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คำนำ
ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy KBE) ในการ
ทางานต่าง ๆ จาเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดคุณค่าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดทาแผนงาน การสร้าง
โครงการ การให้ บ ริก าร การเพิ่ ม ผลงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและการวิจัย พัฒนา เพื่อเป็นพลัง
ขับ เคลื่อนในการสร้างสรรค์ และการพั ฒนาไปสู่สังคมฐานความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง จะต้องก่อ
ประโยชน์ต่อบุคลกร โดยหลักการจัดการความรู้ เปรียบเสมือนหนึ่งการเริ่มต้นอะไรสักอย่าง หากไม่ได้เริ่มต้นก็
จะไม่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไร ดาเนินการอย่างไร ก็ไม่มีทางเข้าใจได้ ดังนั้น คู่มือ “การการจัดการความรู้” เล่มนี้
จะเป็นแนวทางในดาเนินการการจัดการความรู้ได้เป็นอย่างดี
คู่มื อ การจัดทาแผนการจัดการความรู้ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและให้
แนวทางในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น หลังจากที่
ได้รับความเข้าใจในหลักการของการจัดการความรู้ จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ ในการจัดทาแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) เพื่อนาไปสู่สมั ฤทธิผลในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กองการเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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คู่มือการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ควำมหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้
มีนักวิชาการ และผู้รู้ได้ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้เป็นร้อย ๆ เช่น การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management: KM) หมายถึ ง การรวบรวม สร้ า ง จั ด ระเบี ย บ แลกเปลี่ ย น และ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา ในที่สุด
รวมทั้งครอบคลุมถึงเทคนิค กลไกต่าง ๆ มากมาย เพื่อสนับสนุนให้การทางานของแรงงานความรู้ (Knowledge
Worker: KW) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กลไกดังกล่าวได้แก่ การรวบรวม
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ที่ต่าง ๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้าง
บรรยากาศให้ ค นคิ ด ค้ น เรี ย นรู้ สร้ า งความรู้ ใ หม่ ๆ ขึ้ น การจั ด
ระเบียบความรู้ในเอกสาร และทาสมุดหน้าเหลืองรวบรวมรายชื่อผู้มี
ความรู้ในด้านต่าง ๆ และที่ สาคัญที่สุด คือการสร้างช่องทาง และ
เงื่อนไขให้คนเกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน เพื่อนาไปใช้
พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล “แต่จริง ๆ แล้ว การจัดการความรู้
คื อ เครื่ อ งมื อ ที่ ท าให้ อ งค์ ก รนั้ น งานดี ขึ้ น เราน า (Knowledge
Management: KM) ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้องค์กรมีผลผลิต และทุก
คนมีความสุขมากขึ้น”
การจัดการความรูป้ ระกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัตงิ านที่ถูกใช้โดยองค์กรต่าง ๆ เพื่อทีจ่ ะระบุ
สร้าง แสดงและกระจายความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนาไปใช้และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนาไปสู่การ
จัดการสารสนเทศที่มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. KM ย่อมาจาก Knowledge Management หรือ การจัดการความรู้
2. Lo ย่อมาจาก Learning Organization หรือ องค์กรแห่งการเรียนรู้
3. BP ย่อมาจาก Best Practice หรือ แนวปฏิบัติที่ดี หรือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
4. Fa ย่อมาจาก Facilitator หรือคุณอานวย
5. AAR ย่อมาจาก After Action Reviews หรือ การทบทวนหลังการปฏิบัติ
6. BAR ย่อมาจาก Before Action Reviews หรือ การทบทวนก่อนการปฏิบัติ
7. CoP ย่อมาจาก Communities of Practice หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ
8. CoE ย่อมาจาก Center of Excellence หรือ แหล่งผูร้ ู้ในองค์กร
9. CEO ย่อมาจาก ผูบ้ ริหารสูงสุด
10. Explicit Knowledge คือ ความรู้ชัดแจ้ง
11. Tacit Knowledge คือ ความรู้แบบฝังลึก
12. Dialogue คือ สุนทรียสนทนา
13. Story Telling คือ การเล่าเรื่อง
14. River Diagram คือ ธารปัญญา
15. Ladder Diagram คือ บันไดแห่งการแลกเปลี่ยน
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นิยำมศัพท์เฉพำะ (ต่อ)
16. Network Manager คือ คุณประสาน
17. Note taker คือ คุณลิขิต
18. คุณกิจ คือ Member หรือ Knowledge Practitioner หรือ สมาชิกของชุมชน
19. หัวปลา คือ Domain หรือ หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ หัวข้อการเสวนา
20. กระบวนการ คือ วิทยากรกระบวนการ หรือ ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้
ทำไมถึงมีกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management: KM)
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
หมวด 3 มาตรา 11 กล่าวว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ใ นด้านต่าง ๆ เพื่อ
นามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็น
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา”
ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกฎหมายที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์แนว
ทางการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้เข้า
สู่ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning Organization) ที่ยั่งยืน

>> รู ้ว่าจะทาอะไร
>> ทาแล้วตนเองและองค์กรได้
ประโยชน์อะไร

KM ทำแล้วดีอย่ำงไร
KM (Knowledge Management) ท าแล้วดี ? หรือเป็นการเพิ่มภาระงานให้ม ากขึ้น สิ่งนี้ก็
ขึ้นกับว่าคนทา KM ทาด้วยความสมัครใจ? หรือไม่ถูกบังคับ ? หรือควบคุมสั่งการ? ซึ่งการทา KM หรือ การ
จัดการความรู้ ที่แท้จริงนั้น ก็ขึ้นกับบริบทขององค์กร และการเลือกเครื่องไม้เครื่องมือ ให้เข้ากับกิจกรรมของ
องค์ก ร เพราะ KM เป็นเรื่อ งของการบริห ารจัดการองค์ความรู้ เช่น การใช้ก ระบวนการสุนทรียสนทนา
(Dialogue) ซึ่งเป็นเครื่องมือทีน่ ามาจัดการความรู้ ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือ
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เกิดจากการถ่ายทอดความรู้ แต่ไม่ว่าความรู้นั้นจะกาเนิดมาจากที่ใด เมื่อนามา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่ มกัน” สิ่ง
ที่เกิดขึ้นก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ยกตัวอย่างเช่น
- ทา KM แล้วเราจะพัฒนาตัวเอง ทาให้คิดขั้นตอนการทางานที่เคยทาอยู่เป็นประจา แล้วถ้า
เรามองคนอื่นที่ทางานแบบเดียวกับเราว่าเขาทางานนั้น ๆ อย่างไร เราอาจจะได้อะไรมากขึ้น หรือถ้ามีบาง
ขั้นตอนที่เราทาแล้วได้ผลดีกว่า เราอาจจะเสนอแนะแลกเปลี่ยนกันได้ ก็จะทาให้เราได้วิธีการในการทางาน
นั้น ๆ ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้น สิ่งที่เรารู้ก็จะได้ถ่ายทอดไปให้คนอื่นที่จะทางานอย่างเดียวกันได้ด้วย
- เราสามารถนาความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานของเรามีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรของเรา
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization )
- การใช้ร ะบบผู้เ ชี่ยวชาญ ในการสัง เคราะห์องค์ความรู้จากการปฏิบัติงาน เช่น ท า Job
Module อันนี้เห็นชัดเจน หากองค์กรเราทาไว้จะดีมาก เพราะหากคนเก่ง ออกจากองค์กรไปแล้ว แต่ก็ยังทิ้ง
รอยความรู้ ไว้ให้ใช้การต่อได้
เราสามารถท า KM ได้ตลอดเวลา ทั้ ง ที่ บ้านและที่ ทางาน เมื่ อเราท าไปเรื่อย ๆ ก็ จ ะเห็น
ประโยชน์ของการทา KM และจะค่อย ๆ เข้าใจมากขึ้นว่า KM คืออะไร ทาแล้วดียังไง
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลง (Change Management Process)
เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งเพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ภายในองค์กร ได้มุ่งเน้นถึง
ปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร
การเรียนรู ้
(Learning)

