รายงานผล
การแลกเปลี่ยนเรียนรูผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ
(คุณอํานวย) 11 กลุมงาน
เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกลุมงาน
โดยใชกระบวนการจัดการความรู

วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ หองจัดการความรู ชั้น 4
อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดย คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยแมโจ
มิถุนายน 2553
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รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูผูนาํ กลุมชุมชนปฏิบตั ิ (คุณอํานวย) 11 กลุมงาน
เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกลุมงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 ณ หองจัดการความรู ชั้น 4 อาคารศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
--------------------------1. ชื่อโครงการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง แนวทางการพัฒนาบุคลากรของกลุมงานโดยใช
กระบวนการจัดการความรู
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) 11 กลุมงานมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
จัดการความรูและสุนทรียสนทนา
2. เพื่อใหผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) 11 กลุมงานมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตาม
ขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูได
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
3. ความเปนมาและเนื้อหาโดยยอ
จากการที่ในปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยแมโจไดกําหนดใหบุคลากรทุกคนทําการ
ประเมินสมรรถนะตนเองตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํากลุมงานที่มหาวิทยาลัยไดกําหนด
ขึ้น ผลการประเมินโดยภาพรวมพบวา บุคลากรในกลุมงานตาง ๆ ยังมีผลการประเมินติดลบหรือมี
ชองวาง (Gap) ในบางสมรรถนะแตกตางกัน จําเปนจะตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะเพื่อปดชองวาง
นั้นตอไป ซึ่งการพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การเรียนรูดวยตนเอง การ
เรียนรูจากระบบพี่เลี้ยง (Coaching) การจัดฝกอบรมภายในหนวยงาน และการจัดการความรูโดยเขา
รวมชุมชนปฏิบัติ (Cop: Community of Practice) เปนตน
โดยที่ แ ผนจั ด การความรู ม หาวิ ท ยาลัย แมโจ ป ง บประมาณ 2553ได กํา หนดใหมีก ารพั ฒ นา
บุ ค ลากรโดยใช ก ระบวนการจั ด การความรู ซึ่ ง ชุ ม ชนปฏิ บั ติ ก ลุ ม งานต า งๆ ได มี ก ารดํ า เนิ น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยูแลว ดังนั้น หากผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) 11 กลุมงานไดรับการแนะนํา
เพิ่มเติมถึงแนวทางพัฒนาบุคลากรและปดชองวางสมรรถนะกลุมงานโดยใชกระบวนการจัดการความรู
เชน การออกแบบจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของกลุมงานที่ใหความสําคัญกับขั้นตอนของกระบวนการ
จัดการความรู และการรวบรวมเอกสารและความรูที่ไดเปนคูมือเพื่อใชประโยชน เปนตน ก็จะทําใหการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรของกลุ ม งานต า ง ๆ และการป ด ช อ งว า งสมรรถนะของบุ ค ลากรเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย
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4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ผลผลิต
1. มีผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) 11 กลุมงาน
ไดรับการฝกอบรมดานสุนทรียสนทนาและแนว
ทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อปดชองวางสมรรถนะของ
บุคลากรในกลุม งาน ที่ใหความสําคัญกับขั้นตอน
กระบวนการจัดการความรู
2. มีการถอดบทเรียนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) ทั้ง 11 กลุม

