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Module 1 

บทบาทหนา้ที ่KM Facilitator 
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สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 

สรา้งวิธีการเรียนรูใ้หม่ 

สรา้งคนท่ีมีความรูใ้หม่ 
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องคป์ระกอบของการจดัการความรู ้

PROCESS             

กระบวนการ 
TECHNOLOGY 

เทคโนโลยี 

  PEOPLE 
บุคลากร 

KM 
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ความรูที้่ฝังอยู่ในคน 

 (Tacit Knowledge) 

ความรูที้ช่ดัแจง้ 
(Explicit Knowledge) 

    

  ประเภทของความรู ้

(Iceberg Theory : Sigmund Freud & Others) 5 



Explicit Knowledge    +       Tacit  Knowledge 

- ทฤษฎี 

- หลกัวิชา 

- สงัเคราะห ์ วิจยั 

   ใชส้มอง (Intellectual) 

- เป็นกฎเกณฑม์าตรฐาน

ขั้นตอนผ่านการพิสูจน ์

- ปฏิบติั / ประสบการณ ์

- ภูมิปัญญา / เคล็ดวิชา 

- วิจารณญาณ ใชป้ฏิภาณ 

(Intelligent) 

- เป็นเทคนิคเฉพาะตวั   

  เป็นลูกเล่นเฉพาะคน 

KM Today >> 
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ท่านเคยรู ้หรือเคยทํางาน

ดา้นจดัการความรู?้?? 



Socialization 

การนาํTacit มา

แลกเปลีย่น 
เรียนรูซ่ึ้งกนักนั 

Externalization 

 การนาํTacit มาถอด

ความรูใ้หก้ลายเป็น  

Explicit 

Internalization 

การนาํExplicitมาใช้

งานจนกลายเป็น

Tacit ของอีกคนหนึง่ 

Combination 
การรวบรวม Explicit
จากที่ต่างๆมาเป็น

Explicit ขององคก์าร 

Tacit Knowledge 

Explicit Knowledge 
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ปรบัใช ้
รวบรวม 

จดัเก็บ 

เรียนรู ้

ร่วมกนั 

เรียนรู ้/ ยกระดบั 
(ใหม่) 

เขา้ถงึ / ตรวจสอบ 

มีใจ / แบ่งปัน 
แนะนาํ 

สรา้ง / ยกระดบั 
(ใหม่) 

Explicit 

Knowledge 

Tacit 

Knowledge 

(ประยุกตจ์ากแนวคิด ดร.ประพนธ ์ ผาสุกยดื /สคส.) 

แนวคิดเรือ่ง KM 
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คุณเอือ้ 

คุณอาํนวย 

คุณกจิ 

คุณลขิติ 

คุณวศิาสตร์ 

ทีมงานจดัการความรู ้
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คุณเอือ้   ผูบ้ริหารระดบัสูงทําหนา้ทีจ่ดัการความรูข้ององคก์ร 

คุณอาํนวย   เช่ือมโยงคน สรา้งความสมัพนัธต่์อกนั  

คุณกจิ    ผูท่ี้รบัผิดชอบตามหนา้ท่ีของตน  

คุณลขิิต    ผูทํ้าหนา้ที่จดบนัทึก สกดัองคค์วามรู ้ 

คุณวศิาสตร์   ออกแบบระบบไอที 

ทีมงานจดัการความรู ้
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ทีมงาน 
คุณเอือ้ 

คุณอํานวย คุณอาํนวย 

คุณกจิ คุณกจิ คุณกจิ 

คุณกจิ คุณกจิ 

คุณกิจ คุณกิจ คุณกิจ 

คุณกิจ คุณกิจ 

คุณลขิติ คุณลิขิต 

การเงนิ งานประชาสัมพนัธ์ 

คุณวศิาสตร์ 
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KM Manager= Knowledge Sponsor 

คุณเอ้ือ หรือ คุณเอื้อระบบทาํหน้าที่จัดการ

ระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร 

 -จัดกระบวนการให้เกดิ “ธงร่วม” Shared Vision 

 -ฉายภาพ KM ขององค์กรให้เข้าใจร่วมกนั 

 -กระตุ้น จูงใจ เมื่อบรรลุผลสาํเรจ็เสมอๆ 

 -ส่งเสริมให้ออกไปแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายนอก 
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คุณเอ้ือ KM Manager  ในภาพของ 

เจา้ของโครงการ / ผูร้บัผิดชอบกิจกรรม 

• กาํหนดประเด็นความรูท่ี้สาํคญั/จําเป็น 

• ใหค้วามสะดวกในทุกดา้น  โดยเฉพาะ 4M 

• สรา้งบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแลกเปลีย่นเรียนรู ้

• เป็นขวญักาํลงัใจ กระตุน้โนม้นา้วใหทุ้กคนร่วมมือ 

•  ถอืธงนาํใหผู้ค้นสนใจ เขา้ร่วมและขยายงาน KM 
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คุณอํานวย KM Facilitator คือ...... 
      คือผู้รับผดิชอบในการจัดรปูแบบและวิธกีารทาํงาน 