การวัดผล
(Measurements)

การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล
(Recognition and Reward)
เป้ าหมาย
(Desired State)

กระบวนการ
และเครื่องมือ

การสือ่ สาร
(Communication)

การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(Transition and Behavior
Robert Osterhoff
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แล้วเรำจะทำ KM ให้ยั่งยืนได้อย่ำงไร
สิ่งสาคัญที่สุด ก็ต้องเริ่มจากตัวเรา หน่วยงานของเรา สร้างรูปแบบการทางานแบบไม่ควบคุมสั่งการ
แต่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร และเกิดความรักองค์กรหน่วยงานของเราก็ได้
ประโยชน์
แต่ตอนแรกก็ต้องอดทนต่อบรรยากาศแวดล้อมของการเริ่มเปลี่ยนแปลงที่อาจจะไม่เอื้ออานวยแต่ถ้า
เราไม่อยู่ในฐานะที่จะเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ขององค์กรได้ เราก็เปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อน เปลี่ยนในหน่วยงานที่
เรารับผิดชอบก่อน ต่อเมื่อมีโอกาส จึงค่อยร่วมกับภาคีแนวร่วมดาเนินการเปลีย่ นแปลงภาพใหญ่ ซึ่งเราควรเน้น
ที่ Tacit Knowledge นั่นคือ ความรู้ที่อยู่กับตัวบุคคล ในสมองของแต่ละคน มาจากประสบการณ์โดยตรงของ
คน ๆ นั้น และเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยยกระดับ Tacit Knowledge ผ่านการปฏิบัติงานจริง ๆ สิ่งสาคัญ
คือ “ทำโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือหำผลประโยชน์ใด ๆ”
ควำมรู้มีกี่ประเภท
ความรู้ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ ได้ ส องประเภท คื อ ความรู้ ชั ด แจ้ ง (Explicit
Knowledge) และความรู้แฝงเร้น หรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) ความรู้ชัดแจ้งคือความรู้ที่เขียน
อธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตารา เว็ปไซด์ Blog ฯลฯ ส่วนความรู้แฝงเร้นคือ
ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์
อักษรได้ ความรู้ที่สาคัญส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทางาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง
จึงต้องอาศัยกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกัน
และกัน
๑. ควำมรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้คาพูดได้
มีรากฐานมาจากการกระทาและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัตวิสัย (Subjective)
ต้องการการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบทเฉพาะ (Context-specific)
ท าให้เ ป็นทางการและสื่อ สารยาก เช่น วิจ ารณญาณ ความลับ ทางการค้า วัฒ นธรรมองค์กร ทั ก ษะ ความ
เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิมรสไวน์ หรือกระทั่งทั กษะในการสังเกต
เปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีปัญหาในกระบวนการผลิตหรือไม่
๒. ควำมรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบและถ่าย
โอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฎี สามารถแปลงเป็นรหัสในการถ่ายทอด
โดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จาเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อถ่ายทอดความรู้ เช่น นโยบายของ
องค์กร กระบวนการทางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เป้าหมายและความสามารถขององค์กร

คู่มือการจัดการความรู ้

ความรู้ยิ่งมีลักษณะไม่ชัดแจ้งมากเท่าไร การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระทาได้ยากเท่านั้น ดังนั้นบาง
คนจึงเรียกความรู้ประเภทนี้ว่าเป็นความรู้แบบเหนียว (Sticky Knowledge) หรือความรู้แบบฝังอยู่ภายใน
(Embedded Knowledge) ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอนและแบ่งปันง่าย จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ความรู้
แบบรั่วไหลได้ง่าย (Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้
ต้ อ งอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น (Mutually Constituted) (Tsoukas, 1996) เนื่ อ งจากความรู้ แ บบฝั ง ลึ ก เป็น
ส่วนประกอบของความรู้ทั้งหมด (Grant, 1996) และสามารถแปลงให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยการสื่อสาร
ด้วยคาพูด

วงจรควำมรู้ (Knowledge Spiral SECI Model) (ของ Nonaka และ Takeuchi) ความรู้
ทั้งแบบแฝงเร้นและแบบชัดแจ้งจะมีการแปรเปลี่ยนถ่ายทอดไปตามกลไกต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การถอดความรู้ การผสานความรู้ และการซึมซับความรู้
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การจัดการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล แต่ที่น่าสนใจ คือ การจัดการความรู้ ที่ทาให้
คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอื่น เป็นรูปแบบการจัดการความรู้ที่เชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับความชานาญ
ที่ต่างกัน เคารพความรู้ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในตาราวิชาการอย่างเดียวนั้น ก็เท่ากับว่าเป็น
การมองว่า คนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้
เป็นกระบวนการแบบหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงขั้นตอนที่ทาให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้
หรือพัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีขั้นตอนดังนี้
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เราต้ องมีความรู้ เรื่องอะไร
เรามีความรู้ เรื่องนั้นหรื อยัง
ความรู้ อยู่ท่ใี คร อยู่ในรู ปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้ อย่ างไร

จะแบ่ งประเภท หัวข้ ออย่ างไร

1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ (Knowledge Organization)

จะทาให้ เข้ าใจง่ ายและสมบูรณ์ อย่ างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรู้ มาใช้ งานได้ ง่ายหรื อไม่

5. การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่ งปั นความรู้ ให้ กันหรื อไม่

ความรู้ นั้นทาให้ เกิดประโยชน์ กับองค์ กรหรื อไม่
ทาให้ องค์ กรดีขึ้นหรื อไม่

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

7. การเรี ยนรู้ (Learning)

เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอน้อมนาพระราชดารัสของสมเด็จพระมหา
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงกระแสพระราชดารัสพระราชทานแก่คณะนักศึกษา
วิทยาลัยการค้า ณ พระราชตาหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2516 ความว่า “…ความรู้
นี้เป็นสิ่งที่สาคัญ จะติดตัวไปสาหรับอนาคต ถ้าผู้ที่มีความรู้ด้านวิชาการพยาบาลที่จะฝึกฝนตนเองให้มีความรูใ้ น
ชีวิต ในสิ่งที่ดีที่งามที่ควรให้สามารถที่จะปฏิบัติตนวางตัวให้ดีในสังคมได้เพียงไรก็เป็นกาไรเพียงนั้น กาไรนั้นจะ
เป็นสิ่งที่จะทาให้ชีวิตและอนาคตมีความรุ่งเรืองได้ รวมทั้งจะทาให้บ้านเมืองอยู่ได้ เพราะว่าพลเมืองมีความรู้
พลเมืองสามารถที่จะเข้าหากันและกันได้ เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแรง สังคมที่มีระเบียบเรียบร้อยและมีความ
มั่นคง...”