ตัวชี้วัด
- จํานวนกลุมชุมชนปฏิบัติ
ที่เขารวม

จํานวน
11 กลุม

- เอกสารรายงานผลองค
ความรูที่ไดรับ

1 เลม

5. วัน/เวลา /สถานที่
วันที่ 28 มิถุนายน 2553 เวลา 8.30-17.00 น. ณ หองจัดการความรู ชั้น 4 อาคารศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
6. จํานวนผูเขารวมโครงการ
แผน จํานวนกลุมชุมชนปฏิบัติที่เขารวม จํานวน 11 กลุม
ผล จํานวนกลุมชุมชนปฏิบัติที่เขารวม จํานวน 10 กลุม
7. สรุปคาใชจายโครงการ
ขอเบิกจากงบประมาณ ป งบประมาณ 2553
แผน 12,000 บาท
ผล 12,0000 บาท
8. สรุปผลการดําเนินงาน
1. ไดมีผูนํากลุมชุมชนปฏิบัติ (คุณอํานวย) จํานวน 10 กลุมงาน จํานวนรวม 25 คน เขารวมการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ โดยขาดเพียงกลุมงานนโยบายและแผนเนื่องจากติดราชการอื่น
2. ผูเขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูไดรับความรูและมีความรูความเขาใจเพิ่มมากขึ้นใน
กระบวนการจั ด การความรู แ ละสุ น ทรี ย สนทนา มี แ นวทางในการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ป ด ช อ งว า ง
สมรรถนะบุคลากรของกลุมงาน ตามขั้นตอนกระบวนการจัดการความรูได
3. ผูเขารวมกิจกรรมไดโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ซึ่งอาจกอใหเกิดการสรางเครือขาย
ขามกลุมงานในอนาคตได
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ปญหาและอุปสรรค
หองที่ใชแลกเปลี่ยนเรียนรูยังตองไดรับการปรับปรุงดานผามานและเครื่องปรับอากาศเพื่อให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ
9. การถอดบทเรียนการจัดการความรู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ สรุปและถอดบทเรียนไดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฐานกาย
กระบวนกรเชิญชวนใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูบริหารรางกายแบบโยคะ เพื่อการดูแล
สุขภาพกายควบคูไปกับการอยูกับตนเอง ไมใหสมองอยูในโหมดปกปอง

