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คําบรรยายประกอบสไลด  หัวขอ  "ประสบการณ (เล็กนอย) ในการนํา
กระบวนการจัดการความรู  (KM)  มาใชกับงานประจําวัน" 

วันที่  11  มกราคม  2550  เวลา  9.00-10.00 น.  
ณ  กองกิจการนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

โดยนายกัมปนาท  อาชา 
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

เลาดวยภาพ วันน้ี 11 มค 50 ณ กองกิจฯ 

“จากประสบการณ(เล็กนอย) ในการนํา
กระบวนการจัดการความรู (KM)

มาใชกับงานประจํา”

ของ
นายกัมปนาท อาชา

พนักงานการศึกษา
ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ

 
 
เรียนผูบริหารและบุคลากรกองกิจฯทุกทานนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่

ชักชวนผมมารวมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู หรือผมจะใชคํางายๆนะครับ คือ 
KM  ตองขอบอกตรงๆนะครับวาวันนี้ถือเปนเวทีแรกในการมาเปน “ผูนําเสนอ” หรือ
วิทยากร ถาเสียงสั่นพูดติดๆขัดๆไปบางก็ตองขออภัยลวงหนานะครับ ขณะที่ผมกําลัง
เลาอยูทุกทานสามารถซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรูไดทุกชวงสไลดนะ ซ่ึงวันนี้อยากให
เปนบรรยากาศของ KM  
 สไลดที่ผมเตรียมมานี้ สวนมากจะเปนภาพประกอบกิจกรรมหรือสัญลักษณที่
ผมคิดวามันจะสามารถสื่อสาร จะไมเนนการใชตัวหนังสือนะครับ 
 สําหรับหัวขอที่จะมาเลาคือ “ประสบการณ (เล็กนอย) ในการนํา KM มาใชกับ
งานประจํา" งานประจําของผมก็คืองานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย หัวขอยอย  
ที่มีอยู 4 หัวขอคือ 
  1. มุมมองของตัวเองกับ KM  
  2. นํา KM มาทําอะไรบางเมื่อเดือนที่แลว 
  3. แลวจะทําอะไรบางในอีก 2, 3 เดือนขางหนา 
  4. ประสบการณจาก KM ใหอะไรกับผม 
 
 
 



 2

Slide 2 
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มุมมองสวนตัว 
กับ คําวา “KM”

สุดแลวแตใครจะมองนะครับ ไมผิด/ไมถูก

 
  

ขอเริ่มในสวนแรกเกี่ยวกับความคิดเห็นกับการจัดการความรู หรือ KM  
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1. อยูคนละแกงกับคุณ “TRA-IN”

สุดแลวแตใครจะมองนะครับ ไมผิด/ไมถูก

TRAIN KM

ให/อัด/ยัด                     หา/ดึง/เก็บ

 
 
โดยปกติแลวเราจะคุนเคยกับกิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา ซ่ึงเปนกิจกรรม     

ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูกับ “ตัวคน” แตในทางกลับกัน กจิกรรมการจัดการ
ความรูเปนการ “คนหา” , “ดึง” ความรูที่มีอยูใน “ตัวคน” ออกมาแลวก็จัดรวบรวม     
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ดังนั้น คําวา “Train” กับ “KM” ก็จะมีวัตถุประสงคตางกัน แตเปนกิจกรรมที่
ตอเนื่องกัน คือ “Train” แลวมา “KM” 
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2. เปนนองของคุณ “RES-EARCH”

ตองขออภัยหากภาพประกอบไมส่ือความหมายเทาไรนัก
 

  
มุมมองที่ 2 คือ เปนลักษณะการดําเนินการนองๆ ของการวิจัย คือ จะมีการ    

ต้ังโจทย  หรือปญหา หรือสมมติฐาน แลวก็จะมีระเบียบวิธีการในการคนหาคําตอบ 
ซ่ึงในสวนกระบวนการคนหาคําตอบของ KM จะเนนหลักที่ “ตัวคน” เปนที่ต้ัง สําหรับ
ผมในการทดลองหรือเลนในชวงแรกๆนี้ จะเปนเครื่องมืองาย เชน Story telling หรือ
การเลาเรื่อง, การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมกับเทคนิคงายๆ เชน บัตรคํา  การวาดภาพ
จากความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

Slide 5 
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เดือน(ธค 49)ท่ีแลว
เลน KM “ ”
อะไรบาง?