เพ่ือให้กลุ่ม/ทมีได้ร่วมมือกนัทํางานไดบ้รรลุเป้าหมาย

และวตัถุประสงคข์ององคก์ร(ดา้นจดัการความรู)้ 
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1. เช่ือมโยงผูค้นในสายงาน/องคก์ร 

2. สรา้งบรรยากาศเชิงบวก/นาํกลุ่ม 

3. สรา้งการมีส่วนร่วมที่เขม้ขน้ ทัว่ถงึ 

4. ดูแลกระบวนการ/ทิศทางการทํางานกลุ่ม 

5. บนัทึกและประเมินสาระการเรียนรูที้่เกิดข้ึน 

6. กระตุน้ โนม้นา้วใหม้าร่วมในครั้งต่อไป 

หนา้ทีคุ่ณอํานวย KM Facilitator 
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• โฆษกของกลุ่ม 

• ครูผูบ้รรยาย 

• กรรมการผูต้ดัสิน 

• ผูส้งัเกตการณ ์

• ผูน้าํหรือเจา้นาย 

• ผูเ้ช่ียวชาญในเนื้ อหา  

ความเขา้ใจผิดเกีย่วกบั Facilitator 
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 ผูใ้หคํ้าปรึกษาดา้นเทคนิควิธี  

 ผูส้นบัสนุนใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั 

 ผูส้รา้งความร่วมมือภายในกลุ่ม 

 ผูช่้วยเหลืออํานวยความสะดวก  

 ผูช่้วยแกปั้ญหา 

 

บทบาทของ Facilitator 
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 เป็นกลาง No Bias , Don’t form your attitude. 

 กระตุน้ดว้ยการใช ้“คําถาม” 

 ตระหนกัในภารกิจหนา้ที่และบทบาทของตนเอง 

 ไม่ตดัสินผูอ่ื้น ดว้ยความคิดเราเอง 

 ทํางานร่วมกบัคนอ่ืนไดดี้  

 ไม่พวัพนัเป็นส่วนหนึง่ของปัญหา 

 กระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรูภ้ายในกลุ่ม 

Professional Facilitator 

17 



การ 

อํานวยกลุ่ม 

ออกแบบ 

บริหาร 

กระบวนการ 

ทีเ่ป็นกลาง 

เนน้ทําอย่างไร 
มากกว่าทําอะไร 

ใชศ้กัยภาพ 
จากสมาชิกกลุ่ม สือ่สารสรา้ง 

ความเขา้ใจ 

นาํอย่างไม่ 
ครอบงํา 

ใหทุ้กคนมีส่วน 

นาํความสําเร็จสู่ 

เป้าหมายร่วมกนั 

อํานวยความสะดวก 
ทําใหง่้ายข้ึน 
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Do & Don’t 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………….……………………………………………………
…………………….…………………………………………
……………………………….………………………………
………………………………………….……………………
…………………………………………………….…………
………………………………………………………………. 

หนา้ทีข่อง Facilitator 



Module 2 

บรรยากาศการเรียนรู้ 

กบับทบาทคุณอาํนวย 
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Share Shine 

 การจดัการความรู ้(Learn)          การจดัการความสมัพนัธ ์(Care) 

Learn - Care - Share - Shine 

(ศ.นพ. วุฒิชยั ธนาพงศธร) 



จิตวิทยาการเรียนรูข้องผูใ้หญ่  

Malcolm Knowles (1975) 

ผูใ้หญ่จะเรียนรูไ้ดดี้เมือ่มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม

หมายถงึบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู ้ ท่ีใหอิ้สระ   

มีความไวว้างใจ  ใหเ้กียรติกนั มีกฎเกณฑท่ี์ยอมรบั   

มีส่วนร่วม  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีเอ้ืออํานวย 
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บรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู ้
1.  บรรยากาศดา้นกายภาพ 

2.  บรรยากาศดา้นจิตภาพ 

- ความน่าสนใจ 

- ความสนุกสนาน 

- ความเพลิดเพลิน 

- ความมีส่วนร่วม 22 



บรรยากาศความน่าสนใจมาจาก... 

- สิง่ทีต่รงความสนใจ 

- สิง่ชวนติดตาม 

- สิง่ทา้ทาย 

- เรือ่งเล่า กรณีตวัอย่าง 

- ฯลฯ 
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บรรยากาศสนุกสนานเพลิดเพลิน 

- การพูดคุย หยอกลอ้ 

- อารมณข์นั 

- กิจกรรมทีช่ื่นชอบ 

- เกมต่างๆ 

- ฯลฯ 
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ระดบัของการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

1. มีส่วนร่วมรบัฟัง 

2. มีส่วนร่วมคิด 

3. มีส่วนร่วมแสดงความเห็น 

4. มีส่วนร่วมในการทํา 

5. มีส่วนร่วมร่วมรบัผิดชอบ 
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เทคนิคการออกแบบการมีส่วนร่วม 
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สมการการมีส่วนร่วม 