กิจกรรมที่ 2 กลาวตอนรับ
กระบวนกรแนะนําที่มาและวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม กลาวถึงการใหความสําคัญของ
สุขภาพกาย ใจ และความสัมพันธของคนในองคกร โดยการเชื่อมโยงเรื่องการจัดการความรูของตนเอง
กลุมงานและองคกรเขาดวยกัน
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กิจกรรมที่ 3 ความคาดหวัง
กระบวนกรขอใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเขียนถึงสิ่งที่คาดหวังวาที่อยากจะใหเกิดขึ้นกับ
กลุมงานและเปาหมาย สะทอนภาพจากความคิดลงบนกระดาษ ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. 3 เดือนขางหนา มองภาพหนวยงาน มีทีมงาน การทํางานเปนสุข เครือขายเรามีความสุข
Born Before Computer
2. คาดหวังวาจะรวมกลุมเครือขายวิทยาศาสตรใน ม.แมโจ เพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ใหได
ชองวางของกลุมงานลดนอยลง หรือหมดไปในอนาคต
มี ค วามรั ก สามั ค คี เรี ย นรู ง าน มี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย ง พี่ ส อนน อ ง น อ งสอนพี่ กระตุ น ให ใ นกลุ ม
สวนใหญ ทําหนาที่ของตนเอง อยางมีความสุขและรักแมโจ
3. มีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางสมาชิกโดยความสมัครใจ สมาชิกมีความรูสึก
กระตือรือรนและอยากเขารวมกิจกรรมทุกครั้ง
4. คาดหวังใหสมาชิกในกลุมมีโอกาสเรียนรูรวมกัน เกิดองคความรูที่สามารถปฏิบัติงานได
เปนแนวเดียวกันอยางถูกตองและโปรงใส
5. ความเขาอกเขาใจกัน ความรูสึกเปนพี่นองและครอบครัว เกี่ยวกับจินตนาการ
6. การใหความรูในการปฏิบัติงาน (Coaching/KM) เพื่อใหบุคลากร 80% ขึ้นไปไดรับความรู
และสามารถนําไปปฏิบัติงานได ปดชองวาง Gap
7. สายวิชาการ มี Best Practice ทางดานการเรียนการสอน การสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
การใชเทคโนโลยี เชน E-Learning เทคนิคการสอนที่มีประสิทธิผล การวิจัย (การเขียน Proposal แหลง
ทุน การเผยแพรผลงาน) การวิจัยในชั้นเรียน การบริการวิชาการ นํา Best Practice มาถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกัน อาจทําเฉพาะเรื่องหรือเปนกลุมยอย ๆ
8. ทําใหบุคคลที่ติด Gap มีจํานวนลดลง โดยเพิ่มโอกาสใหมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น คนที่มี
ประสิทธิภาพอยูแลวก็ใหมีการพัฒนาขึ้นอยางตอเนื่อง ใหมีความเต็มใจในการบริการ 3 เดือนตอจากนี้
9. บุคลากรในกลุมงานเปนผูมีความคิดสรางสรรค (Creative) บุคลากรในกลุมงานเปนผูมี
ความกระตือรือรน (Active)
10. ประสานงานและรับผิดชอบงานระหวางหนวยงานใหมีความสําเร็จสูงสุด มีความสัมพันธ
และมีไมตรีจิตที่ดีตอกันในหนวยงาน
11. ใหผูรวมงานสามารถบริการงานในหนาที่ที่ตัวเองรับผิดชอบไดดี อยากใหผูรวมงานปฏิบัติ
อยางมีความสุข ไมเบื่อ ทอแทชีวิต
12. ปลูกจิตสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบตามที่กําหนดในมาตรฐานกําหนดตําแหนง มี
การเปดหูเปดตาของตนเอง
13. ทําอยางไรใหเกิดมีความสัมพันธเสมือนพี่สอนนอง (จิตบริการ) ควรมีการประสานงาน
รับผิดชอบ ของหนวยงานตาง ๆ ทํางานเปนทีม สรางเครือขายงานวิจัยเพื่อเปนการพัฒนา
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15. การยอมรับซึ่งกันและกันในเรื่องของงาน/ขอตกลงรวมกัน ปฏิบัติเรื่องเดียวกันไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อขจัดความขัดแยง มีการประสานงานกันที่ดีในกลุมกอนที่จะใหบริการ
16.
ตระหนักรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง เพื่อกําหนดทิศทางที่ถูกตองของกลุม เพื่อ
สนองตอบตอผูมีสวนไดเสียไดอยางไร
17. ความคาดหวังใหทรัพยากรคนขององคกรเขมแข็ง มีความรูความสามารถ เชี่ยวชาญ มี
ความสามัคคี ทํางานรวมกันได มีการปรึกษาหารือกันภายในหนวยงาน ลดชองวางของ Gap ได
18. กลุมงานกองการเจาหนาที่ติด Gap 2 เรื่อง ความรูดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ทักษะ
ในการบริหารงานบุคคล แนวทางดําเนินการ/เปาหมาย
- ดานความรู ดานกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ นํากระบวนการ KM มาเปนเครื่องมือใน
การจัดการ โดยใหแตละงานซึ่งมีความชํานาญในกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ มาถายทอดใหบุคลากร
กจน – กลุมงานฟง
- ดานทักษะในการบริหารงานบุคคล นํากระบวนการ KSA (K = Knowledge S = Skill
A = Attitude) มาใชโดยเชิญกระบวนกรซึ่งไดคุยไวแลว คือ อ.เอกพิชญ ชินะขาย มาเปนกระบวนกร
19. มีโอกาสรวมกลุมกัน รวมกันคิด สรางองคความรูรวมกัน ทุกคนมีความสุขและพัฒนา
ตนเองดีขึ้นกวาเดิมเพราะเอาความรูไปใชปฏิบัติ
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กิจกรรมที่ 4 ระฆังและการยอนอดีต
กระบวนกรใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเดินรอบหองอยางชา ๆ เชิญชวนใหนึกยอนถึงภาพ
ความประทับใจในอดีต ใหอยูกับตนเอง ไมสบตากัน เดินชา ๆ สบาย ๆ กระบวนกรนําพาความรูสึกไป
ยังกิจกรรมที่เคยทําไปในอดีต ไดแก วันแรกที่มาทํางาน ชีวิตสมัยมัธยม โรงเรียนแหงแรก บานและ
สมาชิกครอบครัว