ยังไมกลาใชคําวา “ทํา” ชวงแรกก็เปนการ “เลน/ลอง”
 

  
ดวยผมมีโอกาสไดไปรวมเครือขายการจัดการความรูระหวางมหาวิทยาลัย หรือ 

UKM 3 ครั้ง ไดเห็นรูปแบบเทคนิค วิธีการ ของการจดัการความรู ที่เจาภาพในแตละ
ครั้งพยายามนําเสนอ จึงรูสึกวา KM นี้เปนทางลัดที่ดีทางหนึ่ง จึงนํามาลองผิดลอง
ถูก คอยเปนคอยไปดวยการสนับสนุนและเห็นดวยอยางยิ่งจากผูบังคับบัญชา คือ   
รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ อ.ดร.วรรทณา  สินศิริ  และทุกคนในศูนย  

ซ่ึงผมขอนําเสนอ “กจิกรรมที่นาํกระบวนการจัดการความรู KM” มาใชกับงาน
ประจําของเดือนธันวา ที่ผานมา 3 กิจกรรม คือ 
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1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

“หนวยศึกษา  
ดูงานในฝน”

 
 

 1. โสกันวนัพฤหัส – ครั้งที่ 1 ในโจทยที่วา “หนวยศึกษาดูงานในฝน” ที่มา
ของหัวขอนี้ก็เนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะมาศึกษาดูงาน QA 
ของมหาวิทยาลัย วันที่  15  มกรา  50  เพื่อใหเกิดความประทับใจมากที่สุด เรา    
ทุกคนเลยลองมาเลาประสบการณที่ประทับใจที่สุดของการไปดูงาน โดยมีการจําลอง
สถานการณของการจัดการความรู คือ  
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1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (6 เร่ืองประทับใจ)  
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 - เราสมมติใหแตละคนไมรูจักกนั มาจากคนละที่คนละทาง 
 - ใชนามแฝงสมมติ 
 - และใหผูที่อยูทางซายมือของผูเลาเปนผูจดเรื่องพอสังเขป และปจจัยแหง
ความสําเร็จ ตามแบบฟอรมที่ออกแบบ 

เด๋ียวลองอานเรื่องเลาของบางคนดูนะครับ... (เปด) 
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (เขียนบัตรคํา)  
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (ลปรร.)
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (สุมหัว)
 

 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (มันไมใช..)
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1

ภาพเหลานี้เปนภาพจากสถานการณจริง (คําตอบสุดทาย)
 

 
 ในขณะที่แตละคนเลาจบ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซักถาม ชื่นชม 
สลับกันไป เพื่อสรางบรรยากาศ หลังจากครบทุกคนแลวก็ใชเทคนิค บัตรคํา คือให
แตละคนเขียน “คํา” ที่เปนหัวใจหรือสิ่งที่ทําใหผูเลาประทับใจลงบัตร จะกี่คําก็ได  

และสุดทายก็จะมีบอรดเล็ก เพื่อมาติดบัตรคํา เพื่อหาคําที่ซํ้าๆกัน สําหรับ
คําตอบของกลุมที่เราได ในวันนี้คือ 
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ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. โสกันวันพฤหัส-ครั้งท่ี 1
คําตอบของกลุม
1.บรรยากาศตอนรับ
2.เปนกันเอง
3.เห็นสถานท่ีจริง
4.นํามาปฏิบัติได