คู่มือการจัดการความรู ้
เครื่องมือกำรจัดกำรควำมรู้ ยกตัวอย่าง เช่น (บดินทร์ วิจารณ์, 2547)
1. ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice – CoP) หมายถึง กลุ่มคนที่มารวมตัวกันอย่าง
ไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นคนในกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน
คนกลุ่มนี้จะมีความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งชุมชนนักปฏิบัตินี้จะแตกต่างจากการจัดตั้งทีมงานเนื่องจาก
เป็นการร่วมกันอย่างสมัครใจ
๒. กำรใช้ ที่ ป รึ ก ษำหรื อ พี่ เ ลี้ ย ง (Mentoring
System) เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้แบบตัวต่อตัวซึ่ง
เป็นวิธีการหนึ่งในการสอนงานและให้คาแนะนาอย่าง
ใกล้ชิด นอกจากจะให้คาปรึกษาในด้านการงานแล้ว
ยังเป็นที่ปรึกษาในเวลามีปัญหาหรือสับสนที่สาคัญพี่
เลี้ ย งจะต้ อ งเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ใ นเรื่ อ งพฤติ ก รรม
จริ ย ธรรม และการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการขององค์กร
๓.กำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR) เป็นกิ จ กรรมที่ ใช้ทบทวนหรือ
ประเมินผลของกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแต่ละครั้งว่ามีจุดดีจุดด้อย
รวมทั้ ง โอกาสและอุ ป สรรคอย่างไรในการท า CoP หรือโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมู ลในการ
ปรับปรุงในครั้งต่อไปให้ดีขึ้น รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มและเป้าหมายของสมาชิก
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ขั้นตอนกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติ (After Action Reviews – AAR)
ตำรำงที่ 2 ตัวอย่ำงข้อมูลจำกกำรทำ AAR (After Action Review)
คำถำมในกำรทำ AAR
1. เป้าหมายของการเข้าร่วมโครงการ หรือกิจกรรม หรือ
ชุมชนนักปฏิบัติ ครั้งนี้คืออะไร
2. สิ่งทีบ่ รรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
3. สิ่งทีเ่ กินความคาดหวังคืออะไร
4. สิ่งที่ไม่บรรลุเป้าหมายคืออะไร เพราะอะไร
5. คิดจะกลับไปทาอะไรต่อ

ผลสรุปที่ได้จำกกำรทำ
AAR
- การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน
ครั้งนี้คืออะไร
- สมาชิกส่วนใหญ่ได้รบั ความรู้พกิ ัดด้านนี้เพิ่มขึ้น
- การต่อยอดความรู้และดึงศักยภาพที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลมาใช้เต็มความสามารถ
- ข้อจากัดด้าน EK ซึ่งต้องค้นคว้า
- การเผยแพร่ความรู้ และขยายสมาชิกเพิม่ ขึ้น

1. ฐำนควำมรู้บทเรียน (Lessons Learned Databases) เป็นการเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
ที่องค์กรมี ไว้ในระบบฐานข้อมูล โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต
หรือระบบอื่น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
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2. วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice - BP) เป็นการจัดเก็บความรู้และวิธีปฏิบัติทเี่ ป็นเลิศ
ในรูปของเอกสาร ซึง่ จัดเก็บข้อมูลขององค์กรในรูปแบบง่ายๆ เพื่อความสะดวกในการค้นหาและนาไปใช้ โดย
จัดทาฐานความรู้ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ อาจได้จากการทาการเทียบเคียง (Benchmarking)
3. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence – CoE) เป็นการกาหนดแหล่งผูร้ ใู้ นองค์กร
ซึ่ ง จะท าให้ส ามารถทราบว่ าจะติด ต่อ สอบถามผู้รู้ไ ด้ ที่ ไ หน อย่ า งไร ( Expertise Locators) โดยระบุเ ป็น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน
4. กำรเสวนำ (Dialogue) การทา Dialogue เป็นการปรับฐานความคิด โดยการฟังจากผู้อนื่
และความหลากหลายทางความคิดที่เกิดขึ้น ทาให้สมาชิกเห็นภาพที่ใกล้เคียงกัน หลังจากนั้น จึงจัดประชุมหรือ
อภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาข้อยุติต่อไปได้โดยง่าย และผลหรือข้อยุติที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการที่เห็นภาพใน
องค์รวมเป็นที่ตั้ง
5. เวที ถำม - ตอบ (Forum) เป็นเวทีที่ทาให้สามารถตั้งคาถามเข้าไป เพื่อให้ผู้รู้ที่อยู่ร่วมใน
Forum ช่วยกั นตอบคาถามหรือ ส่งต่อ ให้ผู้เชี่ยวชาญอื่นช่วยตอบ หากองค์ก รมี การจัดตั้ง ชุม ชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice-CoP) หรื อ มี ก ารก าหนด
แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE) แล้ว
คาถามที่เกิดขึ้นจะสามารถส่ง หรือยิงเข้าไปใน Forum
ซึ่ง อยู่ใน CoP หรือ CoE เพื่ อ หาคาตอบ ในลัก ษณะ
“Pull Information”
6. กำรเล่ำเรื่อง (Story Telling)
เป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความน่าสนใจในการ
บรรยายเรือ่ งและเนื้อหาที่ต้องการสื่อ
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ข้อควรคำนึงถึง ข้อดี และผลที่ได้จำกกำรเล่ำเรื่อง
1. ตำรำงแห่งอิสรภำพ เป็นตารางสาหรับประเมินตนเอง (หมายถึงประเมินขีดความสามารถ
ของ กลุ่ม) ว่ามีขีดความสามารถหลัก เพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ในระดับใด ตารางแบ่งออกเป็น 5
ระดับ คือขีดความสามารถระดับเริ่มต้น (1) ไปจนถึงระดับสูงยิ่ง (5)
2. ธำรปัญญำ (River Diagram) เป็นผังแสดงการกระจายของระดับขีดความสามารถหลัก
ของวิทยากร/ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับขีดความสามารถหลักที่นามาลงในผัง
มาจาก “ตารางแห่งอิสรภาพ” หรือตารางระดับขีดความสามารถหลักเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์
ความกว้างของลาธาร เป็นตัวบอกความแตกต่างในระดับขีดความสามารถ ระดับขีดความสามารถด้านใดของ
กลุ่มอยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งเหนือ” กลุ่มนั้นก็จะอยู่ในฐานะ “ผู้แบ่งปัน” ความรู้ด้านนั้น ระดับขีดความสามารถ
ด้านที่อยู่ค่อนมาทาง “ฝั่งใต้” บอกให้รู้ว่าในด้านนั้น กลุ่มอยู่ในฐานะ “ผู้เรียนรู้”
3. บันไดแห่งกำรแลกเปลี่ยน (Ladder Diagram) เป็นผังแสดงระดับความสามารถปัจจุบัน
กับระดับ ความปรารถนาที่จะเพิม่ ขีดความสามารถของแต่ละกลุ่มที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในขีดความสามารถ
หลัก (Core Competence) เรื่องใดเรื่องหนึง่
กำรเข้ำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. หัวข้อกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือหัวปลำ (Domain) เป็นหัวข้อที่กลุ่มจะมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กั น ซึ่ง ส่วนใหญ่เ ป็นหัวข้อ จากงานในหน้าที่ที่ ตนเองทาอยู่แล้ว เช่น การสอน เทคนิคการวิจัย การ
ปฏิบัติงานด้านเอกสารของหน่วยงาน เป็นต้น ที่สาคัญคือ โดยทั่วไปจะมีความเข้มแข็งหากองค์กรสนับสนุน
ดังนั้น จึงควรเป็นหัวข้อความรู้ที่ตอบสนองต่อภารกิจหลักขององค์กร และไม่ใช่เป็นหัวข้อที่ถูกสั่งมาจากด้านบน
ที่ทาให้ชุมชนไร้พลังและขาดแรงจูงใจ