เราพูดเยอะ เขาจะพูดนอ้ย 

เราทําเยอะ เขาจะทํานอ้ย 



Climate Booster Technique 

คือ เทคนคิการสรา้งบรรยากาศเชิงบวก ที่มุ่งให้

ผูร่้วมประชมุมีความรูสึ้กดี มีความสุข สนุกไป

กบัการประชมุกลุ่ม รวมถงึความรูสึ้กมีส่วนร่วม

แบบเป็นส่วนหนึง่ของกลุ่มอย่างแนบแน่นไม่ง่วง

ไม่โดดเดีย่ว มีพลงักาย กําลงัใจที่ดีร่วมกนั 
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Module 3 

เครือ่งมือการจดัการความรู ้

28 



KV 
Knowledge Vision 

KS 
Knowledge Sharing 

KA 
Knowledge Assets 

(TUNA Model : Thai-UNAids.) 29 



KV 
Knowledge Vision 

(TUNA Model : Thai-UNAids.) 

คือตวัผูน้าํในการทําKM 

การตั้งเป้าหมาย ทิศทางของKM
ภาวะผูน้าํทางKM 



KV 
Knowledge Vision 

KS 
Knowledge Sharing 

(TUNA Model : Thai-UNAids.) 



การแลกเปลีย่นเรียนรู ้
Knowledge  Sharing  

•  การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่แล้วทั้งใน/
นอกองค์กรเร่ิมที่ขั้นตอนน้ี 

•  ถอืเป็นขั้นตอนสาํคัญที่ต้องทาํให้เกดิขึ้นอย่าง
เข้มข้นในองค์กรอย่างเข้มแขง็  

•  พนักงานทุกคน ทุกระดับจะเร่ิมได้ประโยชน์             
จากจุดน้ี ผู้บริหารและองค์กรจะได้รับภายหลัง  



KA 
Knowledge Assets 

(TUNA Model : Thai-UNAids.) 



ขุมความรู ้(Knowledge Assets) 

• การจดัเก็บในรูปแบบเอกสาร หรือระบบ 

    คอมพิวเตอร ์ 
• ง่ายต่อ การสืบคน้ และนาํไปใช ้

• ตอ้งมีการสรุปประเด็น สาระสาํคญัและ การอา้งอิง 

• สะดวกต่อการถ่ายโอน/กระจายความรูไ้ดอ้ย่าง

รวดเร็ว เช่น  ฐานขอ้มูล  Best practice ผูเ้ช่ียวชาญ 

• Knowledge codification การทําใหค้วามรูอ้ยู่ใน

รูปแบบท่ีคน้ได ้เช่น บนัทึกเป็นตวัอกัษร  

คลงัความรู ้(Knowledge Bank) 



เครือ่งมือ (Tools) ของ KM 

1. ฐานความรูบ้ทเรียนและความสาํเร็จ (Lessons 

Learned and Best Practices Databases) 

2. ชุมชนแห่งการปฏิบติั (Communities of Practice–CoP) 

3. การทบทวนหลงัการปฏิบติั (After Action Reviews) 

4. แหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร (Center of Excellence – CoE) 

5. การใชที้่ปรึกษาหรือพีเ่ล้ียง (Monitoring Programs) 



เครือ่งมือ (Tools) ของ KM 

6. การเล่าเรือ่ง (Story Telling) 

7. เพือ่นช่วยเพือ่น (Peer Assist) 

8. เวที สนทนาถาม-ตอบ (Forum) 

9. การเสวนา (Dialogue) สุนทรียสนทนา 

10.การอภิปรายเชิงประสบการณ ์(Panel Discussion) 

11. การถ่ายโอนความรู ้(K – Transfer) 

12. อ่ืนๆท่ีคิดวิธีการข้ึนใหม่ (KM Innovation) 



KV 
Knowledge Vision 

KS 
Knowledge Sharing 

(TUNA Model : Thai-UNAids.) 



KM Tools ทีต่อ้งรูจ้กั 
1.  K-Forum 

2.  CoPs (Communities of Practice) 
3.   AAR (After Action Reviews ) 
4.   K-Transfer 

5. KM Innovation 
6. Story Telling 
7. Brain Storm 

 30 



K-Forum 
เวทคีวามรู้ 



K-Forum 

Forum =  ทีป่ระชมุ ทีแ่สดงความคิดเห็น  

             ศาลากลางเมือง 

K-Forum คือกลุ่มคนที่มาประชมุร่วมกนัไดแ้สดง

ความคิดเห็น แลกเปลีย่นประสบการณค์วามรูท้ั้ง

ในงานหรือชีวิต เพือ่การแกปั้ญหา ถ่ายทอดความรู ้

หรือแนวคิดที่เป็นประโยชนใ์นชีวิตและการงาน  
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K-Forum 
Forum        =  ทีป่ระชมุแบบเวทีเปิด/ปิด 

Facilitators   =  Moderators & Team 

Speakers     =  Knowledge Workers 
Members     =  Listeners & Participants 

Note Takers  =  ทีมงานบนัทึกสาระและภาพ 

Topic          = Knowledge (Case,Issue) 
 

  
เช่น Forum ในองค์กรต่างๆ หรือ สาธารณะ 
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Brain Storm 
ระดมสมอง 