-มีรายงานแจกทุกคน
http://gotoknow.org/file/kampha/report_1.pdf

-(บันทึกลงบล็อก Link)
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1. บรรยากาศตอนรับ 
 2. เปนกันเอง 
 3. เห็นสถานที่จริง 
 4. นํามาปฏิบัติได 
 ผมขอย้ํานะครับ เปนคําตอบที่ไดจากบุคลากรศูนยฯนะครับ   ถากองกิจฯทําใน
โจทยเดียวกัน ก็อาจไมไดคําตอบเชนนี้ก็ไดนะครับ  
 วัตถุประสงคหลักของกิจกรรม โสกันวันพฤหัส-ครั้งที่ 1 นี้ ผมไมไดเนนที่การ
หาคําตอบจากโจทย แตอยากใหเพื่อนรวมงานในศูนยฯไดเห็นถึงบรรยากาศ  
กระบวนการ เทคนิค  ของการจัดการความรู  สําหรับในครั้งตอไปก็จะเปนโจทยใหมๆ 
และหาเทคนิค KM ใหมๆ มาลองเลนกันทกุสัปดาห ๆ ครั้งละ 1 ชั่วโมง ครับ 
 หลังจากเสร็จกิจกรรมกันวันนั้น ผมก็รวบรวมเรื่องเลา คําตอบของโจทย จัดการ
ความรูในรูปของ “รายงาน” แจกเปนที่ระลึกคนละเลม และบันทึกลงบล็อก ทําไมตอง
บันทึกลงบล็อก สําหรับผมมี 2 เหตุผลดวยกันคือ 
 1. เพื่อมีโอกาสขยายผลความรู จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
และ 2. คือหากําลังใจใหตัวเอง จากคําชมของแฟนคลับ 
 เด๋ียวลองเปดเขาไปในบล็อกวาใครเขามา  ลปรร. บางนะครับ 
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2. เพ่ือนชวยเพื่อนเขียน SAR

“เพ่ือนทํา  
อยางไร”

สาเหตุมี 11 หนวยงานไมพรอมรอบประเมินที่แลว 
สามารถชมภาพเหตุการณจริงตอไป...

 
 

กิจกรรมที่ 2 ที่จะมาเลา คือ “เพื่อนชวยเพื่อนเขียน SAR” เพื่อนชวยเพื่อนถือ
เปนเครื่องมือหนึ่งในหลายๆตัวของ KM ที่ผมเลือกมาออกแบบกิจกรรมในวันนั้น 
สาเหตุจากมี 11 หนวยงานที่ตกหลนจากการประเมินภายใน เนื่องจากผูรับผิดชอบไม
สามารถเขียน SAR ได โดยปกติ ถามีหนวยงานจํานวนมาก เชน 50-60 ทางศูนยฯก็
จะจัดเปนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ แตในกรณีนี้ทั้งดวยขอจํากัดของระยะเวลาก็เลย
คิดวา ถาไดเรียนรูจากผูที่เคยทําและมีประสบการณมาแลว จะทําใหเกิดผลทาง
ปฏิบัติ คือสามารถเขียน SAR ไดในไมชา 
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 โจทยก็งายๆ คือ “เพื่อนทําอยางไร” จึงเขียน SAR ได โดยในวันนั้นจะมีตัว
ละครอยู 3 กลุม คือ 
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2. เพ่ือนชวยเพื่อนเขียน SAR

เพ่ือนผูถายทอดประสบการณ (ยืนอยู 2 ทาน)
 

  
ตัวละครที่ 1 ใหชื่อวา “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” จากภาพก็จะ 2 สาว

สํานักกิจการหอพักที่ยืนอยู (ถาจําไมผิด 1 ในนั้นคือคุณหนูรัตน) 
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2. เพ่ือนชวยเพื่อนเขียน SAR

เพื่อนผูขอเรียนรู (น่ังหันหนามา 3 ทาน)
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 ตัวละครที่ 2 คือ “เพื่อนผูขอเรียนรู” จากภาพก็เปน 2 สาวผูดําเนินรายการวิทยุ             
2 คน 
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2. เพ่ือนชวยเพื่อนเขียน SAR

เพ่ือนผูประสาน (ผูชายและผูหญิงทางขวา)
 