2. ชุ ม ชน (Community) ในที่ นี้ ห มายถึ ง กลุ่ม ชุ ม ชนแนวปฏิ บัติ ที่ อยู่ ภ ายใต้ Domain
เดียวกัน สมาชิกในชุมชนไม่ถูกจากัดว่าต้องมีจานวนเท่าใด หรือต้องทาหน้าที่
อะไร แต่ควรประกอบด้วย
2.1 ผู้บริหำรสูงสุด (CEO) สาหรับการจัดการความรู้ ถ้าผู้บริหารสูงสุดเป็นแชมเปี้ยน (เห็น
คุณค่า และดาเนินการผลักดัน KM) เรื่องที่ว่ายากก็จะง่าย ซึ่งผู้บริหารสูงสุดควรเป็นผู้ริเริ่ม กิจกรรมจัดการ
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ความรู้ โดยก าหนดตัวบุคคลที่จะทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM ซึ่ง ควรเป็นผู้บ ริหารระดับสูง เช่น
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2.2 คุ ณ อ ำนวย (Facilitator) ท าหน้าที่ เ ป็น Knowledge
Facilitator หรือผู้ดาเนินการหลัก เป็นผู้นาการสนทนาและการ
สื่อสารระหว่างสมาชิกตามช่องทางต่าง ๆ ใช้และกระตุ้นสมาชิก
ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งมื อ เพื่ อ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ รวมทั้ ง ท าหน้ า ที่
เสริมแรงให้กับชุมชนตามโอกาส (คุณอานวย ต้องไม่ ใช่ “คุณ
อานาจ”)

สิ่งที่คุณอำนวยพึงมี 10 ประกำร ดังนี้
1. นักขำยฝัน เป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างแรงจูงใจให้กับ “คุณเอื้อ” และ
“คุณกิจ” ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น “นักขาย” ทีส่ ามารถอธิบายและ “ขายฝัน” ในเรื่อง KM ให้กับผูบ้ ริหาร
และผูป้ ฏิบัติงานได้
2. วิศวกรกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหน่วยงาน
ได้ คือ ทาหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น “วิศวกร” กระบวนการ (เรียนรู้) ได้
3. สถำปนิก นักสร้ำงบรรยำกำศ เป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง
และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติ เปรียบได้กับบทบาทของ “สถาปนิก” ที่ออกแบบบ้านได้อย่าง
ดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปร่งสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด
4. นักจัดเวที มีทักษะในการตั้งคาถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะ
ของการเป็น “นักจัดเวที” หรือผู้ดาเนินรายการอยู่ในตัว
5. ที่ปรึกษำ รู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้
เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถเป็น “ที่ปรึกษา” หรือ “Consultant” ที่
สามารถให้คาแนะนา และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
6. นักไอที สามารถนาไอทีมาประยุกต์ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้เผยแพร่ความรู้ได้
อย่างเป็นระบบและทรงพลัง เรียกว่าต้องมีความเป็น “นักไอที” ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ไอทีได้ หรือพูดกับฝ่าย
ไอทีรู้เรื่อง
7. นักวิเครำะห์ สามารถวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้ง
ก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น “นักวิเคราะห์” อยู่ด้วย
8. นักประเมิ นผล สามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ “นัก
ประเมินผล” ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการทางานเป็นระยะ ๆ และสามารถนาข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับ
การทางานได้
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9. นักสร้ำ งเครือข่ ำย สามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ “ชุม ชนนักปฏิบัติ
(CoP)” ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น “นักพัฒนา” หรือ “นักสังคม” นั่นเอง
13
10. นักพัฒนำ รู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ “นัก HR” หรือนักพัฒนาองค์กร
2.3 คุณเอื้อ เป็น Chief Knowledge Officer คือ ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กรที่คอย
เอื้อเฟื้อให้เกิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้
คุณสมบัติของคุณเอื้อที่พึงมี คือ CLICK
1. ความรอบคอบ (Cautious)
2. ความเป็นผู้นา (Leadership)
3. ความมีไหวพริบปัญญา (Intelligent)
4. ความสามารถในการติดต่อสื่อสาร (Communicate)
5. ความรู้ (Knowledge)

2.4 คุณลิขิต (Note taker) เป็น
Community Historian ท าหน้ า ที่ ส รุ ป ประเด็ น
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และตรวจสอบสิ่งที่จด
บันทึกเป็นระยะ รวมทั้งช่วยผู้นากลุ่ม เพื่อความ
ต่ อ เนื่ อ งของหัว ข้ อ การแลกเปลี่ยนเรีย นรู้ และ
จัดทาสรุปสิ่งที่จดบันทึก จากนั้นนาเสนอกลุ่มเพื่อ
พิจารณา และรวบรวมความรู้ต่าง ๆ เก็บไว้ในคลัง
ความรู้ (Knowledge Assets) ของชุมชน ที่สาคัญ
คื อ ต้ อ งเป็ น ผู้ เ ปลี่ ย น ความรู้ ซ่ อ นเร้ น (Tacit
knowledge) ให้ เ ป็ น ความรู้ เ ด่ น ชั ด (Explicit
Knowledge) ที่สมาชิกสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้

คู่มือการจัดการความรู ้
2 . 5 คุ ณ กิ จ เ ป็ น Member ห รื อ
Knowledge Practitioner นั่นคือ “สมาชิกของชุมชน” ที่
ท าหน้ า ที่ แ ลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละประสบการณ์ ใ นการ
ทางานตามหัวข้อความรู้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง ซึ่งจะต้องมี
ส่วนร่วมในการอภิปราย เสนอประเด็น วิธีแก้ปัญหา และ
หาวิธีที่ทาให้ชุมชนเข้มแข็งยิ่งขึ้น คุณกิจควรมีจานวนไม่
มากหรือน้อยเกินไป หากมีน้อยจะทาให้การแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้อยู่ในวงจ ากั ด และหากมี ม ากเกิ นไป พันธะและ
ความสนิทสนมระหว่างสมาชิกอาจไม่แข็งแรงพอและเป็น
อุป สรรคต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ นอกจากนี้ อาจมี
ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อความรู้นั้น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นครั้ง
คราวก็ได้
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ทักษะคุณกิจที่พึงมี
1. กำรฟัง พร้อมจะรับ ความรู้ใหม่ๆ หรือเรียนรู้
ตลอดเวลา
2. กำรพูด บอกเล่าความคิด ความรู้สึก ความเข้าใจ สื่อสารได้อย่างชัดเจน และพูดเชิงบวก
3. กำรคิด คิดเชิงบวก มองโลกในแง่ดี รู้จักชื่นชมยินดี
4. กำรจับประเด็น สามารถทาความเข้าใจ จดบันทึก และถอดบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้
2.5 คุณประสำน (Network Manager) เป็นผู้ที่คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการ
เรียนรู้และยกระดับความรู้แบบทวีคูณ