การระดมสมอง 
    เป็นเครือ่งมือหนึง่ที่สามารถสรา้งคุณค่า 

การมีส่วนร่วมไดดี้ที่ทําใหทุ้กคนมีโอกาสแสดง

ความคิดเห็น มุมมองต่างๆที่มีต่อสิง่ที่คิด

ร่วมกนั   รวมถงึเป็นกิจกรรมหนึง่ที่สรา้งการ

เรียนรูแ้ละสรา้งบรรยากาศไดดี้ในขณะเดียวกนั 
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ไม่ใช่การระดมสมอง 
- สัง่การ 

- พระอนัดบั 

- พูดแบบไม่คิด 

- คิดแค่บางคน 

- ปิดกั้นแลว้ขอความเห็น 

- นอกประเด็น 



การระดมสมอง(เชิงปริมาณ) 

• หมายถงึ การที่บุคคลจาํนวนหน่ึงมาช่วยกนัระดม

ความคิดเหน็ในการเสนอแนะวิธกีาร ทางเลือก 

โดยไม่เน้นถงึว่า ข้อเสนอแนะจะถูกต้องหรือนาํไป

ปฏบิัติได้หรือไม่  มุ่งเน้นการรวบรวมปริมาณ

ความคิดภายในเวลาที่กาํหนด  
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การระดมสมอง(เชิงคุณภาพ) 

• หมายถงึ การที่บุคคลจาํนวนหน่ึงมาช่วยกนัระดม

ความคิดเหน็เพ่ือการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ใน

เชิงการวิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อเสนอแนะทางเลือก 

วิธกีารต่างๆ โดยคาํนึงถงึคุณภาพความเหมาะสม

เป็นเกณฑ ์ในการคัดเลือก/ค้นหาในการนาํไปใช้

งานต่อไปในอนาคต 
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สิง่เหล่านี้ ไม่ใช่  STORY TELLING 

- ข่าวจากหนงัสือพมิพ/์สือ่ต่างๆ 

- ไดย้ินเรือ่งของคนอ่ืน/นาํมาเล่าต่อ 

- ไม่เนน้ความรูสึ้กของตนที่มีต่องาน 

- จินตนาการของเราที่ยงัไม่เกิดข้ึน 

- การวิเคราะหส์ถานการณที์่ยงัไม่เกิด 



1. เป็นเรือ่งความสาํเร็จท่ีเกิดข้ึนจริง 

2. เจา้ของเรือ่งเล่าเรือ่งจากมุมมองของตนเอง 

3. มีโครงเรือ่ง เริม่ตน้  กลางเรือ่ง และตอนจบ 

4. บอกวิธีการทํางานท่ีทําใหเ้กิดความสาํเร็จ 

5. ใหผู้อ่ื้นซกัถามวิธีการทํางานของตนไดเ้สมอ 



   1. Warm Up 

     2. Take Off 
       3. Keep on fly 

          4. Landing 

(ควรมีการบนัทึกความรูทุ้กครั้ง/เรือ่ง) 



1. ผูเ้ล่าเรือ่งเล่าตามประสบการณ ์

2. มีคุณอํานวยสรุป/ตั้งคําถาม 

2. ใชเ้วลาประมาณ 30-90 นาที 

3. เพือ่นผองนอ้งพีฟั่งแบบ 3 ฟัง 

4. มีผูจ้ดบนัทึกเรือ่งเล่าใหเ้ป็นรูปธรรม 

กติกาการเล่าเรือ่ง 



K-Transfer 
ถ่ายทอดความรู้ 



K-Transfer 
    คือการถ่ายทอดความรู ้ประสบการณจ์ากบุคคล 

หรือกลุ่มบุคคลไปสู่กลุ่มที่มารบัการถ่ายทอด 

เพือ่ใหเ้กิดการเลือ่นไหลถ่ายทอดความรูใ้นองคก์ร

ใหท้ัง่ถงึและมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

    อาจจะเป็นรูปแบบการอบรม การสอนงาน การ

อภิปราย การประชมุกลุ่ม ฯลฯ 



Share Knowledge 



CoP 
ชุมชนนักปฏบิัต ิ



CoP  ธรรมชาติ  
แม่ครวังานวดั 
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ชมุชนนกัปฏิบติั (Communities of Practice : CoP) 

        ชมุชนนกัปฏิบติั  คือ กลุ่มคนที่มารวมตวักนั 

อย่างไม่เป็นทางการ มีวตัถุประสงคเ์พือ่

แลกเปลีย่นเรียนรู ้และสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ๆ 

    ........โดยมาจากคนที่อยู่ในกลุ่มงานเดียวกนั 

    หรือมีความสนใจในเรือ่งใด เรือ่งหนึง่ร่วมกนั 

  

   



