
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
เร่ือง NIDA Knowledge Forum 55 

วันที่ 10 สิงหาคม 2555 
ณ ห้องประชุมส านักงานศูนย์ KM ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 คุณเอื้อ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข 

 คุณอ านวย นายสุนทร  เหรียญจ้ือ 

 คุณประสาน นางสาวเปมิกา  จรรยาดี 

 คุณกิจ  นายฉัตรชัย  ศรีสม 

 คุณลิขิต  นางสาวเปมิกา  จรรยาดี 
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บันทึกการเล่าเรื่บันทึกการเล่าเรื่ององ  

เรื่อง เรื่อง NNIIDDAA  KKnnoowwlleeddggee  FFoorruumm  5555  

วันท่ี วันท่ี 1100  สิงหาคมสิงหาคม  25552555  

ณ ห้องประชุมณ ห้องประชุมส านักงานศูนย์ ส านักงานศูนย์ KKMM  ช้ัน ช้ัน 55  อาคารส านักงานอธิการบดีอาคารส านักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้เล่าผู้เล่า  รายละเอียดของเร่ืองรายละเอียดของเร่ือง  สรุปความรู้ที่ได้สรุปความรู้ที่ได้  
นายฉัตรชัย  ศรีสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากท่ีได้เข้าร่วม NIDA Knowledge Forum ’55 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 
มีองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดให้ ดังน้ี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญเรือ่งการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และองค์การโดยใช้การจัดการความรู้ จงึจัดกิจกรรม Knowledge Forum The 
Best Practice 55 เพ่ือเป็นเวทีที่ให้บุคลากรภายใน และภายนอกสถาบันได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านนิทรรศการแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้จาก
หน่วยงานภายใน และภายนอก รวมถึงการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ให้หน่วยงาน และ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีระหว่างกัน เพ่ือสามารถใช้เป็นตัว
แบบในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ตนต่อไป โดยกิจกรรมประกอบด้วย 

 การบรรยายพิเศษ หวัข้อ “HD KM : มองชัดอย่างเข้าใจ สู่การปรับใช้ที่ยั่งยืน”  
     โดย ดร.ประพันธ์ ผาสุกยืด ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม 
(สคส.) 

 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 2555 
     การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของหน่วยงานภายในสถาบัน จ านวน 11 โครงการ เป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการร่วมคิด ร่วมท าของบุคลากรในหน่วยงาน เพ่ือยกระดับ
แนวทางการปฏิบัติงานเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงาน ซึ่งประโยชน์แก่
ผู้ร่วมงานน าแนวทางไปปรับใช้ในบริบทของตน ได้แก่ 

o โครงการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการพัสดุ  
(คณะรัฐประศาสนศาสตร์) 

o โครงการการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
(คณะบริหารธุรกิจ) 

o โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น International Office 
(คณะสถิติประยุกต์) 

o โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศส าหรับบคุลากร 
(คณะพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อม) 

o โครงการ K(M)³ ภูมิรู้ สู่ภูมิธรรม น าภูมิพัฒนา 
(คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

o โครงการสืบค้นฐานข้อมูลผู้ประเมินผลงานวิชาการ 
(ส านักวิจัย) 

o โครงการ SAR Online 
(ส านักสิริพัฒนา) 

การจัดการความรู้ 3 ยุค ได้แก่ 
1. KM 1.0 IT KM (Manage 

Content) เน้นจัดการกับ 
“ความรู้” (พัฒนาระบบ) 

2. KM 2.0 HR KM (Manage 
Community) เน้นจัดการ
กับ “ความรู้สึก” (พัฒนา
ความสัมพันธ์) 

3. KM 3.0 (Manage 
Consciousness) เน้น
จัดการกับ “ความรู้สึกตัว” 
(พัฒนาสติปัญญา) 

การแชร์ด้วยการเลา่เรื่อง ม ี2 
รูปแบบหลักๆ คือ  
1. เล่าเรื่องความส าเร็จ 

“Success Stories” 
2. เล่าสิ่งที่เป็นบทเรียน 

“Lessons Learned” 
After Action Reviews 
(AAR) หมุนเกลียวความรู้ด้วย
การท า AAR ซึ่งมี 4 หัวข้อคือ 
1. อะไรคือภารกจิที่ได้รับ
มอบหมาย? (เป้าหมายที่ต้องท า
ให้ได้) 
2. อะไรบ้างที่เป็นไปตาม
เป้าหมาย?  
3. อะไรบ้างที่ยังไม่ได้ตาม
เป้าหมาย?  
4. ถ้าจะต้องปฏิบัติภารกิจ
เช่นน้ีอีก ควรจะปรับเปลี่ยน
อะไรบ้าง? 
ขั้นตอนที่ส าคัญของการจัดการ
ความรู้ 



   
o โครงการระบบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Monitoring and Evaluation System) 
(ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

o โครงการ Project H (กองแผนงาน) 
o โครงการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู้ ด้านการ

บริหารทรัพยากรบคุคล  
(กองบริหารทรัพยากรบคุคล) 

 ซุ้มแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ 
      การแสดงผลการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่างๆ ของสถาบัน 
และหน่วยงานที่รับเชิญ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงาน
อื่นสามารถน าไปเป็นต้นแบบหรือน าไปพัฒนา ปรับปรุงกจิกรรมการจัดการความรู้ของ
ตนต่อไป  