คู่มือการจัดการความรู ้
3. แนวปฏิบัติ (Practice) คือผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนที่ “คุณลิขิต” ได้
บันทึกไว้ เป็นคลังความรู้ที่ผ่านการสังเคราะห์ จัดเก็บ ปรับปรุง ถ่ายทอดโดยชุมชนเอง ที่สมาชิกสามารถนาไป
ปฏิบัติได้ ซึ่ง “แนวปฏิบัติที่ดีไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้จริง และได้ผลจริง”
หมำยเหตุ : ผู้บริหารสูงสุด คุณเอื้อ และคุณประสาน จะไม่ได้อยู่ในกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แต่เป็นผู้ทาให้เกิดบรรยากาศร่วมแรงร่วมใจในการเรียนรู้ และเป็นผู้คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่าย
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรเข้ำกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือชุมชนนักปฏิบัติ
1. ตั้งเป้ำหมำย (Knowledge Vision) คือ การระดมความคิดว่าโดเมนที่เลือก ต้องการทาเพื่อให้
บรรลุผลอะไร ชุมชนจะต้องมีความรู้ความสามารถหลัก (Core Competency) อะไรบ้าง
2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การแลกเปลี่ยนความรูเ้ พื่อนาไปปฏิบัติ มี 3
ช่วง ดังนี้
2.1. กำรเรียนรู้ก่อนทำ คือ เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่มอี ยู่แล้วของหน่วยงาน หรือที่อื่นซึง่ เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice) ซึง่ สามารถหาได้จากเอกสาร คู่มือ ตารา เว็ปไซต์ หรือปรึกษาผูร้ ู้จากภายนอก
(Explicit Knowledge) หรือจากประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาของสมาชิกแต่ละคน
(Tacit Knowledge)
2.2 กำรเรียนรู้ระหว่ำงทำ คือปรับปรุงแนวปฏิบัติแล้วลองเอาไปปฏิบัติดู นาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติอีกครัง้
2.3 กำรเรียนรู้หลังทำ เมื่อได้ปฏิบัติไปสักช่วงหนึ่งก็นามาสรุป ข้อดี-ข้อเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเก็บ
สะสมสาระความรู้ดังกล่าวไว้เป็นตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสาหรับการทางานอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป หรือเพื่อ
จัดทาเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นบรรทัดฐานของชุมชน ซึ่งแนวปฏิบัตินี้ในอนาคตก็อาจมีการปรับปรุงได้อีกเรื่อย ๆ

วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1. เราต้องทาความเข้าใจว่าหัวข้อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
หรือหัวปลา คืออะไร ต้องการบรรลุเป้าหมายอะไร
2. เตรียมข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง และให้ความร่วมมือใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง เป็นผูฟ้ ังที่ดี ตั้งใจ
ฟังขณะที่ผอู้ ื่นเล่า ไม่พูดขัด ไม่พูดแย้ง
4. ร่วมระดมความคิดเห็น สังเคราะห์ความรู้
ให้บรรลุเป้าหมาย ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี
5. ถอดบทเรียน และสรุปผล
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ที่เราต้องเข้าใจ การจัดการความรู้ โดยใช้เครื่องมือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่ใช่ทาครั้งเดียว
แล้วได้ผล แต่ต้องทาเป็นนิสัย เป็นวัฒนธรรม มีการค้นหา คิดค้น หาวิธีการที่ทางานให้ดีขึ้น เป็นการดาเนินการ
หากทาเป็น จะเห็นผล โดยทาไปใช้ไป แล้วผลที่ได้นั้นก็จะดีเยี่ยม
สิ่งสำคัญ เราควรเน้นความรู้ปฏิบัติ How to ผลอย่างไรที่เราทาได้อย่างนั้น ที่สาคัญ คือ ทา
ให้ดู หรือ เล่าเป็นเรื่องราว ในกระบวนการเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลายครั้ง คนในระดับปฏิบัติการ มีทีเด็ด แต่
บางครั้งก็ไม่มีใครถามเลย
4. กำรถอดบทเรีย น หรือกำรถอดควำมรู้ (Lesson distilled) คือ เทคนิคการจัดการ
ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มที่เป็นระบบเพื่อสกัดความรู้ฝังลึกในตัวคน และองค์ความรู้
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมาเป็นบทเรียนที่สามารถนาไปสรุปและสังเคราะห์เป็นเอกสารชุดความรู้ คู่มือ
ตารา และแนวปฏิบัติที่ดีได้ ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเรียนรู้และนาไปรับใช้ในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
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ประเภทของกำรถอดบทเรียน
1. กำรถอดบทเรี ย นทั้ ง โครงกำร ตั้ ง แต่ ก่ อ นเริ่ม โครงการ การวางแผน กระบวนการ
ดาเนินงาน และผลที่ ได้จากโครงการ ตรงนี้จ ะเน้น ปัจ จัยเงื่อนไขที่ เป็นเหตุ ท าให้เกิ ดผล เทคนิคที่ ใช้ คือ
retrospect คือ การถอดบทเรียนหลังดาเนินงาน และ summative evaluation ก็คือ ถอดจากผลสรุปของ
การประเมินก็ได้
2. กำรถอดบทเรียนเฉพำะประเด็น เลือกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือกลุ่มประเด็นที่มี
ความสาคัญต่อการพัฒนายกระดับการทางานโครงการ หรือประเด็นที่มผี ลต่อการบรรลุความสาเร็จของ
โครงการในอนาคต เทคนิคที่ใช้ คือ AAR (After Action Review), OM (Outcome Mapping) และ EE
(Empowerment Evaluation)
วงจรกำรถอดบทเรียน

คู่มือการจัดการความรู ้
1. รวบรวมวิเครำะห์ (ถอดสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกมา) โดยสกัดมาจาก สิ่งที่ผ่านการ
ท างาน ผ่านคน ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านภูมิ ปัญ ญาที่ มี เหล่านั้นกระบวนการถอดบทเรียน จึง เป็น
กระบวนการที่เอาความรู้จากการทางานมาใช้ มาเป็น
แนวปฏิบัติ และเป็นต้นทุ นในการบริหารจัดการใน
เรื่องที่ยาก และซับซ้อนต่อไป หมายถึงว่า เรากาลัง
ถอดบทเรียนเพื่อที่จะไปบริหารจัดการการทางานของ
ตนเอง และองค์กรต่อไป
2. สั ง เครำะห์ แ ละเผยแพร่ โดยสั ง เคราะห์
ขึ้ น มาเป็ น องค์ ค วามรู้ เป็ น ชุ ด ความรู้ และน าไป
เผยแพร่
3. ทดลอง/ปรับ /และประยุ กต์ หลัง จากชุด
ความรู้ ก็ ส ามารถนาไปทดลอง ปรับ ประยุก ต์ใช้ให้
เหมาะกับตนเอง ให้เหมาะกับบริบทขององค์กร เสร็จ
แล้วก็นามาสร้างเป็นแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ต่อไป