1. Helping Communities: เพือ่แกปั้ญหาประจําวนั/แลกเปลีย่น

แนวคิดในกลุ่มสมาชิก  

2. Best Practice Communities: เนน้การพฒันา ตรวจสอบและ

เผยแพร่แนวปฏิบติัทีเ่ป็นเลิศ 

3. Knowledge-stewarding Communities : เพือ่จดัระเบยีบ 

ยกระดบัและพฒันาความรูที้ส่มาชิกใชเ้ป็นประจํา 

4. Innovation Communities: เพือ่พฒันาแนวคิด โดยเนน้การขา้ม

ขอบเขตเพือ่ผสมผสานสมาชิกทีมุ่มมองต่างกนั 

ประเภทของ CoP 



องคป์ระกอบ CoP 
Domain (โดเมน) หวัขอ้ความรูห้รือปัญหาทีส่มาชิก

ชุมชน มีแรงปรารถนาร่วมกนั  

Community (ชมุชน)พนัธะทางสงัคมทีย่ดึเหนีย่วสมาชิก

เขา้ไวด้ว้ยกนั โดยสมาชิกชุมชนจะมีความสนทิสนมไวว้างใจ รวมทั้ง

คุน้เคยในฝีไมล้ายมือและความชอบของกนัและกนั 

Practice (แนวปฏิบติั) เป็นองคค์วามรูที้เ่ป็นผลิตผลของการ

อยู่ร่วมกนัเป็นชุมชน สมาชิกจะนาํแนวปฏิบติัเหล่านี้  ไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติังาน และนาํสิง่ทีไ่ดเ้รียนรูจ้ากการฝึกปฏิบติั มาแลกเปลีย่นเรียนรูก้บั

เพือ่นสมาชิกในชุมชน เป็นการต่อยอดคววามรูอ้ย่างไม่มีส้ินสุด 



Explicit 

Tacit 
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-  เป็นการร่วมกนัอย่างสมคัรใจ เช่ือมโยงกนัโดย
กิจกรรมทางสงัคม ไม่ไดมี้การมอบหมายงานเฉพาะ  

-  สมาชิกจะเลือกทําในหวัขอ้เรือ่งท่ีสนใจร่วมกนั 

-  แต่ตอ้งมีการกาํหนดบทบาทท่ีชดัเจนเพือ่ใหก้ารทํา
ยัง่ยืนในระดบัหนึง่  

     (ควรมีการบนัทึกสิง่ท่ีเรียนรูร่้วมกนัเสมอ)  

ลกัษณะการรวมตวั 
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- มีการเริม่ตน้ที่ดี ดา้นบรรยากาศ  

- ลกัษณะการทํางานคลา้ยทีมเครือข่าย ผสมกนั 

- เนน้การถ่ายทอด แลกเปลีย่น 

- มีความไวว้างใจและความเช่ือมัน่ในการ 

   แลกเปลีย่นความรูร้ะหว่างกนัและกนั 

 

การเกิดของชมุชนนกัปฏิบติั 



AAR :After Action Review 

    คือ การประชุมกลุ่มเพ่ือทบทวนการ

ปฏบิัติภารกจิที่ได้ทาํไปแล้วว่ามีผล

อย่างไร  และมีอะไรที่เป็นความรู้   

บทเรียน และสามารถนาํไปใช้ในการ

พัฒนาการปฏบิัติในคร้ังต่อไป ทั้งของ

ตนเองและบุคคลอื่น 38 



ความหมายและคุณค่าของ AAR 

• การเปิดใจและการเรียนรู้หลังการทาํงาน

หรือกจิกรรมหน่ึงเสรจ็สิ้นลงเพ่ือถอด

บทเรียน ช่ืนชมความสาํเรจ็และหาความรู้

เพ่ือจะหาทางพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น 
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รูปแบบของการทํา AAR 

• แบบเป็นทางการ (Formal) 

    - มรีปูแบบการจดัและบทบาทในเวททีีช่ดัเจน 

     - ทาํเป็นแบบสว่นตวั 

• แบบไม่เป็นทางการ (Informal) 

    - มีรปูแบบการจัดที่ไม่เป็นทางการ/นอกเวลา 

     - ไม่กาํหนดบทบาทที่ชัดเจน 

     - การสนทนาไม่เรียงตามวาระ 
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ปัจจยัที่เอ้ือใหเ้กิดความสําเร็จของการสรุปบทเรียน 

o ตอ้งมีบรรยากาศท่ีไม่เคร่งเครียด 

o ทุกคนสบายใจเต็มใจท่ีจะแลกเปลีย่นเรียนรู ้

o ไดร่้วมกนัภาคภูมิใจในความสาํเร็จของกลุ่ม  

o ตอ้งคิดเชิงบวก มองอนาคต/ช่องทางใหม่ๆ ร่วมกนั 

o  ตอ้งเกิดผลดา้นความรูต่้อยอดไปสู่กนัและกนั 
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เป้าหมายของ AAR 
• ตรวจสอบเป้าหมายที่กาํหนดไว้บรรลุผลหรือไม่ 

• เพ่ือประเมินทบทวนการดาํเนินกจิกรรม 

• เพ่ือร่วมหาทางแก้ไขในสิ่งที่ควรทาํให้ดีขึ้นได้ 

• หาความร่วมมือเพ่ิมเติมในกรณทีี่ต้องการ 

• เกดิสาระความรู้ของทมีงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

• ช่วยยกระดับการทาํงานคร้ังต่อไป 
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องคป์ระกอบของ AAR 
• มีคนมาพบพูดคุยกนัหลงัทํางานเสร็จ 