กิจกรรมที่ 5 กอนหินพูดได
กระบวนกรใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจับคูสนทนาและแจกกอนหินใหคูละ 1 กอน กติกา
คือ ผูที่ถือกอนหินในมือจะเปนผูเลาเรื่องความประทับใจในวัยเด็ก ใหเลาเรื่องจริง ไมใสไข ใชเวลา 5
นาที คูสนทนาจะตองมองตาแตหามถามคําถามใด ๆ ใหฟงแบบใชใจฟง ฟงแบบไมตัดสิน ฟงใหตลอด
จากนั้นใหคนที่เปนผูฟง เลาเรื่องที่ไดยินกลับ ผูที่เคยเปนผูเลากลายเปนผูฟง หามตอบโตหรือปฏิเสธ ให
เปนผูรับฟงที่ดี แลวสลับกันเชนนี้อีก 1 ครั้ง
กระบวนกรใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจับกลุม 4 คน โดยสมาชิกในกลุมหามซ้ํากับในครั้ง
แรก เปลี่ย นกัน ถือ กอ นหิ น เมื่อ จะเป น ผูพูด เพื่อเปด พื้ น ที่ใ หผู อื่น ได มี โอกาสพูด ใหเ ล า เรื่อ งความ
ประทับใจในวัยเด็กจนครบทุกคน ใชเวลา 10 นาที
หลังจากนั้นใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูจับกลุม 8 คน โดยสมาชิกหามซ้ํากัน และเปลี่ยนกัน
ถือกอนหินใหเลาเรื่องความสําเร็จในชีวิตจนครบทุกคน ใชเวลา 20 นาที
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กระบวนกรเชิญชวนใหผูเ ขารว มแลกเปลี่ ยนเรียนรูนั่งเงียบ ๆ หายใจเข าออกลึก ๆ ยาว ๆ
ใครครวญนึกถึงกิจกรรมการเลาเรื่องในวัยเด็ก ความสําเร็จที่ภาคภูมิใจ ไดอะไรจากการเรียนรูบาง แลว
ใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูพูดคนละ 1 ประโยค ซึ่งสรุปไดดังนี้
ได เ ป น ผู ฟ ง ที่ ดี การเป ด ใจกว า ง รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น รั บ ฟ ง เรื่ อ งที่ ดี เป น ผู ฟ ง และผู พู ด
ที่ดี เติมพลังระลึกความหลัง การฟงและพูด การพูดแบบไมมีลับลมคมใน เติมพลังใหตนเอง เปนวัน
จันทรที่สบายที่สุด รอยยิ้มที่ประทับใจ มีโอกาสจําและเลาเรื่องในอดีตใหคนอื่นฟง การมีสวนรวมออก
จากใจ การสกั ด ความรู สึก ในเวลาจํา กัด ประทับ ใจในภู มิห ลั ง เรีย นรู ที่ จ ะรู จัก กัน มากขึ้ น เปด เผย
ความลับที่ดี ๆ
กระบวนกรไดชี้ใหเห็นระดับของการสนทนาดังนี้
1. Downloading
ทักทาย ทั่วไป
2. Debating
หาหลักฐาน ยืนยัน (ตัวเราถูกเสมอ)
3. Dialogue
ใชใจฟง ฟงใหตลอด ไมดวนตัดสิน
4. Generative Dialogue
มีความรูใหมเกิดขึ้นจากความลึกของการสนทนา
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กิจกรรมที่ 6 การผอนคลายและขอบคุณรางกาย (Body Scan)
กระบวนกรใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูนอนราบกับพื้น โดยอาจจะนอนหงายหรือนอน
ตะแคงก็ไดตามความถนัด เชิญชวนใหผอนคลาย อยูกับตัวเอง ขอบคุณรางกายและธรรมชาติ ชวยทําให
รางกายผอนคลาย และเตรียมรางกายใหพรอมในการเปดพื้นที่เรียนรู