4. นำไปใช้ กับตนเองและองค์กร
ขั้นตอนกำรถอดบทเรียน
ขั้นแรกต้องมีการออกแบบการถอดบทเรียน มีการกาหนดกรอบของการถอดบทเรียน กาหนดรูปแบบ
เลือกเทคนิค ก าหนดปฏิทิน/ระยะเวลา ดาเนินการถอดบทเรียน ซึ่ง อาจเฉพาะประเด็น หรือทั้ งโครงการ
หลังจากนั้นเป็นขั้นตอนของการสื่อสารการถอดบทเรียน คือ การบันทึกบทเรียน เมื่อบันทึกได้ ก็จะพัฒนาเป็น
ชุดความรู้ สุดท้าย คือ ติดตาม นาบทเรียนไปใช้
สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับกำรถอดบทเรียน
1. การเรียนรู้เกิดขึ้นตลอดโครงการ
2. การให้ความสาคัญกับการวางแผนเพื่อความสาเร็จในอนาคต นาบทเรียนไปวางแผน และสามารถ
นาแผนงานไปสู่การปฏิบัติได้จริง
3. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับวิธีคิด บางคนที่อัตตาสูง หรือไม่ยอมใคร จะได้เกิดการเรียนรู้
และฟังมากขึ้น ฟังทั้งวิธีคิด วิธีการทางาน ที่เขาทาดี อาจเลียนแบบ เพื่อยกระดับการทางานของเรา และ
ทางานอย่างกว้างขวาง พูดคุย ยกระดับการปฏิบัติให้เป็นชุดความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
5. เก็บเข้ำแหล่งควำมรู้ (Knowledge Asset) คือ การนาเอาความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจากการ
“ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” จากประสบการณ์การทางานมาเก็บไว้เป็นแหล่งความรู้หรือขุมทรัพย์
ความรู้ โดยรวบรวม บันทึก จัดกลุ่ม แบ่งหมวดหมู่ และนาเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดเก็บเป็น “ศูนย์ความรู้”
( Knowledge Center) เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ควา ม ชั ด เ จ น แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น ได้ ง่ า ย ร วม ถึ ง ก า ร น า เ อ า
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ความรู้ที่เก็บไว้ไปใช้งานและต่อยอด ความรู้เหล่านี้จะเป็น “ทุนทางปัญญา” หรือ “สินทรัพย์” ที่องค์กรจะ
นาไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ กระบวนการ วิธีการใหม่ หรือปรับปรุงของเก่าให้เกิดคุณค่าและมูลค่า ซึ่งก็จะ
เกิดการเรียนรู้ที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ที่ยกระดับขึ้นไปอีกในตัวบุคคล โดยเราสามารถเก็บ
ความรู้หรือแนวปฏิบัติที่เกิดจากการ “ถอดบทเรียน” หรือ “การถอดความรู้” นั้น ไว้ในบล็อก หรือเว็บไซต์
หรือแฟ้มเอกสาร เช่น http://www.km.chiangraipao.go.th
ขั้นตอนกำรปฏิบัตงิ ำนกำรจัดกำรควำมรู้
1. กำรแต่งตั้งคณะทำงำนกำรจั ดกำรองค์ ควำมรู้ องค์กำรบริหำรส่ว นจั งหวัดเชี ย งรำย การ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ โดยทางานภายใต้คณะทางานดาเนินงานการจัดการความรู้ ซึ่งงานจัดการความรู้
มีตาแหน่งเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ติดต่อ ประสานงาน, เขียนแผนการจัดการความรู้, ดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ เช่น เขียนโครงการ/กิจกรรม จัดอบรม, เตรียมรายงานการประชุมและบั นทึ ก
รายงานการประชุม
แผนภูมิที่ 1 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
ทาหนังสือประสานคาสัง่ แต่งตั้งบุคลากรเป็นคณะทางานดาเนินงานการจัดการความรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปยังสานัก/กอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายลงนาม
ส่งคาสัง่ ไปยัง คณะทางานทุกคน

2. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยงานจัดการความรู้มหี น้าที่
2.1 ร่ำงแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตามประเด็นหรือหัวข้อ (Them) ที่ต้องการพัฒนาตลอด
ปีงบประมาณ และสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากร ตัวชี้วัดของแบบ
ประเมินประสิทธิภาพขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) เช่น
ปีง บประมาณ2559 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิ จการสภา ข้อ 2.23 การสร้างองค์กรเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้
2.2 เผยแพร่แผนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยนาแผนการจัดการความรู้ที่คณะทางานดาเนินงาน
การจัดการความรู้ได้ลงมติพิจารณา มาเผยแพร่ต่อบุคลากรภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายให้รับทราบ โดยผ่านช่องทางดังนี้ เว็บไซต์/สื่อ และประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย
แผนภูมิที่ 2 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
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คู่มือการจัดการความรู ้
นาผลการดาเนินงานจากปีงบประมาณทีผ่ ่านมาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงาน
และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะทางานดาเนินงานการจัดการความรู้
ร่างแผนการจัดการความรู้
เตรียมวาระการประชุม/ เอกสารการประชุม/ ขอสถานที่ประชุม
ทาหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
จัดประชุม
แผนการจัดการความรู้
เผยแพร่แผนการจัดการความรู้ โดยใช้เว็บไซต์/สื่อ และประชาสัมพันธ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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3. กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้
3.1 เขียนโครงกำร / กิจกรรม ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่กาหนดไว้ จากนั้นขออนุมัติ
โครงการ ทาหนังสือเชิญเชิญวิทยากร/บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายทีเ่ กี่ยวข้อง จัดหา
สถานที่จัดโครงการทีเ่ หมาะสม โดยเฉพาะห้องที่มีพื้นเรียบ สามารถเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ได้ เนื่องจากในการจัด
กิจกรรมทุกครัง้ ต้องมีการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.2 สร้ำงเวทีในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผ่ำนกำรจัดประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
อบรม และสัมมนำ ตำมโครงกำร/ กิจกรรมที่กำหนดไว้ (ข้อ 3.1) โดยใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ ซึ่งต้อง
กาหนดกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และการประเมินโครงการที่ชัดเจน
3.3 สรุปรำยงำนกำรประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม สัมมนำ และประเมิน
โครงกำร เพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
3.4 บันทึกกิจกรรมของกำรประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติกำร อบรม และสัมมนำ ลงใน
บล็อกหรือเว็บไซต์ เช่น http://www.suphan.dusit.ac.th/ เว็บไซต์หน่วยงาน และเว็บไซต์ชุมชนนัก
ปฏิบัติการจัดการความรู้

คู่มือการจัดการความรู ้
แผนภูมิที่ 3 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
เขียนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการจัดการความรู้ (จัดประชุม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
อบรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้)
ขออนุมัติโครงการ
ทาหนังสือเชิญข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างภายใน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายที่เกี่ยวข้อง และสถานที่
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสัมมนา โดยใช้
เครื่องมือและกระบวนการจัดการความรู้
สรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา และ
ประเมินโครงการ และเสนอต่อผูบ้ ริหารและผูเ้ ข้าร่วมประชุม
บันทึกกิจกรรมของการประชุม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม และสัมมนา ลงใน
บล็อกหรือเว็บไซต์
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4. กำรติดตำมและประเมินผลควำมสำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ ในแต่ละโครงกำร/ กิจกรรม โดย
ในแต่ล ะโครงการ/ กิ จ กรรม ต้อ งมี ก ารติดตามและประเมินผลความส าเร็จของโครงการ/ กิ จ กรรมไปยัง
ผู้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม
แผนภูมิที่ 4 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
โครงการ / กิจกรรม
ติดตามไปยังผูเ้ ข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

