป้ญัหาไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และทนัเหตกุารณ์

หลกีเลีย่งความผดิพลาดซ า้ๆ               
และแกไ้ข “จดุออ่น”

ชว่ยใหโ้ครงการในอนาคต
สามารถด าเนนิไดอ้ยา่งราบรืน่

รกัษา “จดุแข็ง” โดยการสรา้ง
มาตรฐานและ Best Practices

สรา้ง TRUST และชว่ยเหลอืกนัระหวา่ง
สมาชกิของทมี

ท าไมจงึควรท า After Action Review?
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After Action Review คอือะไร? (1) 

เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการพฒันางาน โดยการทบทวนสิง่ทีไ่ด ้
ท าไปเพือ่ถอดบทเรยีนจากสิง่ทีท่ าไดด้ ี(จดุแข็ง) และสิง่ทีย่งั
ท าไดไ้มด่ ี (จดุออ่น) แลว้น าไปปรบัปรงุในคร ัง้ตอ่ไป
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After Action Review คอือะไร? (2) 

หวัใจของ AAR

แนวคดิของ AAR คอื เรยีนรูจ้ากความผดิพลาดอยา่งทนัทว่งทแีละใช ้

บทเรยีนเหลา่นีม้าปรับปรงุใน “การกระท าในอนาคต” โดยทีบ่ทเรยีน

เหลา่นีจ้ะถกูจบัเก็บและเผยแพรใ่หแ้กส่มาชกิทมีทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งใน

โครงการ
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After Action Review คอือะไร? (3) 
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• บรรยากาศไมเ่ป็นทางการ 

• สมาชกิทมีมสีทิธเิทา่เทยีมกนัในการใหค้วามคดิเห็น

• เปิดเผย ตรงไปตรงมา เป็นกลัยาณมติร

• ไมใ่ชก่ารคน้หาผูท้ าผดิพลาด ไมใ่ชก่ารกลา่วโทษหรอื 
ต าหนใิคร

• เป็นการคน้หาสาเหตขุองปญัหาและวธิแีกไ้ข
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After Action Review คอือะไร? (5) 

AAR ชว่ยท าให ้Identify Tacit Knowledge ไดอ้ยา่งชดัแจง้ ระหวา่ง

ในชว่งเวลาทีโ่ครงการหรอืกจิกรรมด าเนนิไป และท าใหเ้ราสามารถจบัเก็บ 

(capture) ความรูเ้หลา่น ัน้ได้

เราสามารถจบัเก็บการเรยีนรูไ้ด ้กอ่นทีส่มาชกิทมีจะแยกยา้ยกนัไป

หรอืกอ่นทีส่มาชกิทมีจะลมืเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้และเปลีย่นไปท าอยา่ง

อืน่ตอ่ไป
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การแกป้ญัหาและปรบัปรงุผลการด าเนนิงาน

รว่มกนัเป็นทมี

Source: Total Army Instructor

The Spirit of the AAR
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• ใชส้ าหรบัเหตกุารณ์ โครงการ หรอืกจิกรรมทีม่:ี

- จดุเร ิม่ตน้และสิน้สดุ

- มจีดุมุง่หมาย

- มวีตัถปุระสงค/์เป้าหมายทีว่ดัผลได้

• อาจเป็นการกระท าท ัง้หมดหรอืเป็นแคบ่างสว่นก็ได้

AAR ใชส้ าหรบัอะไร?
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ตวัอยา่งของเหตกุารณ์ โครงการ หรอืกจิกรรม 

- การท าโครงการใหล้กูคา้ 

- การพบปะพดูคยุกบัลกูคา้ 

- การน าเสนองาน

- การท างานประจ าวนั 

- การท างานในรอบสปัดาห์

- หลงัการอบรมทีส่ าคญัๆ

- การน าคูม่อืหรอืวธิปีฏบิตังิานแบบใหมม่าใช้

- การน าระบบการท างานแบบใหมม่าใช ้

- การเปลีย่นกะ/ทมีท างาน

AAR ใชส้ าหรบัอะไร (1)
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AAR ใชส้ าหรบัอะไร (2)