• ในสรา้งบรรยากาศของความเป็นมิตร 

• โดยมีผูส้นบัสนุนและอํานวยความสะดวก 

• เพือ่ทบทวนเป้าหมายและวิธีการปฏิบติั 

• ร่วมกนัสรุปบนัทึกความรูท่ี้ได ้

•  นาํไปสู่การทํางานท่ีดีข้ึนในอนาคต 
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หลกัการสําคญัของ AAR 

• เป็นการเรียนรู ้ไม่ใช่การวิจารณ ์

• เป็นการช่ืนชม ไม่ใช่การตําหนิหรือจบัผิด 

• คุณภาพ AAR ข้ึนอยู่กบัการเปิดใจ 

• จดั AAR ใหเ้ร็วท่ีสุดหลงัส้ินสุดกิจกรรม 

• หากทําไดค้วรทํา AAR เป็นระยะ 

• ไม่มี/เลีย่งการสัง่การในกระบวนการ AAR 
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กระบวนการของ AAR 

1. นดัหมายจดัการประชมุถอดองคค์วามรู ้
 

2. รวบรวมประเด็นความสาํเร็จ/ปัญหาใหเ้ป็นรูปธรรม 
 

3. ร่วมกนัสรุปและบนัทึกความรูท่ี้เกิดข้ึน(บนัทึก) 
 
4. สรา้งพื้ นท่ีรองรบัความรูน้ ั้น (บรรจุเขา้คลงัความรู)้ 
 

4. สือ่สาร/เปิดช่องทางในการเขา้หาคลงัความรูน้ ั้น 
 

5. สรา้งระบบรองรบัการต่อยอดความรูน้ ั้นๆใหท้นัสมยั 
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สรุปคําถามสําคญัใน AAR 

1. อะไรคือเป้าหมายที่เราตั้งใจอยากจะใหเ้กิดข้ึน? 

2. แลว้เกิดผลลพัธอ์ะไรข้ึนบา้ง/อย่างไร? 

3. อะไรคือสิง่ที่พวกเราทําไดดี้/สําเร็จ? 

4. อะไรที่ไม่สําเร็จหรือตอ้งมีการปรบัปรุง? 

5. บทเรียน/เรียนรูอ้ะไรจากครั้งนี้ ? 

6. บทเรียนที่ไดจ้ะนาํไปพฒันางานครั้งต่อไป

อย่างไร? 
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โครงสรา้งการบนัทึกความรูจ้ากAAR 
• หัวข้องาน/กจิกรรม.................................... 

• ตวัช้ีวัดความสาํเรจ็ที่สาํคญั............................ 

• ค่าเป้าหมายตวัช้ีวัด...........................(5-1) 

• ความสาํเรจ็ที่ทาํได้............................(%) 

• ทมีงาน/ผู้เกี่ยวข้อง.................................... 

• ผลการสรปุบทเรียน(สิ่งที่ทาํได้ดี/สิ่งที่ต้องปรับปรุง/วิธกีาร

ปรับปรุง/นวัตกรรม) 

• ผู้ทบทวนผลการสรุปบทเรียน.................ว/ด/ป................. 47 



KM Innovation 

    คือการสรา้งนวตกรรมในการจดัการ

ความรูเ้พือ่ใหเ้กิดวิธีการ หลกัการ เครือ่งมือ

ใหม่ๆทีมี่ประสิทธิภาพสูงข้ึน เช่น... 

  - แนวทางใหม่ในการทํา KM 

  - วิธีการ หรือ เครือ่งมือใหม่ใน KM 

เพือ่ให ้KM เหมาะกบับริบทของหน่วยงานมากข้ึน 



THAIOIL KM Process 

Portal 
หนา้ต่าง 

Lesson Learned 
AAR 

Best Practice 

บงัคบัเขียน 

กิจกรรม 
Web 

Portal 

ทําซ้ํา 
ปรบัปรุง 
สิง่ใหม่ 

จดัหมวดหมู่ 
แยกส่วนงาน 



Module 4 

ทกัษะสาํคญัของ KM Facilitator 

กบัการประยกุตใ์ชใ้น CMP 
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กระบวนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Process) 

กระบวนการบริหารจัดการการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Process) 

 

KMP   VS   CMP 
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2. การสรา้งและแสวงหาความรู ้
(Knowledge Creation and Acquisition) 

 

      4.การประมวลและกล ัน่กรองความรู ้
       (Knowledge Codification and  Refinement) 
 

5.การเขา้ถงึความรู ้ 
(Knowledge Access) 

7.การเรยีนรู ้(Learning) 
 

6. การแบง่ปนัแลกเปลีย่นความรู ้
(Knowledge Sharing) 

เราตอ้งมคีวามรูเ้ร ือ่งอะไร 
เรามคีวามรูเ้ร ือ่งน ัน้หรอืยงั 

ความรูน้ ัน้ทาํใหเ้กดิประโยชนก์บัองคก์าร 
หรอืไม ่ทําใหอ้งคก์ารดขี ึน้หรอืไม ่

 