กิจกรรมที่ 7 ถอดบทเรียนการจัดการความรูจากภูมิปญญาชาวบาน อ.เขาชัยสน
ผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูไดชมวิดีทัศนเรื่อง “การฟนฟูภูมิปญญาและขยายผลองคความรูให
เปนทางเลือกในการดูแลสุขภาพชุมชนของหมอพื้นบานอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง” เมื่อจบแลวกระบวนกร
ชวนสรุปบทเรียน โดยใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแสดงความคิดเห็นในหัวขอตาง ๆ ดังนี้
1. การจัดการความรูเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร : การนวดพื้นบาน แพทยแผนไทย เพื่อหาหนทาง
ใหประชาชนในพื้นที่ดูแลตนเอง ดวยภูมิปญญาการแพทยพื้นบาน
2. ใครเปนผูจัดการความรู : คุณอํานวยคือทีมวิจัย คุณกิจคือชาวบาน Best Practice คือหมอ
พื้นบาน
3. ทําไมจึงตองจัดการความรู : หมอไมเพียงพอ เปนการจัดการความรูใหเปนระบบเพื่อไมให
สูญหาย
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4. กระบวนการจัดการความรูมีอะไรบาง : พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรูกับชาวบานวาตองการอะไร
ระดมความคิด มีการเก็บขอมูล มีการคนหา ถายทอด รวบรวมความรู สังเคราะหความรู การตรวจสอบ
การลงมือปฏิบัติจริง จึงเกิดองคความรู เกิดภูมิปญญา และนําไปปฏิบัติได
5. ใชเครื่องมืออะไรบาง : ถาเปนเครื่องทางวิทยาศาสตรไดแก ปากกา เทคโนลียีตาง ๆ การใช
วัสดุอุปกรณ เชน โฟม กระดาษ ถาเปนเครื่องมือทางสังคมไดแก การใหเด็กไปเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณ กระบวนการกลุม เปนตน
6. ขุมความรู/คลังความรูคืออะไร : ชุดความรูเรื่องหรือคูมือการนวดรักษาโรคทั่วไป การนวด
รักษาอัมพฤกษ อัมพาต และเหน็บชา การดูแลหญิงมีครรภและหลังครรภ
7. การเขาถึงองคความรู : การใหการรักษาที่บานหมอพื้นบานโดยประยุกตคูมือกลาง การให
การรักษาที่โรงพยาบาล การถายทอดความรูสูเยาวชนผานการเรียนการสอนในโรงเรียนและการให
ความรูแกชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุม อสม. และผูที่สนใจ
8. จะพัฒนาองคความรูตอไปอยางไร : ประชาพิจารณ จัดอบรม ศูนยฝกอบรม เชิญสาธารณสุข
เขารวม เชิญมหาวิทยาลัยสงขลาเขารวมเพื่อมีการพัฒนาองคความรูตอไป
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กิจกรรมที่ 8 การจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรของกลุมงาน
กระบวนกรไดแนะนําใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งเปนคุณอํานวยของกลุมงาน 11 กลุม นํา
กระบวนการจั ด การความรู ไ ปปรั บ ใช กั บ การจั ด ทํ า แผนงานเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรและป ด ช อ งว า ง
สมรรถนะบุคลากร โดยควรรวบรวมความรูและผลที่ไดแลวจัดทําเปนหนังสือคูมือเพื่อใหสามารถ
นําไปใชงานรวมทั้งเปนประโยชนตอหนวยงานอื่นได โดยไดสรุปกระบวนการจัดการความรูวามี 7
ขั้นตอน ไดแก การบงชี้ความรู การแสวงหาความรู การจัดการความรูใหเปนระบบ การประมวล/
กลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนรู ซึ่งรูปแบบของการพัฒนา
บุคลากรสามารถมีไดหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ไดแก
การเรียนรูดวยตนเอง
การเรียนรูในงาน การสอนงาน และระบบพี่เลี้ยง (Coaching)
การประชุมแกปญหา
การใหไปอยูปฏิบัติงานหรือประสานงานติดตอกับหนวยงานอื่น
การมอบใหตัดสินใจโดยมีการดูแลโดยใกลชิด (Work Shadowing)
การมอบหมายงานเปนทีม
มอบหมายใหทําโครงการพิเศษ
การเรียนรูทางไกล
เรียนรูอยางเปนชุดระบบหรือโมดูล (Learning Package)
จัดอบรมภายใน
สงไปอบรมภายนอก
การหมุนเวียนงานภายในหนวยงาน
การจัดการความรูโดยเขารวมชุมชนปฏิบัติ (Cop, Community of Practice)
กระบวนกรไดใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูแบงออกเปน 2 กลุม เพื่อระดมความคิดใน
สถานการณจําลองในการออกแบบแผนการจัดการความรูเพื่อปดชองวางสมรรถนะประจํากลุมงานดาน
จิตบริการ แลวใหนําเสนอผลการระดมความคิด โดยใหเวลาประมาณ 20 นาที และสรุปไดผลดังนี้
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การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรู
กลุมงาน ............กลุมที่ 1............................. ป พ.ศ. ..............
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : …………………………………..
เปาหมาย KM : ......................................................................................................................... เจาหนาที่ธุรการประจําหนวยงาน …………………………………….
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
ความสําเร็จ
1 การบงชี้ความรู การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นของ
ผูใชบริการ
2 การสรางและ
จากผูที่มีประสบ
แสวงหาความรู การณที่ดี จาก
เอกสารตําราตาง ๆ
3 การจัดความรูใ ห การแยกชนิดของ
เปนระบบ
คน และประเภท
ของจิตบริการ
4 การประมวลและ นําขอมูลมาเรียบ
กลั่นกรองความรู เรียง กลั่นกรอง
งายตอการใช
5 การเขาถึงความรู เผยแพรในเว็ปไซต
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6 การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู
7 การเรียนรู

E-Doc
นํามาแบงปน
ภายในกลุม จาก
การเขารวมอบรม
การเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ จาก
การแลกเปลี่ยน
บทเรียน
ผูอนุมัติ : .......................................

การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการจัดการความรู
กลุมงาน............กลุมที่ 2............................. ป พ.ศ. ......................
แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู (KM Process)
ชื่อหนวยงาน : กองสวัสดิการ (พนักงานขับรถ ม.แมโจ)
เปาหมาย KM : จิตบริการ
หนวยทีว่ ัดผลไดเปนรูปธรรม :
ที่
กิจกรรม
วิธีการสู
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
เครื่องมือ/อุปกรณ
ความสําเร็จ
1 การบงชี้ความรู จัดเวทีแลกเปลี่ยน ก.ย. 53
ปทองแหงการ รอยละ 70
แบบประเมินของ
ความรู
บริการมืออาชีพ
ผูใชบริการ

งบประมาณ
250

ผูรับผิดชอบ
ผอ.กอง รอง
อธิการบดี
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2 การสรางและ
แสวงหาความรู

การจัดบรรยายดาน
จิตบริการโดย
กระบวนกรผูม ี
ความรู

3 การจัดความรูใ ห แบงหมวดหมูจ ิต
เปนระบบ
บริการ ดานภาษา
กาย ภาษาพูด
4 การประมวลและ ผูใชบริการ
กลั่นกรองความรู ผูบริหาร
กระบวนกร
5 การเขาถึงความรู ประชาสัมพันธให
พนักงานขับรถ
ไดรับทราบ
6 การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู
7 การเรียนรู

ขอปฏิบัติ
- ทราบปญหาของ
กรอบแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการขับ พนักงานขับรถ
รถที่ดี
- ไดรปู แบบขอกํา
หนดของพนักงานขับ
รถที่พึงประสงค
การแบง
ขอปฏิบัติในการ
คูมือการใหบริการดาน
หมวดหมู
บริการดานการขับรถ การขับรถที่ดีเกินความ
คาดหมาย
มีคูมือการปฏิบัติ
คูมือ

ผอ.กอง
พนักงานขับ
รถ

ผอ.กอง
พนักงานขับ
รถ
ผอ.กอง
ผอ.สนง.