ส าหรับเน้ือหาการบรรยายเรื่อง HD KM : มองชัดอย่างเข้าใจ สู่การปรับใช้ที่ย่ังยืน 
โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยืด ผู้อ านวยการ สคส. มีดังน้ี 

ยุคของการจัดการความรู้ ม ี3 ยุค (3 Generation of Knowledge 
Management) ได้แก่  

1. KM 1.0 IT KM (Manage Content) เน้นจัดการกับ “ความรู้” (พัฒนาระบบ) 
เปรียบเสมือนยอดของภูเขาน้ าแข็งที่โผล่พ้นน้ าออกมา 

2. KM 2.0 HR KM (Manage Community) เน้นจัดการกับ “ความรู้สึก” 
(พัฒนาความสัมพันธ์) เปรียบเสมือนส่วนกลางของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ในน้ า 

3. KM 3.0 (Manage Consciousness) เน้นจัดการกับ “ความรู้สึกตัว” (พัฒนา
สติปัญญา) เปรียบเสมือนส่วนลึกที่สุดของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ในน้ า 

การแชร์ด้วยการเลา่เรื่อง ม ี2 รูปแบบหลักๆ คือ  
1. เล่าเรื่องความส าเร็จ “Success Stories” 
2. เล่าสิ่งที่เป็นบทเรียน “Lessons Learned” 
โมเดลเกลียวความรู้ 
เป็นอีกโมเดลหน่ึงที่ช่วยให้การจัดการความรู้น้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และให้

ผลลัพธ์ที่ดี โมเดลน้ีประกอบด้วย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปสู่ การประยุกต์ใช้ น าไปสู่ 
การสร้างความรู้ใหม่ และย้อนกลับมาท าข้ันตอนแรกคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้ง 
เป็นการหมุนวนที่มีลักษณะเหมือนเกลียว โดยมีวิธีคิดคือ ต้องไม่หยุดน่ิงแค่การ Sharing 
หรือการมี คลังความรู้ แต่ต้องน าไปสู่การหมุนเกลียวความรู้ได้ 

After Action Reviews (AAR) 
หมุนเกลียวความรู้ด้วยการท า AAR ซึ่งมี 4 หัวข้อคือ 

1. อะไรคือภารกจิที่ได้รับมอบหมาย? (เป้าหมายที่ต้องท าให้ได้) 
2. อะไรบ้างที่เป็นไปตามเป้าหมาย? (อธิบายว่าเป็นเพราะอะไร) 
3. อะไรบ้างที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมาย? (อธิบายว่าเป็นเพราะอะไร) 
4. ถ้าจะต้องปฏิบัติภารกิจเช่นน้ีอีก ควรจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง? 
การจัดการความรู้ให้ประสบความส าเร็จน้ัน ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายใน
องค์กรหรือชุมชน ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ส าคัญคือ 

 “สร้างฝัน” (Vision) มีภาพในใจร่วมกัน เพ่ือให้เกิดวิสัยทัศน์ของการ

 “สร้างฝัน” (Vision) มีภาพ
ในใจร่วมกัน 

 “มีไฟ” (Passion) เกิดแรง
ปรารถนา (ฉันทะ) 

 “ไปท า” (Action) น า
ความรู้ไปใช ้
การจัดการความรู้ที่ดีต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของ “ความรู้สึกตัว” 
(Consciousness) หรือ “มีสติ” 
  
 



   
แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Shared Vision) 

 “มีไฟ” (Passion) เกิดแรงปรารถนา (ฉันทะ) เพ่ือให้ถึงเป้าหมายที่
มุ่งหวังไว้ 

 “ไปท า” (Action) น าความรู้ไปใช้ เป็นข้ันตอนที่ส าคัญเพราะผลลัพธ์ของ
ความรู้ที่ได้จะดีหรือไม่ ต้องอาศัยการปฏิบัติตามความรู้น้ันๆ หากเราคิด
อย่างเดียวไม่ลงมือท า การประสบความส าเร็จย่อมเกิดข้ึนได้ยาก  

ทั้งน้ีการจัดการความรู้ที่ดีต้องอยู่บนพ้ืนฐานของ “ความรูส้ึกตัว” 
(Consciousness) หรืออาจเรียกให้เข้าใจง่ายว่า “มีสติ” ซึ่งการมีสติน้ันย่อมท าให้เกิด
ปัญญา คือการเห็นสิ่งต่างๆ ตามท่ีเกิดข้ึนจริง ไม่ใช่เพียงแค่เห็นไปตามความรู้สึกนึกคิด
ของเรา สมองของคนเราน้ันมี 2 ซีก  

 ซีกซ้ายจะเก่ียวข้องในด้านเหตุและผล เป็นการคิดในเชิง “ตรรกะ”  

 ส่วนสมองฝั่งขวาจะเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัย ความคิดและอารมณ์เชิง
สร้างสรรค์ เรียกได้ว่าเป็นส่วนของ “สุนทรียะ”  

การจัดการความรู้มุ่งเน้นที่ “ความรู้สึกตัว” จะท าให้สมองทั้งสองฝั่งท างาน
ผสมผสานร่วมกันอย่างสมดุล ซึ่งจะส่งผลที่ดีกับการจัดการความรู้รวมไปถึงการท า
กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 

  
  

 