 

 ตัวละครที่ 3 คือ “เพื่อนผูประสาน” ก็จะเปนคนจากศูนยฯ ทําหนาที่ออกแบบ
กิจกรรม สรางบรรยากาศ คัดเฟน “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” ที่ดีที่สุดและ
สมน้ําสมเนื้อ  กับ  “เพื่อนผูขอเรียนรู”  
 

Slide 18 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

2. เพ่ือนชวยเพื่อนเขียน SAR

เพื่อน
ไดกุญแจ
บันทึกลงบล็อก
(เปดดู Link)
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/65742
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 คําตอบของโจทยก็คือ เพื่อนผูขอเรียนรูมีกุญแจ หรือทางลัดที่นําไปสู
ความสําเร็จที่ไดจาก “เพื่อนผูถายทอดประสบการณ” 
 กิจกรรมไมจบในวันนัน้นะครับ เราไดจับคูเพื่อนใหกันและชวยกันไปจนกวาจะ
สามารถเขียน SAR ได 
 และเชนเคยผมก็นําไปบันทึกลงบล็อก...เด๋ียวลองเปดดูนะครับวามีใครเขามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูบาง 
 

Slide 19 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

3. การพัฒนาระบบประเมิน อ. online

“พัฒนา
อยางไรด”ี

 
 
 กิจกรรมสดุทายกอนสิ้นป 49 ที่ผมจะมาเลาในโจทยที่วา “จะพัฒนาระบบ
ประเมินอาจารยออนไลนอยางไรดี” ดวยการประเมินอาจารยออนไลนที่ทางศูนยฯ     
ดูแลอยูในแตละภาคการศึกษามีนิสิตเขามาประเมินนอยมาก 
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Slide 20 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

3. การพัฒนาระบบประเมิน อ. online

กิจกรรมนี้ไมไดบันทึกภาพประกอบ

บรรยากาศจริง
1.เร่ืองเลาจาก
ทุกรองคณบดีฯ

2.ลปรร.
3.ระดมสมอง

 
 

จึงไดเชิญรองคณบดีฝายวิชาการแตละคณะ  บรรยากาศในวันนั้นก็ไมพน
เครื่องมือที่งายที่สุดของ KM คือ การเลาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู และระดมสมอง    
ซ่ึงรองคณบดีทุกทานไดเลาประสบการณ ปญหา อุปสรรค ตางๆกันอยางกวางขวาง 
เกือบ 3 ชั่วโมง  
 

Slide 21 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

3. การพัฒนาระบบประเมิน อ. online

บันทึกลงบล็อก
(เปดดูไดไมหวง Link)
http://gotoknow.org/blog/kamphanat/69278

“แนวทาง
พัฒนาระบบ”
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จนไดแนวทางพัฒนาระบบรวมกัน เด๋ียวลองเขาดูเรื่องเลาพอสังเขปของแตละ
ทานนะครับ 

 
Slide 22 

 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

มค-มีค 49 น้ี
จะเลน KM “ ”
อะไรบาง?

 
 
 สําหรับ 2, 3 เดือนขางหนา ผมและศูนยฯจะทําอะไรตอไป โดยใชประโยชน
ของการจัดการความรูเปนตัวขับหลัก  ที่จะทําอยางแนนอนก็มีอยู 4 กิจกรรมคือ 
 

Slide 23 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

1.โสกันวันพฤหัส คร้ังท่ี...
2.อาจารยในฝนท่ีนิสิตตองการ
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ

3.มาตรฐาน/ตัวบงช้ีหนวยงาน
กิจการเสริมศึกษา

4.ความสะอาดภายในตึกบรมฯ 

ทุกโจทยมีที่มาที่ไปและทุกคนภายในศูนยฯเห็นพองตองกันแลว
เหลือเพียงการเลือกเคร่ืองมือKM/ออกแบบกิจกรรมรวมกัน
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 1. โสกันวนัพฤหัสฯ ครั้งที่ 2, 3, 4 และตอไป โดยโจทยในแตละครั้งจะ
กําหนดรวมกันจากคนของศูนยฯ 
 2. อาจารยในฝนที่นิสิตตองการ กลุมเปาหมายก็จะเปนตัวแทนนิสิต สโมสร
นิสิต องคการนิสิต  โจทยนี้ก็จะไปตอบตัวบงชี้ที่ 6.6 ของ สมศ. 
 3. มาตรฐาน/ ตัวบงชี้ หนวยกิจการเสริมศึกษา ประเด็นนี้ทานรองฯยุวดี ก็
ขอใหทางศูนยฯเขาไปชวยออกแบบและทํากิจกรรมให 
 4. “ความสะอาดภายในตึกบรมฯ” เนื่องจากในที่ประชุมรองอธิการบดี อยากให
ทางศูนยฯ ไปประกันคุณภาพในจุดนี้ดวย กลุมเปาหมายคือแมบานประจําตึกบรมฯ 
 ในแตละกิจกรรมผมพยายามลองผิดลองถูกใชเครื่องมือแปลกๆใหมๆ ของ KM 
ใหมากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบผลสุดทายและพัฒนาตอๆไป 
 

Slide 24 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

“นิสัย
การทํางาน
จากสัมผัส 

KM”
 

 
สุดทาย 3, 4 เดือน ที่ผานมาจากการสัมผัสของ KM ก็ลองทบทวนถึงการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกการทํางาน 
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Slide 25 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

ทบทวนตนเองหลังสัมผัส KM
1.ออกแบบกิจกรรมโดยหลักการมีสวนรวม
2.ทบทวนกิจกรรมหลังเสร็จทุกคร้ัง
3.จัดการความรูตัวเองโดยบันทึกลงบล็อก 

http://gotoknow.org/blog/kamphanat
4.ทุกเดือนรวบรวมบันทึกในบล็อกจัดทําเปน
แฟมสะสมงาน/และมอบใหผูอื่นเนื่องใน  
โอกาสตางๆ

http://gotoknow.org/file/kampha/Post+of+my+work+for+my+sister.pdf

 
 
 1. ทํากิจกรรมใดตองใหทุกคนในศูนยฯ หรือผูเกี่ยวของมีสวนรวมและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อใหรูสึกวาเปนเจาของรวมกัน 
 2. ทบทวนกิจกรรมทนัทีหลังจากเสร็จ เพื่อหาขอบกพรอง ปญหา อุปสรรค 
บันทึกไวสําหรับเตือนใจในครั้งตอไป 
 3. นอกจากที่จะไปจัดการความรูคนอื่น แลวถามวาผมจัดการความรูตัวเอง
อยางไร ก็ใชชองทางการบันทึกลงบล็อก 
 4. และในทุกๆเดือน ผมจะนําบันทึกในบลอ็กมารวบรวมจัดทําคลายๆกับแฟม
สะสมงานของตัวเอง อยางตัวอยางที่ผมถืออยูในมือนี้ครับ... 
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Slide 26 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Center for the Development and Quality Assurance-MSU

ขอขอบคุณ
บรรยากาศในวันน้ีจะกลับไปทบทวน
และขออนุญาตนําบันทึกลงบล็อก

เพ่ือ ลปรร. ตอไป

http://gotoknow.org/blog/kamphanat
กัมปนาท อาชา

 
 

สุดทายตองขอขอบคุณทุกทาน ที่เปดโอกาสมือใหมอยางผมไดเลา
ประสบการณการเริ่มตน สําหรับคําแนะนําการทํา KM จากผมก็คงไมมีนะครับ เพราะ
ผมก็เพิ่งเริ่มตนลองผิดลองถูกเชนกัน 
 บรรยากาศในวันนี้จะกลับไปทบทวนและขออนุญาตนําไปบันทึกลงบล็อกเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูตอไปนะครับ 
 
 
            ขอบคุณมากครับ 
           กัมปนาท 
        11 ม.ค. 50 
 