ผูอนุมัติ : .......................................
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กิจกรรมที่ 10 การทบทวนหลังกิจกรรม (AAR) และการเก็บอัญมณี
กระบวนกรใหผูเขาอบรมนั่งเปนวงกลมวงใหญ ใหอยูกับตัวเอง หายใจเขาออกลึก ๆ ยาว ๆ ผอนคลาย
สบาย ๆ ใหนึกถึงเหตุการณที่ผานมาตั้งแตเชาวาไดเรียนรูอะไรบาง เริ่มจากฐานกาย เช็คสุขภาพรางกาย มีสวน
ไหนของรางกายบางที่ตองดูแลเพิ่มเติม ตามดวยกิจกรรมความคาดหวัง ในฐานะที่เปนคุณอํานวยกลุมงานและ
สิ่งที่อยากใหเกิดขึ้นในอีก 3 เดือนขางหนานี้ จําไดไหมวาเขียนวาอยางไร นําความรูสึกกลับไปสูวัยเด็ก เปนวัยที่
สดใส ไม มี ค วามกลั ว ได เ รี ย นรู อ ะไรบ า ง ได เ ล า เรื่ อ งราวของเรา สิ่ ง ที่ ทํ า สํ า เร็ จ และภาคภู มิ ใ จตั้ ง แต อ ยู
มหาวิทยาลัยแมโจใหเพื่อนฟง เรารูสึกอยางไรบาง การไดเอนรางกายพรอมกับนําพาความรูสึกขอบคุณรางกาย
และธรรมชาติรูสึกอยางไรบาง การแลกเปลี่ยนเรียนรูกันในเรื่องของการจัดการความรูไดอะไรบาง ในตอนทาย
เปนกิจกรรมการเก็บอัญมณี ใหผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูสะทอนออกมาเปนภาพ เปนคําพูด ใหใครสักคนได
รับรู
สรุปการทบทวนหลังกิจกรรม (AAR) ของผูเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูมีดังนี้
o ขอบคุณกระบวนกรทุกทาน
o จะตั้งใจชวยกลุม
o ไดแนวทางในการดําเนินงานจัดการความรู
o ทําใหรูและทราบวิธีการที่จะกลับไปดําเนินการ KM ในกลุมงาน
o เปนตัวแทนกลุม (คุณอํานวย) ที่ดี เพื่อใหกลุมงานมีพัฒนาการการทํางานที่ดี
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ไดความรูและความเขาใจในการจัดทําแผน KM มากยิ่งขึ้น
ชอบวิธีการและกระบวนการแบบนี้ ดูแบบสบาย ๆ
อยากใหมีผูเขารวมมากกวานี้
ไดอยูกับตัวเอง ระลึกถึงตัวเองในอดีตที่ประทับใจและมีความสุข
ไดผอนคลายและมีพลังใหกาวเดินตอไป
ไดเขาใจกระบวนการจัดความรู KM
มีความสุขที่ไดเขารวมในกิจกรรม
จะตั้งใจปฏิบัติงานและชวยในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ของกลุมงานอื่น ๆ ตอไป
มีการเสริมสรางความรูที่เหมาะสม
มีกระบวนการจัดการความรูที่ถูกตอง
เขาถึง KM ไดเปนอยางดี
ไดมองเห็นตัวเอง ไดกําหนดลมหายใจ
อยากใหกลุมงานอื่นเขารวมกิจกรรมใหมากกวาเดิม โดยใหเจาหนาที่โทรบอกลวงหนา
ไดรับทราบกระบวนการ KM ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
ไดรูถึงระบบการทํางาน
กิจกรรมการพูดมีประโยชน ทําใหไดเปนผูฟงมากขึ้น
ใหชวยกันทํางานในเชิงรุก
ไดแนวทางในการดําเนินการจัดความรูที่คาดวาจะเห็นผลมากกวาเดิม
อยากใหมีการจัด KM ขึ้นบอย ๆ
มหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุนการจัด KM อยางตอเนื่อง มิใชทําแบบเฉพาะกิจ
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10. รายชื่อกระบวนกร
1.อาจารย ดร.ทิพยสุดา ตั้งตระกูล
2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกลุ บุตร
3.ผูชวยศาสตราจารยธีระพงษ สวางปญญางกูร
4.นางอังกาบ สวางปญญางกูร
12. รายชื่อผูป ฏิบัตงิ านฝกอบรม
1.นางโสภา สุทธิยุทธ
2.นายรัตติกาล ณวิชยั
3.นางสาวพจมาน สุวรรณโกสุม
4.นางสาวสุภาพร แกวถาวร
5.นางสาวอภิรยิ า นามวงศพรหม
13. รายชื่อผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
1.นางประนอม จันทรังษี
2.นายรัชชานนท สมบูรณชัย
3.นายเกษม ใครมา
4.นายสมวงค ทิพยประจักษ
5.นางสาวนีร เรียนกุนา
6.นางชุลีพันธ วงศคําตัน
7.นางวาสนา ปองพาล
8.นางสาวชุตมิ า บุญมี
9.นายชัชวาล ภาษยะวรรณ

จากชุมชนปฏิบัติกลุม 1
กลุม 1
กลุม 3
กลุม 3
กลุม 4
กลุม 4
กลุม 5
กลุม 6
กลุม 7
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10.นายวิเชียร คํารินทร
11.นายสุรินทร ดีสีปาน
12.นางบังอร เมฆะ
13.นางนงลักษณ ปูระณะพงษ
14.นางสาวรุงทิพย กาวารี
15.นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล
16.นายนิรุต ทองสุก
17.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ สุทธิกลุ บุตร
18.อาจารย ดร.อุดมลักขณ ธรรมปญญา
19.ผูชวยศาสตราจารยธีระพงษ สวางปญญางกูร
20.อาจารย ดร.ทิพยสุดา ตั้งตระกูล

กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
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9
9
9
9
9
10
11
11
11
11