มกีารแบง่ปนัความรูใ้หก้นัหรอืไม ่

   ความรูอ้ยูท่ ีใ่ครอยูใ่นรปูแบบอะไร 
   จะเอามาเก็บรวมกนัไดอ้ยา่งไร 

จะทําใหเ้ขา้ใจงา่ยและสมบรูณอ์ยา่งไร 

กระบวนการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Process) 

1. การบง่ชีค้วามรู ้
(Knowledge Identification) 

 

3.การจดัความรูใ้หเ้ป็นระบบ 
(Knowledge Organization) 

เรานําความรูม้าใชง้านไดง้า่ยหรอืไม ่

จะแบง่ประเภทหวัขอ้อยา่งไร 



3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ

(Process & Tools) 

4. การเรียนรู้ 
  (Learning) 

2. การสื่อสาร 

(Communication) 

5. การวัดผล 

(Measurements) 

6. การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

1. การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
 Management) 

(Robert Osterhoff) 

กระบวนการบริหารจดัการการเปลีย่นแปลง 
(Change Management Process) 
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การบูรณาการกระบวนการจดัการความรู ้(KMP) 
และกระบวนการบริหารการเปลีย่นแปลง (CMP) 

3. กระบวนการ 

และเคร่ืองมือ

(Process & Tools) 

4. การเรียนรู้ 
  (Learning) 

2. การสื่อสาร 

(Communication) 

5. การวัดผล 

(Measurements) 

6. การยกย่องชมเชย 
และการให้รางวัล 

(Recognition and Reward) 

เป้าหมาย 

(Desired State) 

1. การเตรียมการและ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

(Transition and Behavior 
 Management) 

กระบวนการการจดัการความรู ้7 ขั้นตอน 
(Knowledge Management) 
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ทกัษะพื้ นฐานของคุณอํานวย 

1. ทกัษะการสือ่สาร พูด ถา่ยทอด 

2. ทกัษะการฟัง การจบัประเด็น 

3. ทกัษะการใชคํ้าถาม 

4. ทกัษะการสงัเกต 

5. ทกัษะการสรุปความ 

6. ทกัษะดา้นการบนัทึก 58 



ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP 

1. การเตรียมการและการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 

2. การสือ่สาร 

3. กระบวนการและเครือ่งมือ 

4. การเรียนรูแ้ละการฝึกอบรม 

5. การยกย่องชมเชยและใหร้างวลั 

6. การประเมินผล 
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ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:1 
1. การเตรียมการและการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม 

    - การพิจารณามอบหมายผูร้บัผิดชอบ 

    - แต่งตั้งคณะทํางาน KM 

    - สรา้งเสริมความรู ้ความเขา้ใจ 
 

60 



ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:2 
2. การสือ่สาร 

   - การช้ีแจงแนวทางการดําเนินการ 

   - การสือ่สารผ่านช่องทางต่างๆท่ีเหมาะสม 

   - การสือ่สารอย่างต่อเนือ่ง 

   - กระบวนการสือ่สาร / แผนสือ่สาร 
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ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:3 
3. กระบวนการและเครือ่งมือ 

    - เลือกเครือ่งมือท่ีจะดําเนินการกิจกรรมต่างๆ 

    - เพือ่การสรา้งความรู ้การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

    - AAR  CoP  K-Forum 

     - กิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ  เกม นนัทนาการ  
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ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:4 
4. การเรียนรูแ้ละการฝึกอบรม 

    - การอบรม ใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ ใหท้กัษะ 

    -  ใหเ้ครือ่งมือ ใหเ้ห็นคุณค่า 

    -  วิธีการเรียนรูอ่ื้นๆท่ีเหมาะสม 
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ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:5 

5. การยกย่องชมเชยและใหร้างวลั 

    - การยกย่อง ชมเชยทั้งส่วนตวั/ในท่ีประชมุ 

    - การใหก้าํลงัใจ ใหแ้รงจูงใจ 

    - การทศันศึกษา การไดสิ้ง่พิเศษอ่ืนๆ 

    - การจดัประกวด จดัรางวลัแข่งขนั 

    - การไดเ้ลือ่นขั้น/ตําแหน่ง 
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ทกัษะคุณอํานวยกบั CMP:6 

6. การประเมินผล 
    - การประชมุติดตามผล(ตามแผน) 

    - การนาํเสนอรายงานผลของแต่ละโครงการ 

    - ติดตาม/ประเมินความกา้วหนา้ 

    - สรา้งการกระตุน้/ต่ืนตวัใหด้ําเนินต่อ 
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สรุปบทบาท 3 ประการของคุณอํานวย 

  ในฐานะผูเ้สริมพลงัความรู ้

    1. เป็นผู ้“เติมพลงั” (catalyst) 

   2. เป็นผู ้“ประสานเช่ือมโยง” (coordinator) 

   3. เป็น “นกัขายภาพอนาคต” (merchant of foresight) 
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“ True success exists not in learning, but in its 
application to the benefit of mankind” 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

องคพ์ระบดิาแห่งการแพทยแ์ผนปัจจุบนัของไทย 

“ความสาํเร็จท่ีแทจ้ริงมิไดอ้ยู่ท่ีการเรียนรู ้หากแต่อยู่ท่ี

การนาํมาประยุกตใ์ช ้เพือ่คุณประโยชนแ์ก่มนุษยชาติ” 
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-การจดัการความรู ้โดย ศ.นายแพทยวิ์จารณ ์พานิช 

