
CoPsCoPs  จะจีรังจะจีรัง
ถาเราถาเรา  .. .. ..

ชวยเหลือ สงเสริม

ใหกาํลังใจกนั

เห็นคุณคาของคน

หมั่นชื่นชม



จัดการความรูไปทําไม?

เพราะ เปนขอกําหนดของกฎหมาย เปนสวนหนึ่งของ KPI

“มาตรา 11 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูล
ขาวสารและสามารถ ประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสม
ตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู ความสามารถ 
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด    
ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน...”

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมอืงที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดีดี  พพ..ศศ.. 25462546



จัดการความรูไปทําไม?

.....อยูรอด ...ปลอดภัย ...ไปไดถึงจุดหมาย .....



จัดการความรูไปทําไม?

... เพราะ ความรูมีมาก แต ความรักมีนอย 
[ปลาท]ู



แนะนําหนังสือการจัดการความรูแนะนําหนังสือการจัดการความรู

New



““โมเดลปลาทูโมเดลปลาทู””
กุศโลบายการนํา KM ไปใชโดยให “เนียน” อยูในเนื้องาน

Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

Knowledge
Assets (KA)



KV

Knowledge
Vision  (KV) “หัวปลา” = เปาหมายของการจัดการความรู

. . . เปนการตอบคําถามที่วา . . .
• ทํา KM ไปเพื่ออะไร?
• อะไรคือความรูที่ถือวาเปนหัวใจขององคกร?



  ตัวอยางตัวอยาง  ““หัวปลาหัวปลา””  ของของ  .. .. ..

การปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
การแกไขและบรรเทาปญหาจราจร
การพัฒนาระบบการใหบริการ ณ สํานักงานเขต
การใหบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การจัดสวัสดิการสังคมและการสงเคราะห
การสงเสริมการใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น



Vision/ Mission

หัวปลา (KV)

ปจจัย/ประเด็น 1 ปจจัย/ประเด็น 2 ปจจัย/ประเด็น 3

ประเด็น 
2A

ประเด็น 
2B

ประเด็น 
2C

KV1                   KV2                    KV3

“หัวปลา” ตองสอดคลอง 
เชื่อมโยงกับ “ภาพใหญ”

การดูแล
ผูปวย
เบาหวาน

การดูแลเทา

การคัดกรอง
ความเสี่ยง

การปองกัน
รักษาแผล

รองเทา



KS

Knowledge Sharing

สวน “ตัวปลา” …..เปนสวน “หัวใจ” ที่
ใหความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
การชวยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

จากจาก  KV KV สูสู  KSKS



สิ่งเหลานี้จะเกิดขึน้ไดสิ่งเหลานี้จะเกิดขึน้ได  ตองอาศัยตองอาศัย  .. .. ..

เปดตา  มองผูเลาเรื่องดวยแววตาแสดงความสนใจ แวว
ตาชื่นชม สายตาผูฟงสามารถสรางบรรยากาศที่ดีได
เปดหู  ตั้งใจรับฟง ฟงดวยความชื่นชมยินดี เมื่อคนฟงๆ 
จากใจ  คนพูดจะถูกกระตุนทําใหพูดไดลึกขึ้น ปลอย
ความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ออกมาไดมากขึ้น 

เวลาฟง โปรดระวัง “ความคิด” ใหดี
เปดใจ  ใหอยากแลกเปลี่ยน อยากรับฟงคนอื่น
เปดใจกวางฟงคนที่คิดตาง โดยไมยึดติดอยูในกรอบ  
เปดใจรับฟงแบบไมนึกคานอยูในใจ  แมไมตรงกบัที่ใจ
คิด  อยาเพิ่งคาน เปดใจฟงเรื่องเลาใหจบกอน



KA

Knowledge
Assets (KA)

สวน “หางปลา” = คลังความรู 
ทําใหสามารถรวบรวม จัดเก็บ ความรูไดอยางเปนระบบ
ชวยใหการแพรกระจายความรูเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ

จาก KS สู KA
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•

1.

•

•

•

•

•

1.

•

•

•

ประเดน็
คําแนะนํา

“ “

“ “

Explicit
Knowledge

Tacit 
Knowledge

คลังความรูคลังความรู ( (KAKA) ) ทีด่ีควรมีทั้งทีด่ีควรมีทั้ง  33  สวนสวน

+ +

แหลงขอมูลบุคคล
อางอิง

โทร. ...

- Story
- Case
- Tips

References

การถอดบทเรียน
ที่ได

เรื่องเลา หรอื
คําพูดที่เราใจ

1 2 3



ตัวอยางตัวอยาง  ““คลังความรูคลังความรู””  ของของ  กฟผกฟผ..



