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สรุ ปความรู้สัมมนาเครือข่ ายจัดการความรู้
เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์ กร”
วันศุกร์ ท่ ี 29 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-16.30 น.
ณ ห้ องประชุมปรี ดี พนมยงค์ ชัน้ 3 อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยากรโดย นางสาวสมใจ เนียมหอม หัวหน้ างานจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิ ราชพยาบาล
และ นางจีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล หัวหน้ างานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
....................................................
นางสาวสมใจ เนียมหอม บรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ดังนี ้
ลักษณะขององค์ กรแห่ งการเรียนรู้ มีดงั นี ้
4. มีใจใฝ่ เรี ยนรู้
1. มีการคิดอย่างเป็ นระบบ
5. มีวิสยั ทัศน์
2. มีความสามารถในการพัฒนากรอบความคิด
3. มีการเรี ยนรู้ร่วมกันเป็ นทีม
ลักษณะของความรู้ แบ่งเป็ น ความรู้ ที่ชดั แจ้ ง (Explicit knowledge) และความรู้ ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge)
การจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการที่เป็ นระบบในการกําหนด ดักเก็บ และถ่ายทอดสารสนเทศและ
ความรู้ให้ กบั ผู้ที่สามารถเอาไปใช้ ประโยชน์ได้
ภายในองค์กรควรสร้ างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ให้ เกิดขึ ้น เช่น สร้ างเวทีสําหรับนักปฏิบตั ิการในการ
ถ่ายทอดความรู้ตา่ งๆ หรื อสร้ างวงจรการจัดการความรู้ ดังนี ้
1. การสร้ างและแสวงหาความรู้
2. การรวบรวมประมวลผลและกลัน่ กรองความรู้
3. การเข้ าถึงความรู้ได้ ง่ายและสะดวก เช่น การพัฒนาระบบ IT ให้ ผ้ ใู ช้ สามารถเข้ าถึงความรู้ได้ ง่ายและรวดเร็ ว
4. การสร้ างบรรยากาศ ระบบ และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ทงภายในและภายนอก
ั้
เช่น การจัดสัมมนา Workshop
การทํางานเป็ นทีมข้ ามสายงาน เป็ นต้ น
5. การส่งเสริ มให้ มีการนําความรู้ ที่ได้ รับไปปรับใช้ หรื อต่อยอดความรู้ เดิมอย่างต่อเนื่อง เช่น การแบ่งปั นความรู้
การปลูกฝั งให้ บคุ ลากรเห็นว่าการเรี ยนรู้เป็ นหน้ าที่ การประเมินประสิทธิผลการอบรม เป็ นต้ น
จุดเริ่ มต้ นของการจัดการความรู้ ของคณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เริ่ มจากการจัดทําแผนการดําเนินการ
เช่น แผนปฏิบตั กิ าร โครงการ การจัดการความรู้ในองค์กร โดยมีเป้าหมายคือ ต้ องการสร้ างระบบเครื อข่ายของการถ่าย
โอนความรู้ (ด้ าน CQI ทางคลินิก) เพื่อให้ มี Best Practice ในการดูผ้ ปู ่ วยของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อมีการจัดทําแผน
และกําหนดเป้าหมายเรี ยบร้ อยแล้ ว จึงจัดตังที
้ มผู้รับผิดชอบหลักและเริ่มดําเนินการ
ปั จจัยแห่ งความสําเร็จของการจัดการความรู้
1. ผู้นํา : มีทศั นคติที่ดีและพร้ อมผลักดันผู้ใต้ บงั คับบัญชาให้ ร่วมมือกันทํางานด้ านการจัดการความรู้
2. วัฒนธรรมองค์กร
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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4. การวัดผล : มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
5. โครงสร้ างพื ้นฐาน : มีระบบงานที่เอื ้อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ มีการประเมินและการยกย่องชมเชย
มีสถานที่และอุปกรณ์ที่เหมาะแก่การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ประเด็นคําถามจากผู้เข้ าร่ วมสัมมนา
1. แนวปฏิบตั ใิ นด้ านการจัดการความรู้สอดคล้ องกับการปฏิบตั งิ านอย่างไร
บางครัง้ เป็ นประเด็นเรื่ องการบริ หารจัดการคนและเวลา แก้ ปัญหาได้ โดยเพิ่ม OT เพื่อให้ มีเวลาในการจัดการ