การต่อยอด

การนาไปใช้

ประเมินหลังโครงการ/ กิจกรรม

คู่มือการจัดการความรู ้
ผลการต่อยอด

ผลจากการนาไปใช้

5. กำรรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้แ ละประเมินผลกำรจัดกำรควำมรู้ โดยการรวบรวมสรุป
โครงการที่ ได้ดาเนินการทั้ งหมดจากแผนการจัดการความรู้ รวมทั้ ง การติดตามและประเมินผลสาเร็จของ
โครงการ เพื่อรับการตามตัวบ่งชี้
แผนภูมิที่ 5 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
รวบรวมสรุปโครงการที่ได้ดาเนินการทั้งหมดจากแผนการจัดการ
ความรู้ รวมทั้งการติดตามและประเมินผลสาเร็จของโครงการ
รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินต่าง ๆ
6. กำรนำผลกำรประเมินไปปรับใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในปีถัดไป ซึ่งคณะกรรมการประเมิน ตรวจประเมินฯ
จะให้ข้อเสนอแนะ จุดอ่อน หรือสิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนั้นงานจัดการความรู้ต้องนาข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาจัดทา
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manangement Plan) และเสนอต่อคณะทางานดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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แผนภูมิที่ 6 (Flow chart) กำรปฏิบัติงำน
ผลการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯ
จัดทาแผนการจัดการความรู้ (Knowledge Manangement Plan)
เสนอต่อคณะกรรมการดาเนินงานการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ปรับแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป

คู่มือการจัดการความรู ้
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1. ตัวชี้วัดที่ KM: ระดับควำมสำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู้ (KM)
2. หน่วยวัด: ระดับ
3. น้ำหนัก: ร้อยละ....
4. คำอธิบำยตัวชี้วัด:
ระดับความสาเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน พิจารณาความสาเร็จจากการใช้แนวคิด หรือนา
เครื่องมือการจัดการความรูม้ าประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน เพือ่ พัฒนางานให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาคนให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัตงิ านมากยิง่ ขึ้น มีกระบวนการ ดังนี้
1. จัดทาแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน (อย่างน้อย 1 เครื่องมือ/หัวข้อความรู้) ได้แก่ (1) การถอดบทเรียน ได้แก่ ถอดบทเรียนจาก
ตัวคน (ในกรณีผู้รู้ที่มีประสบการณ์สูงและงานนั้นมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานบ่อย) และถอดบทเรียน
จากโครงการ/จากการดาเนินงาน (2) การจัดตลาดนัดความรู้ (3) การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4) ชุมชนนัก

คู่มือการจัดการความรู ้
ปฏิบัติ (CoP) (5) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) (6) การใช้มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) (7) การ
พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (R2R) เป็นต้น
2. ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ที่กาหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้
3. รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมคณะทางานจัดการความรู้ (KM Team) ของหน่วยงาน
4. จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านอย่างน้อย 1 เรื่อง ทีส่ อดคล้องกับแผนการจัดการความรูท้ ี่กาหนด
5. สรุปบทเรียนตามแผนที่กาหนด
5. สูตรกำรคำนวณ: คิดคะแนนเป็นระดับขั้นตอนที่กาหนด
6. เกณฑ์กำรให้คะแนน:
กาหนดเป็นระดับขั้นของความสาเร็จ แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ขั้นตอน พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของขั้นตอนการดาเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ชื่อตัวชี้วัด
ระดับ
ความสาเร็จของ
การจัดการ
ความรู้ของกลุ่ม
งาน (KM)

ระดับ
คะแนน
1
1
1
1
1

ระดับขั้นของควำมสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด: ไม่มี
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8. ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด:

ตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ระดับความสาเร็จของการ
จัดการความรู้ของสานัก/กอง
ที่มีความรู้/รับผิดชอบในเรื่อง
ที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั้น ๆ
(Knowledge
Management: KM)

ระดับ

9. รำยละเอียดกำรดำเนินงำน:
ขั้นตอน
รำยละเอียดกำรดำเนินงำน
ที่

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
2558
2559
2560
2561
(อย่างน้อยกลุ่มละ 1 เรือ่ ง)

คะแนน

เอกสำร/หลักฐำนกำรประเมินผล

คู่มือการจัดการความรู ้
1

จัดทาแผนการจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง
โดยเลือกเครื่องมือการจัดการความรู้ตามความ
เหมาะสมของงาน
ดาเนินการตามแผนการจัดการความรู้ทกี่ าหนดไว้
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้

1

แผนการจัดการความรู้

1

3

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการ
จัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ประชุมคณะทางานจัดการความรู้ (KM Team)
ของหน่วยงาน

1

4

จัดทาคู่มือการปฏิบัตงิ านอย่างน้อย 1 เรื่อง ที่
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรูท้ ี่กาหนดไว้

1

รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรู้ พร้อมแนบ
เอกสารหลักฐานการดาเนินงาน เช่น
สรุปผลการประชุม, ภาพถ่าย เป็นต้น
รายงานความก้าวหน้าการ
ดาเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู้ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
การดาเนินงาน เช่น สรุปผลการ
ประชุม, ภาพถ่าย เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงาน 1 เรื่อง

5

สรุปบทเรียนตามแบบฟอร์มที่กาหนด ได้แก่
- ถอดความรู้จากผู้รหู้ น่วยงาน (เฉพาะกรณีที่
เลือกเครือ่ งมือการถอดบทเรียนจากตัวคน)
- สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน
- สรุปบทเรียนการจัดการความรู้

1

2

สรุปบทเรียนตามแบบฟอร์มที่
กาหนด

10. เป้ำหมำย: ดาเนินการทุกขั้นตอนแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
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11. แหล่งข้อมูล/ วิธีกำรจัดเก็บข้อมูล:
11.1 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของกลุม่ งาน จัดทา รวบรวมและจัดส่งเอกสาร ได้แก่ แผนการจัดการความรู้
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ถอดความรู้จากผูร้ ู้หน่วยงาน สกัดความรู้จาก
การถอดบทเรียน และสรุปบทเรียนการจัดการความรู้
11.2 ผู้จัดเก็บตัวชี้วัดของหน่วยงาน ร่วมดาเนินการ รวบรวมข้อมูล สรุปเสนอผูบ้ ริหาร และจัดส่ง
คณะกรรมการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
12. ควำมถี่ในกำรจัดเก็บข้อมูล:
ภายใน เดือนตุลาคม - ธันวาคม ของปีงบปีงบประมาณนั้น
13. ผู้กำกับตัวชี้วัด

คู่มือการจัดการความรู ้
ระดับ
หน่วยงำน: ............................................................................................................................................
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

ระดับกลุ่มงำน: (หัวหน้ากลุม่ งาน)
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด

14. ผู้จัดเก็บตัวชี้วัด :
ระดับ
หน่วยงำน : ...........................................................................................................................................
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

ระดับกลุ่มงำน: (คณะทางานจัดการความรู้/ ผู้รบั ผิดชอบการจัดการความรู้ของกลุม่ งาน)
ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด

ตำแหน่ง

เบอร์โทรติดต่อ

คู่มือการจัดการความรู ้
แบบฟอร์ม แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)
ชื่อกลุ่มงาน
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้
เป้าหมายการจัดการความรู้
ยุทธศาสตร์ที่
ลำดับ

กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรจัดกำรควำมรู้

ส่วนราชการ

ระยะเวลำดำเนินกำร ปีงบประมำณ 2558 - 2561
เครื่องมือกำร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. จัดกำรควำมรู้
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ตัวชี้วัดกิจกรรม

กลุ่ม งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ
เป้ำหมำย

1
2
3
4
ผู้จัดทา ....................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ..................................................................
(ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team)
วันที่จัดทา ................./......................../...................