- รศ.ดร.สมคิด อิสระวฒัน ์ “กา้วแรกสู่การเป็นวิทยากร” 

- อ.ออ้ม ประนอม  “วิทยาการสําหรบัวิทยากร” 

- เร่ืองเล่าเรา้พลงั โดย บูรชยั ศิริมหาสาครและคณะ, 2548 

- ยทุธ ์(นพพร) พยฆัวิเชียร  “จริตวิทยาสําหรบันกับริหาร, ศิลปะการถา่ยทอด” 

-จดัการความรู ้โดย ดร.กลางเดือน โพชนา ม.สงขลานครินทร ์

-การจดัการความรูสู่้ปัญญาปฏิบติั โดย อ.บดินทร ์วิจารณ ์

- นิพทัธ ์กานตอมัพร “เทคนิคการออกแบบกิจกรรมประกอบการอบรม”  

- ดร.สุวิทย ์มูลคํา   “ครบเคร่ืองเร่ืองวิทยากร”(เล่ม1) 

- การจดัการความรูแ้บบนกับริหาร (เอกสารการอบรม) ,นิพทัธ ์กานตอมัพร,2547 

                                                      ฯลฯ 

หนังสืออ้างองิ 



www.themegallery.com Company Logo 

CoP มีหลายรูปแบบ 
• เล็ก หรือ ใหญ่ 

• อายุยืน หรือ อายุสั้น 

• อยู่รวมกนั หรือ กระจายตวั 

• เป็นเนื้ อเดียว หรือ เป็นเนื้ อผสม 

• ภายในขอบเขต หรือ ขา้มขอบเขต 



วงจรการเรียนรูข้องสมาชิก CoP 

CoP Meeting งานในหน่วยงาน 

ประยุกตใ์ชค้วามรูที้่ไดจ้าก CoP 

นาํความรูใ้หม่ป้อนกลบั CoP 

ฐานความรู้ 

ดร. ยวุดี เกตสมัพนัธ์ 



CoPs 

CoP1 
Learn 

Create 

Share 

Captur
e 

Use 

CoP2 
CoP3 

CoP1 

CoP9 
CoP
11 

CoP7 

CoP5 
CoP4 

CoP8 
CoP6 

CoP10 


	ผู้อำนวยการเรียนรู้�(KM Facilitator) 
	Slide Number 2
	Module 1�บทบาทหน้าที่ KM Facilitator
	เราทำ KM เพื่ออะไร ?
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	ทีมงาน
	KM Manager= Knowledge Sponsor
	คุณเอื้อ KM Manager  ในภาพของ�เจ้าของโครงการ / ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Module 2�บรรยากาศการเรียนรู้�กับบทบาทคุณอำนวย
	Slide Number 24
	จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ �Malcolm Knowles (1975)
	บรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	ระดับของการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Climate Booster Technique
	Module 3�เครื่องมือการจัดการความรู้
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้�Knowledge  Sharing 
	Slide Number 38
	ขุมความรู้ (Knowledge Assets)
	เครื่องมือ (Tools) ของ KM
	เครื่องมือ (Tools) ของ KM
	Slide Number 42
	KM Tools ที่ต้องรู้จัก
	K-Forum�เวทีความรู้
	K-Forum
	K-Forum
	Slide Number 47
	Brain Storm�ระดมสมอง
	การระดมสมอง
	ไม่ใช่การระดมสมอง
	การระดมสมอง(เชิงปริมาณ)
	การระดมสมอง(เชิงคุณภาพ)
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	กติกาการเล่าเรื่อง
	K-Transfer�ถ่ายทอดความรู้
	K-Transfer
	Slide Number 60
	CoP�ชุมชนนักปฏิบัติ
	Slide Number 62
	ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP)
	Slide Number 64
	Slide Number 65
	Slide Number 66
	ลักษณะการรวมตัว
	การเกิดของชุมชนนักปฏิบัติ
	AAR :After Action Review
	ความหมายและคุณค่าของ AAR
	รูปแบบของการทำ AAR
	ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดความสำเร็จของการสรุปบทเรียน
	เป้าหมายของ AAR
	องค์ประกอบของ AAR
	หลักการสำคัญของ AAR
	กระบวนการของ AAR
	Slide Number 77
	โครงสร้างการบันทึกความรู้จากAAR
	KM Innovation
	Slide Number 80
	Module 4�ทักษะสำคัญของ KM Facilitator�กับการประยุกต์ใช้ใน CMP�
	Slide Number 82
	Slide Number 83
	Slide Number 84
	Slide Number 85
	Slide Number 86
	Slide Number 87
	Slide Number 88
	Slide Number 89
	Slide Number 90
	Slide Number 91
	Slide Number 92
	Slide Number 93
	Slide Number 94
	Slide Number 95
	Slide Number 96
	CoP มีหลายรูปแบบ
	วงจรการเรียนรู้ของสมาชิก CoP
	CoPs