ตัวอยางตัวอยาง  UNAIDSUNAIDS KM 3 แบบ



แนะนําหนังสือการจัดการความรูแนะนําหนังสือการจัดการความรู

New



แนะนําหนังสือพฒันาความคดิแนะนําหนังสือพฒันาความคดิ  ชีวิตชีวิต  จิตวิญญาณจิตวิญญาณ

New



ถาไมหลับ....
มีคําถามไหมครับ?



Knowledge
Vision (KV)

Knowledge
Sharing (KS)

Knowledge
Assets (KA)



SSuccessuccess
SStoriestories
SSharingharing

ฝกพูด และ ฝกฟง
ฝกใช หัวใจนักปราชญ



การเลาเรื่องการเลาเรื่อง  (Storytelling)(Storytelling)

ควรเริ่มตนวาความสําเร็จของเรื่องคอือะไร? 
เกิดอะไรขึ้น? เกิดขึ้นไดอยางไร? เพราะเหตุ
ใด? ทําไมจึงทําเชนนั้น?
อยาพะวงวาสิ่งที่กําลังเลานั้นผิดหรอืถกู  ตอง
ปรับปรุง แกไขอยางไร เพราะเปนการเลาถึง
เหตุการณที่ผานไปแลว  
เลาใหเห็นถึงความรูสกึนึกคิดของคนใน
ขณะนั้น  



ผลัดกันเลาที่
ละคน เลือกเรื่องที่ไม
ยาวเกินไป ( 2-3 นาที) 
หลังจากที่ไดฟงทุกคน
แลว ใหสรุปออกมาเปน
คําแนะนํา สัก 3 ขอ 

เลาเรื่องที่เปนความภาคภูมิใจในชีวิตการทํางานของทาน:
• การบริหารหรือบริการที่ทําใหผูรับบริการเกิดความประทับใจ (KV1)
• ภาวะผูนําที่ใชแลวทําให “งานไดผล คนเปนสุข” (KV2)
ใหในกลุมตกลงกันวาจะใช “หัวขอ” ใด KV1 หรือ KV2 ?

•

•

1.

•

•

•

•

•

1.

•

•

•

ประเด็น/คําแนะนํา
“ “

“ “

เรื่องเลา &คําพูด

“เราทดลองวิธีการใหม 
…”

เตรียมนําเสนอคําแนะนําที่สรุปไดเตรียมนําเสนอคําแนะนําที่สรุปได



Desired State of KM

เปาหมาย

ยุทธศาสตร

KM Strategies

KM Focus Areas

พันธกิจ/วิสัยทัศน

Action Plans
(6-step model)

KM กลุม/เครือขาย
• แลกเปลี่ยน Tacit 
• พัฒนา “คุณอํานวย”
• สราง CoPs

KM เชิงองคกร
• โยงยทุธศาสตร
• จัดทําแผน / กาํหนด KPI
• ใชการประเมิน

KM ปจเจก / ใจ
• เริ่มจากเรื่องที่สนใจ
• ใช “หัวใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรยีนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรยีมการและ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

การจัดการความรู
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรูสึก
(Tacit Knowledge)

การจัดการความรูสึกตัว
(Mental Model)ตองมีทั้งสามวงจึงจะเปน LO



การใหบรกิารที่ปรกึษาเปนเวลาการใหบรกิารที่ปรกึษาเปนเวลา  11  ปป  หลักสตูรหลักสตูร  IOCSIOCS
IIntelligent ntelligent OOrganization rganization CCoaching oaching SServiceervice

เดือนที่ 1
ติวเขม: Concept & Tools (Module 1)
พาลงพื้นที่: KM Tour (Module 2)
รวมวางแผน: IO Plan (Module 3)

เดือนที่ 2 ถึง เดือนที่ 12 (Module 4)
ใหคําแนะนํา: Coaching
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (ทุก 2 เดือน)
สรางเครือขายการเรียนรู: Networking

สนใจดรูายละเอียดไดที่ www.kmi.or.th หรือสอบถามไดที่ 02 298 0664-8

 รุนที่ 1
เริ่ม ม.ค. 51



แนะนําหนังสือการจัดการความรูแนะนําหนังสือการจัดการความรู

New



แนะนําหนังสือพฒันาความคดิแนะนําหนังสือพฒันาความคดิ  ชีวิตชีวิต  จิตวิญญาณจิตวิญญาณ

New



ถาไมหลับ....
มีคําถามไหมครับ?

[CoP]



1. เปาหมาย ความคาดหวัง ที่ตั้งไวในตอนที่เขารวม คือ
อะไร ?

2. มีสิ่งใดบางที่เปนไปตามเปาหมาย ...เพราะอะไร ?
3. มีสิ่งใดบางที่ไมเปนไปตามเปาหมาย ...เพราะอะไร ?
4. ทานคดิจะกลับไปทําอะไรตอ ?

After Action Review (AAR)After Action Review (AAR)