• ไมจ่ าเป็นทีต่อ้งท า AAR หลงัจากทกุๆ
เหตกุารณ์หรอืทกุๆ งานทีท่ า

• เลอืกเหตกุารณ์หรอืงานทีเ่ราสามารถเรยีนรู ้
และมคีณุคา่ในการน าไปปรบัปรงุไดม้ากทีส่ดุ

ทรพัยากรทีใ่ช้

• สมาชกิทมีท ัง้หมด 

• หอ้งประชุม

• ขอ้มลูทีม่ที ัง้หมด: บนัทกึ ส าเนาบนัทกึทางโทรศพัท ์บนัทกึ
การประชุม

• Facilitator 

• ผูจ้ดบนัทกึ
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Facilitator 

• บทบาทส าคญัในการสรา้งบรรยากาศของการ sharing

• ความรบัผดิชอบของ Facilitator

- ชีแ้จงวตัถปุระสงคแ์ละข ัน้ตอนการท า AAR

- แจง้กตกิาของการท า AAR

- พดูทลีะคน โดยตอบค าถามทกุขอ้

- ไมแ่สดงความคดิเห็นเกีย่วกบัขอัคดิเห็นของคนอืน่

- ฯลฯ
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สิง่ที ่Facilitator ตอ้งค านงึถงึ

• เป็นกลาง ไมแ่สดงความคดิเห็นของตนเอง Dominate ความคดิ

สมาชกิ

• มมุมองของแตล่ะคนมคีณุคา่เทา่เทยีมกนั และแตกตา่งกนัได้

• กระตุน้ใหท้กุคนแสดงความคดิเห็นอยา่งตรงไปตรงมา

• ใชค้ าถามปลายเปิดเพือ่ใหท้กุคนมสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเห็น

• จบัใจความและประเด็นส าคญั
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ทกัษะที ่Facilitator ควรมี
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ผูจ้บัประเด็นส าคญั จาก AAR 
(คณุลขิติ หรอื Historian) 

• ฟงัแบบต ัง้ใจ เพือ่ใหเ้ขา้ใจเนือ่หาและบรบิท

• จบัประเด็นส าคญัทีไ่ดจ้ากการท า AAR ไดร้วดเร็ว ในเวลาทีจ่ ากดั

(สว่นใหญ ่Facilitator จะมกีารสรปุประเด็นเป็นระยะๆ) 

• หากไมช่ดัเจนใหส้อบถามทีป่ระชุมได้

• เขยีนสรปุประเด็นเพือ่ใหเ้ขา้ใจงา่ย โดยเฉพาะส าหรบัผูท้ ีไ่มไ่ดเ้ขา้ 

AAR แตส่นใจอา่น

• สรปุ AAR ในเวลาทีร่วดเร็ว

• มรีะบบจดัเก็บ บนัทกึทีเ่ขา้ถงึไดง้า่ย
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ขอ้พงึระวงั

• ควรมกีลไกในการกระตุน้ และสง่เสรมิ ใหม้กีารน า 
Lessons learned หรอืขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้าก AAR มาใช้
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ค าถามทีใ่ชใ้นการท า AAR

1. สิง่ทีค่าดหวงัใหเ้กดิขึน้ (เป้าหมาย) คอือะไร

2. สิง่ทีเ่กดิขึน้จรงิคอือะไร (ผล)

3. อะไรท าไดด้ ี(เป็นไปตามความคาดหวงั/เป้าหมาย) เพราะเหตใุด

4. อะไรทีต่อ้งปรบัปรงุ (ไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงั/เป้าหมาย) 

มขีอ้เสนอแนะอะไรเพือ่การปรบัปรงุ
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ฝึกปฏบิตัจิรงิ

การตดิตามการลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา
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AAR 
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ทา่นจะน า AAR ไปใชอ้ยา่งไร

ใหแ้ตล่ะหนว่ยงานเลอืกเรีอ่งทีจ่ะน า AAR ไปใช้

- เรือ่งทีจ่ะปรบัปรงุ

- ท าไมจงึควรปรบัปรงุ

- ผลทีค่าดหวงั

- ผูเ้กีย่วขอ้ง

- ทรพัยากรทีต่อ้งใช้



ดร. บญุด ีบญุญากจิ

ขอบคณุคะ่