มากยิ่งขึ ้น สําหรับภาควิชาการอายุรศาสตร์ มีความรู้ที่ดีในเรื่ องด้ านการแพทย์ แต่มีประเด็นทางปฏิบตั ิคือ ทุกคนเก่งแต่
งานประจํามาก ไม่มีเวลาทํางานอื่น ถ้ ามีเครื่ องมือในการจัดการความรู้ จะทําให้ มีการเชื่อมโยงความรู้ ของคณะฯ มาก
ขึ ้น สําหรับกลุม่ แพทย์อาจมีหลักฐานในการปฏิบตั งิ านเรื่ องการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
2. องค์กรที่มีความหลากหลาย มีเทคนิคในการเลือกหัวข้ อ KM ให้ เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรอย่างไร
เทคนิคในการเลือกหัวข้ อ KM ขึ ้นอยู่กับข้ อมูลหรื อลักษณะของงานในกลุ่มงานนันๆ
้ โดยต้ องมาจาก best
practice และสอดคล้ องกับภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน เช่น การขอตําแหน่งวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ
หรื อการขอตําแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ เป็ นต้ น บางองค์กรอาจเลือกเรื่ องที่องค์กรมีความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องนันอยู
้ ่แล้ วหรื อเรื่ องที่เป็ นปั ญหาหรื อผิดพลาดซํ ้าๆ เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ และแลกเปลี่ยนเพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจที่ตรงกันในองค์กร
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice: CoP) คือ กลุ่มคนที่มีปัญหาหรื อปรารถนามาพบปะและ
แลกเปลี่ยนความรู้ (ผ่านพื ้นที่จริ งหรื อพื ้นที่เสมือน) ด้ วยความสมัครใจเพื่อร่ วมกันสร้ างความเข้ าใจ มุมมอง หรื อเพื่อ
พัฒนาแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องนันร่
้ วมกัน
ลักษณะ CoP มีดงั นี ้
1. สนใจเรื่ องเดียวกัน มีแรงปรารถนาร่วมกันในเรื่ องใดเรื่ องหนึง่
2. มีปฏิสมั พันธ์และสร้ างความสัมพันธ์
3. แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ร่วมกัน
วงจรการเรียนรู้ Cop จะมีการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ในเวทีจริ ง/ในwebsite และได้ ความรู้ใหม่ขึ ้น จากนัน้
นําความรู้ และแนวปฏิบตั ิมาประยุกต์ ใช้ ในหน่วยงาน แล้ วนําความรู้ ใหม่ที่ได้ จากการทํางานป้อนกลับไปใช้ ในการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้อีกครัง้
การสร้ าง Road Map Cops
1. ผู้ปฏิบตั งิ านรวมกลุม่ กันโดยมีผ้ บู ริหารเป็ นผู้สง่ เสริ มและสนับสนุน
2. สร้ าง KM TEAM และขึ ้นทะเบียนเป็ นชุมชนนักปฏิบตั โิ ดยกําหนด Core team และ Domain
3. จัดอบรมฝึ กปฏิบตั เิ พื่อให้ เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ทําให้ สมาชิกมีความรู้ และเกิดความรู้ใหม่ในองค์กร
4. รับสมัครสมาชิกในองค์กร โดยกําหนดขอบข่ายหน้ าที่รับผิดชอบ เป้าหมายและตัวชี ้วัดของ CoP
5. ยกระดับความรู้ของกลุม่ (CoP) ขึ ้นเป็ นความรู้ในระดับองค์กร

งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
สํานักงานส่งเสริ มมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
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การพัฒนา CoP ให้ ต่อเนื่องและยั่งยืน
1. การยอมรับในกิจกรรมกลุม่
2. การให้ คณ
ุ ค่า หรื อการให้ ความรู้แก่ CoP
3. การส่งเสริมให้ CoP เติบโต และบรรลุศกั ยภาพ
ข้ อสังเกตคือ การจัดการความรู้ ที่ยงั่ ยืนจะสามารถนําความรู้ ไปใช้ กับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ และบุคลากร
ทางการแพทย์โดยเฉพาะกรณีการรักษาผู้ป่วยได้ เช่น การให้ ยา/การเลือกยาให้ กบั ผู้ป่วย เพื่อรักษาผู้ป่วยให้ ดีขึ ้น ไม่ว่า
จะเป็ นเด็กหรื อผู้ใหญ่โดยผ่านกระบวนการรักษาโรคผ่านการสร้ างองค์ความรู้
นางจีรพรรณ เลิศวงศ์สกุล เล่าถึงประสบการณ์การจัดการความรู้ ดังนี ้
งานพัฒนาคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล มีบคุ ลากรจํานวน 18 คน เริ่มดําเนินการจัดการความรู้
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2542 แบ่งเป็ น 5 ระยะ คือ ระยะพัฒนาระบบคุณภาพ ระยะพัฒนากระบวนการดูแลผู้ป่วย ระยะพัฒนาสู่
ความเป็ นเลิศ ระยะพัฒนาสูอ่ งค์กรที่มีชีวิตและเรี ยนรู้สนู่ วัตกรรม ปั จจุบนั อยูร่ ะยะที่ 5 คือระยะพัฒนาสูก่ ารสร้ าง
วัฒนธรรมความปลอดภัย วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมการเรี ยนรู้และความเป็ นเลิศอย่างยัง่ ยืน
เทคนิคที่ใช้ ในการทํางาน คือ On the job training / ระบบพี่เลี ้ยง / จัดอบรมในสํานักงาน / ทํา sever ของ
หน่วยงาน / ชุมชนนักปฏิบตั ผิ ้ เู ยี่ยมสํารวจภายใน / ทบทวนผลการทํางานในการประชุมสํานักงาน
ผลการดําเนินการงานที่สําคัญ คือ การจัดทําข่าวสารคุณภาพร่วมกับเอกสารของงานประชาสัมพันธ์ / เว็บไซต์
/ จัดประชุมวิชาการ / จัดประชุมวิชาการทางห้ องปฏิบตั กิ าร / จัดมหกรรมคุณภาพ (โครงการติดดาว) / จัดทําและขึ ้น
ทะเบียนเอกสารคุณภาพ
กิจกรรมกลุ่ม : ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้ าร่ วมสัมมนาเป็ น 5 กลุ่มงาน เพื่อจําลองสถานการณ์ โดยให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมสัมมนาถ่ายทอด
ความรู้ให้ เพื่อนร่วมกลุม่ ฟั ง แล้ วให้ แต่ละกลุม่ สรุปประเด็นที่สนใจ/ประทับใจมา 1 เรื่ อง สรุปดังนี ้
กลุ่มที่ 1 คุณวันเพ็ญ ตุ้มเขียว จากสํานักหอสมุด เล่าประสบการณ์ว่า เคยไปศึกษาดูงานที่สํานักหอสมุดของ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นหอสมุดที่มีระบบที่ดี ซึง่ มีบริ การส่งคําขอยืมหนังสือระหว่างหอสมุดได้ วนั ต่อวัน
(ก่อน 10 โมง) สิง่ นี ้เป็ นแนวคิดทําให้ เกิดการพัฒนารูปแบบการให้ บริการของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใน
ภายหลัง
กลุม่ ที่ 2 คุณกุลธิดา ทองทรัพย์ จากสํานักงานบริ หารศูนย์ลําปาง เล่าประสบการณ์ว่า ทํางานที่ฝ่ายบุคคลมา
3 ปี เนื่องจากความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานจนผู้บริ หารและเพื่อนร่ วมงานเห็นความสําคัญภายหลังจึงได้ รับการปรับ
ตําแหน่งให้ สงู ขึ ้น สิง่ นี ้ทําให้ เกิดความภูมิใจ
กลุม่ ที่ 3 คุณทัศนีย์ ดาวเรื อง จากสํานักบริ หารงานการวิจยั เล่าประสบการณ์ว่า ในหน่วยงานมีพนักงานใหม่
เข้ ามาเรื่ อยๆ โดยส่วนมากเป็ นตําแหน่งนักวิชาการศึกษา เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศในการทํางานจึงประยุกต์วิธีการ
สื่อสารผ่าน Facebook แต่ยงั ต้ องใช้ รูปแบบการสื่อสารในระบบเดิมด้ วย
งานสารสนเทศและการจัดการความรู้
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หน้ า 4

กลุม่ ที่ 4 คุณภัทรพร (Phataraporn Younpun) ห้ องสมุดสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เล่าประสบการณ์
ว่า ประสานงานกับอาจารย์ผ้ สู อนแต่ละท่านว่าต้ องการใช้ ตําราเรี ยนเล่มใด หลังจากนัน้ จะส่งข้ อมูลไปให้ สํานักหอสมุด
กระบวนการดังกล่าวเป็ นการลดภาระให้ อาจารย์ผ้ สู อนไม่ต้องสัง่ ซื ้อหนังสือด้ วยตนเอง
กลุ่มที่ 5 อาจารย์ จากวิทยาลัยนวัตกรรม เล่าประสบการณ์ ว่า โดยทั่วไปการเตรี ยมการสอนแก่ นัก ศึกษา
ปริ ญญาโท เนื ้อหาจะจัดทําแบบกว้ างๆ แต่นกั ศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ ไม่เท่ากันทําให้ บางคนเรี ยนไม่เข้ าใจ จึงปรึ กษา
อาจารย์ผ้ ใู หญ่ผ้ มู ีประสบการณ์การสอน ได้ รับคําแนะนําว่าให้ แบ่งกลุม่ สอน ตอนนี ้อยู่ระหว่างการทดลองหลังจากนี ้จะ
ได้ สรุปผลการปรับวิธีการดําเนินงานแนวใหม่อีกครัง้ หนึง่
..................................
จัดทําโดย นางสาววิภาดา วิภาวิน
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