ผู้เสนอ ...................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ..................................................................
(หัวหน้ากลุ่ม............................................)
วันที่เสนอ ...................../....................../..................

ผู้อนุมัติ ...........................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง.............................................................
วันที่อนุมัติ ................./..................../................

***หมายเหตุ ระบุประเภทของงานที่นามาใช้ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/อื่น ๆ ที่สามารถถอดองค์ความรู้ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสามารถ

ขยายผลการปฏิบัติงานสู่งานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือการจัดการความรู ้
แบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้
ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง ................................................................................................................
สำนัก/กอง......................................................................
กิจกรรม/ขั้นตอน
กำรจัดกำรควำมรู้

ระยะเวลำดำเนินกำร (ปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 - 2561)
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
58 58 58 59 59 59 59 59 59 59 59 59

ผลผลิต

วัน เดือน ปี
ที่ดำเนินกำร

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ

1.
2.
3.
4.

ผู้รายงาน ....................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง ......................................................................
(ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้/ KM Team)
วันที่จัดทา ...................../......................../...................

ผู้ตรวจทาน ...................................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................
(หัวหน้าหน่วยงาน............................................)
วันที่เสนอ ........................./....................../..................

***หมายเหตุ ระบุประเภทของงานที่นามาใช้ในการจัดการความรู้ให้ชัดเจนว่าเป็นงานวิจัย/โครงการ/กิจกรรม/อื่น ๆ ที่สามารถถอดองค์ความรู้ได้ เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานและสามารถ

ขยายผลการปฏิบัติงานสู่งานอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

คู่มือการจัดการความรู ้
หน้าที่ในการดาเนินงานของคณะทางานการจัดการความรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เอกสำรหมำยเลข 2
ชื่อ/ตำแหน่งที่รับผิดชอบในคณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้

กลุ่มคุณเอื้อ

บทบำทและหน้ำที่ผู้รับผิดชอบในภำระงำน
คณะทำงำนกำรจัดกำรควำมรู้

ผู้รับผิดชอบ

เป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ (Chief Knowledge
ผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ ทุก
Officer หรือ CKO)
สานัก/กอง ในสังกัด อบจ.เชียงราย
อำนำจหน้ำที่
1. อานวยการ กากับ ดูแล และติดตามผลการ
ดาเนินงานของทีมงานจัดการความรู้ (Knowledge
Management Team หรือ KM Team)
2. พิจารณาอนุมัติการกาหนดขอบเขต เป้าหมายและ
แนวทางการจัดการความรู้ และแผนการจัดการความรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพือ่ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร
3. พิจารณาสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณในการ
ดาเนินงานด้านการจัดการความรู้
4. แต่งตั้งทีมงาน คณะทางาน และคณะกรรมการ
เพิ่มเติม เพื่อมอบหมายให้รับผิดชอบการดาเนินงาน
กิจกรรมการจัดการความรู้

คู่มือการจัดการความรู ้

กลุ่มคุณอานวย

กลุ่มคุณประสาน

การติ ด ตามโครงการ (Project monitoring) เป็ นการ
ตรวจสอบและติดตามผลของโครงการประกอบด้วย
1. การติดตามความก้าวหน้า
2. การเปรี ย บเที ย บผลลั พ ธ์ ที่ เ ป็ น จริ ง กั บ ผลลั พ ธ์ ที่
พยากรณ์ไว้
3. การวิเคราะห์ผลกระทบ
4. ก า ร ป รั บ ปรุ ง กา รประเมิ น โครงกา ร ( Project
evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของแผนโดย
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะทาให้ทราบว่าโครงการที่กาลัง
ด าเนิ น การอยู่ ป ระสบผลส าเร็ จ หรื อ ไม่ มี ปั ญ หาหรื อ
อุป สรรคอย่างไร เพื่อจะได้มี การปรับปรุงโครงการใหม่
และหาแนวทางแก้ไขปัญ หาเฉพาะหน้า เช่น การขยาย
เวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ เป็นต้น

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย

1.จัดเตรียมสถานที่ประชุม เอกสาร และงานนาเสนอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละการประชุม
2. บันทึกรายงานการประชุม สรุปวาระการประชุม
3.จัดส่งเอกสารเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย

คู่มือการจัดการความรู ้
4.ประสานงานเอกสารต่าง ๆ จากวิทยากร/ผู้ที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ รวมทั้งหัวข้อ/ประเด็นตามที่
กาหนดไว้ในแผนฯ

กลุ่มคุณกิจ

กลุ่มคุณเผยแพร่

1.สรุ ป ประเมิ น ผลจัด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ตามแบบฟอร์ม
กลั่นกรองงาน กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน/งานวิจัย
2.เป็นตัวแทนหลักสูตรเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของการ
จัดการความรู้หลักสูตรนาส่งงานการจัดการความรู้เพื่อส่ง
ให้กลุ่มงานเผยแพร่ต่อไป
3.ประสานงานภายใน สร้างความเข้าใจในการจัดการ
ความรู้ในหลักสูตรเพื่อเป็นตัวแทนเสนอต่อ คณะทางาน
การจัดการความรู้ อบจ.เชียงราย
4.ประมวลองค์ความรู้ที่ได้รับจาก งานกิจกรรม/โครงการ/
แผนงาน/งานวิจัย/ให้ตรงตามตัวชี้วัดของแบบประเมิน
ต่าง ๆ ที่กาหนด
5.สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รด้ า นความเป็ น วิ ช าการให้
ตอบสนองอัตลัก ษณ์และยุทธศาสตร์ กลยุท ธ์ วิสัยทัศน์
พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
1.เผยแพร่นวัตกรรม หรือองค์ความรู้ใหม่ที่มุ่งเน้นความ
เป็ น วิ ช าการ ผ่ า นช่ อ งทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศสู่
สาธารณะ

กองการเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย

คู่มือการจัดการความรู ้
2.สร้างสื่อการนาเสนอในการประชุมการจัดการความรู้ใน
แต่ละครั้งพร้อมทั้ง ถ่ายภาพ บันทึกวีดีโอ
3.เป็นผู้ดูแลฐานข้อมู ล ในหมวดของการจัดการความรู้
และสร้างความหลากหลายทางด้านข่าวสาร

คู่มือการจัดการความรู ้
เอกสำรอ้ำงอิง
วิจารณ์ พานิช. กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) . 31 สิงหาคม 2553,
http://www.thaiall.com/km/indexo.html
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2548. คู่มือกำรจัดทำแผนกำร
จัดกำรควำมรู้ : โครงการพัฒนาส่วนราชการ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ใน
ส่วนราชการ. กรุงเทพ.

