
จิตเจริญ  ไชยาคํา(JJ)
20 สิงหาคม 2552

คณะแพทยศาตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 19/08/52 KM_QA_JJ3Feb2008 2
2/97

Cevi l2002

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (2500-2513)
แพทยจุฬา รุน 26 (2513-2519)
สถาบันจิตวิทยาความมัน่คง รุน 53
หวัหนาภาควิชารังสีวิทยา
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
นายกสโมสรไลออนสขอนแกน(2540-41)
ประธานฝายพฒันาผูนํ าไลออนสสากล ภาค310 อี(2542-43)
เลขาธิการสํ านกังานเพื่อนํ ามหาวิทยาลัยเปน ม.ในกํ ากับ
ประธาน เขต 14 ไลออนส สากลภาค 310 อี ( 2544-2545 )
ที่ปรกึษารองคณบดีฝายทรพัยากรบุคคล/ฝ ายพฒันาคุณภาพ ( 2544 )
ที่ปรึกษาสถาบั นรับรองและพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล( HA ) 19/08/52 KM_QA_JJ3Feb2008 3
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ประวัติโดยสังเขปการเขารับการอบรม ศึกษา ดูงาน ระหวาง ป 2529-2545

• 22-24 สค 29 หลักสูตรวิทยากร QCC (สสท)
• เมย -พ.ค 31 หลักสูตรจิตวทิยาความมัน่คงรุน 53
• 1 กย 31 หลักสูตร 5 ส (สสท)
• 2-9 ตค 31 ดูงาน Total Quality Control ที่ประเทศญี่ปุน (สสท)
• 28-29 พย 32 หลักสูตรการใชเกมสในการอบรม (สสท)
• 22-24 มค 33 หลักสูตรการจัดการ (ศูนยเพิ่มผลผลิต)
• 17-19 กย 33 หลักสูตรเทคนิคการจัดการ   (ศนูยเพิ่มผลผลิต)
• 3-10 ธค 34 รวมประชุม ICQCC ที่ประเทศสิงคโปร (สสท)
• 13-15 กค 35 วุฒิบัตร หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ ทํางาน  (มสธ)
• 14-18 ธค 35 วุฒิบัตร หลักสูตรสูความเลิศของนักบริหาร  (นิดา และ ฐานเศรษฐกิจ)
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• ตค 35-มิย 36 หลักสูตร The Boss รุนที่ 17 (ศ.ดร.หลุย )
• 29-30 พย 36 หลักสูตรเทคนิคการเตรียมงานวิทยากร      (สสท)
• 26 กค 40 หลักสูตร Train The Trainers
• 17-19 มนีาคม 2542 Performance Management for Academic Administrators 

จัดโดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยนเรศวร
• 20-24 มนีาคม 2543 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Surveyor รุนที่ 2
• 6-8 กันยายน 2543 วุฒิบัตร “ การฝกอบรมผูตรวจสอบคุณภาพการศกึษาภายใน

สถาบัน” ( Internal Auditor Training) จัดโดย สํานักงานพัฒนาและประกัน
คุณภาพการศึกษา สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

• 23 ตุลาคม-1พฤศจิกายน 2544 ศึกษาดูงานการบริหารงานมหาวิทยาลยั ในประเทศ
นิวซแีลนด

• 2-5 ธันวาคม 2544 สัมมนาเรื่อง Senior Leadership จัดโดย Lions International 
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กอนเดินทางตองรูจุดหมายปลายทาง BAR = Before Action Review
เขียนลงในกระดาษ และ สง

1. คาดหวังอะไรในการเขารวมเรียนรู
2. มีประสบการณที่ด ีในการ นํา KM 

มาเปนเครื่องมือสู LO + QA อยางไร
3. สงสัย ของใจ กังวลใจ อยากถามอะไร 

กับ JJ 



พรบ.การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542
ปฏิรปูการศึกษา

พัฒนาการเรยีนรูกอบกูสังคมไทย

มาตรา 4 การศึกษา
กระบวนการเรยีนรู การฝก การอบรม

การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรู

อันเกิดจากการจัดการสภาพแวดลอม 
สังคมการเรียนรูและปจจยัเกือ้หนุน

ใหบคุคลเรยีนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
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ความมุงหมายและหลักการการจัดการศกึษา
• มาตรา 7

–มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
–รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดสรางสรรค 
ใฝรู และ เรยีนรูดวยตนเองอยาง
ตอเนือ่ง

• มาตรา 15 การจัดการศกึษา
–การศกึษาตามอัธยาศัย  เปนการศึกษาที่
ใหผูเรียนรู ไดเรียนดวยตนเองตามความ
สมัครใจ ศักยภาพ ความพรอม และ 
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล 
ประสบการณ สังคม สิ่งแวดลอม สื่อ 
หรือ แหลงความรูอื่นๆ

•มาตรา 22 การจดัการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู และ
พัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมคีวามสําคญัที่สุด

•มาตรา 22 
• มาตรา 23 การจดัการศึกษาตองเนน

–ความรู
–คุณธรรม
–กระบวนการเรียนรู
–และ บรูณาการในแตละดับการศกึษา
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หมวด 4 มาตรา 28 หลักสูตร

• สาระของหลักสูตร ทัง้ที่เปน      
วิชาการ และ วชิาชพี ตองมุงที่
พฒันาคนใหมีความรู ความคิด 
ความสามารถ ความดีงาม และ 
ความรบัผิดชอบตอสังคม



ประชุม คณะกรรมการอุดมศึกษา
 ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ วนัที ่๖ กรกฎาคม ๔๙

ประกาศใช ๗ สิงหาคม ๔๙
20

มาตรฐานดานการสรางและพฒันาสังคม
ฐานความรู และ สงัคมแหงการเรียนรู

• มีการแสวงหา การสราง และ การ
ใชประโยชน ทั้งในสวนภูมิปญญา
ทองถิน่และเทศ เพื่อสรางสังคม
ฐานความรู

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรู และ สังคมแหงการเรียนรู

• มกีารบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ 
โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ 
หลักการแลกเปลีย่นเรียนรู หลักการสราง
เครือขาย และ หลกัการประสานความ
รวมมอื รวมพลงัอนันําไปสูสงัคมแหงการ
เรียนรู

หลกัวชิา
อานเอง 
หรอื
เรยีนรู 
จากผูรู

เครื่องมือ
มีไวใช
ใช

ไมได 
เพื่อ

เปน ภาระ
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ทํ างานประจํ าใหดี
มีอะไรใหหารือกนั
ขยันทบทวน

IQA 44 indicator

2
การวางแผน
เชิงกลยุทธ

3
การมุงเนน
ผูรับบริการ

5
การมงเนนที่

ทรัพยากรบุคคล

6
การจัดการ
กระบวนการ

1
การนําองคกร 7

ผลลัพธของ
การดําเนิน

4. การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 

โครงรางองคกร

( 7.1, 7.2, 7.8, 8.1 )

( 4.1, 4.2, 4.3, 7.3, 7.5, 8.1,9.1 )

( 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 9.2 ) ( 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.13, 4.1, 5.1,
6.1, 7.8, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3 )

( 1.1 ) ( 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13, 4.1, 4.3, 5.2, 7.4 )

7.1 – 2.9, 2.10, 2.12, 7.6
7.2 – 2.11, 5.3, 5.4, 7.6
7.3 – 8.2
7.4 – 7.7
7.5 – 1.2, 4.4, 4.5, 5.5, 6.2,

6.3, 9.3
7.6 – 7.9, 9.3

สังคมแหงการรับรู   – บริโภคความรู
สังคมแหงการเรียนรู – หาความรู 

ตอยอดความรู 
ใชความรู
รวมกันเรียนรู



28

ตัวชี้วดัที่ 15 ระดับความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรและ
การจัดการความรูเพื่อพฒันาบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  

น้ําหนัก : รอยละ 5

แผนพัฒนาบุคลากร  หมายถึง   แนวทาง   
กลยุทธ  หรือวิ ธีการที่สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดไวเพื่อใชในการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันฯ ทุกระดับทุกประเภท ตามลักษณะ
งานและสาขาวิชาชีพ  เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภายในสถาบันใหเปนไปตามคุณลักษณะ
บุคลากรที่ตองการ 29

1. มีคุณภาพ 
2. มีความรักองคกร 
3. มุงมั่นตั้งใจปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานที่กําหนด ไดรับ

มอบหมายงานตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจ
ของแตละบุคคล 

4. มีความพึงพอใจในการทํางาน กอใหเกิดสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานไดด ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ 

5. มีความกาวหนาในวิชาชีพตามสายงานที่ปฏิบัติหนาที ่
(Career path)

30

กระบวนการในการจดัการ
ความรู ประกอบดวย                
การระบุความรู การคัดเลือก 
การรวบรวม การจดัระบบ
จดัเก็บความรู การเขาถึงขอมูล
เพื่อสรางเปนความรู

31

การแลกเปลี่ยน
ความรูทั้ง          
ภายในและภายนอก
สถาบันอุดมศึกษา

32

การสรางบรรยากาศ
และ วฒันธรรมการ
เรียนรูภายใน
สถาบันอุดมศึกษา

ส
สะสาง
สะดวก
สะอาด

สุขลักษณะ
สรางนิลัย

ส
สวยงาม

สิ่งแวดลอม
สามัคคี

ส
สติ
สมาธิ
เสี่ยง
สงเสริม
สนับสนุน

นิยาม
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง
งานพัฒนา

วิชาชีพ
บริการ
บรหิาร

ประกนั
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง

งานพัฒนา

พัฒนา
คุณภาพ
งานประจํา
งานหลัก
งานรอง



มมส. : รูปลักษณใดในทศวรรษหนา?

InU & LeU
Mahasarakham University

ลูใน ลูนอกKM

ชุมชน
เอกชน
อุดมศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน
อาชีวะฯ
ภาครัฐ
ตางประเทศ

KM

ลู
นิสิต

ลู
คณะ
ศูนย
สํานัก

QA QA

KM

ลู
หนวยสนับสนุน

QA

KM
KM

IQA & TQA

งาน
QA

เราทุกคน
QA

KM

รวมมือ รวมใจ ชวยเหลือ มีเอกภาพ สามัคคี สมานฉันท 

ขอมลู กัมปนาท

1

64

3 แนวทางเริ่มเปนระบบ

มุงเปนทิศทางเดียวกัน บูรณาการเปนหนึ่ง

1 ไมมีระบบใดเลย

5 แนวทางบูรณาการ

1
2 แกปญหาเฉพาะหนา

เหตกุารณไมพึงประสงค
ความเสี่ยง

การประกันคุณภาพ/มาตรฐานการทํางาน

ทําใหดี
กวาเดิม

องคการเรียนรู+มชีีวิต

ผูนํา และการพัฒนาคณุภาพงาน-ฅน อยางองครวม

ลปรร
มาตรฐาน
คุณภาพปฏิบัติการที่ดี นาเรียนรู

ผูนําการบริหาร
คุณภาพทีย่ั่งยืน 

ผูจัดการ 24 เมษายน 2545/
JJ ปรับ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๑

มาตรฐาน

ทําตรวจสอบ

พัฒนา

CQI

ทําวนั
นี้ใหด

ีกวาเม
ือ่วาน

S2.P2..S3..P3.มาตรฐาน
D การทําตามมาตรฐาน
C การตรวจสอบผลงาน
A แกไข ปองกัน 
บํารุงรักษา ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา ดีกวาเดิม

S1

Total Corporate Strategy Management System Model

กฤษฎีกา 

ผู มีสวน
เกี่ยวของ

S
W
O
T

A
N
A 
L

Y
S
I
S

Vision Mission Goal Strategy
KPI

Target

CSFs CSFs CSFs

กลยุทธประเทศ

กลยุทธกระทรวง

กลยุทธจังหวัด

กลยุทธองคการบริหาร

กลยุทธรายบุคคล

ผูนําเชิงยุทธศาสตร

เครื่องมอืและเทคนิค ทางการบรหิาร/การจัดการ

คานิยม/วัฒนธรรมองคกร

ความรู/ความเขาใจ/ทักษะ/ทัศนคติ

Meet
Mandate

ความพึง
พอใจ 
ของ

ผูมีสวน
เกีย่วของ

เปาหมา
ย

All Right Reserved BSQM Group

Initiative

Mission Goal Strategy
KPI

Target

CSFs CSFs
Initiative

Mission Goal Strategy
KPI

Target

CSFs CSFs
Initiative

Vision Mission Goal Strategy
KPI

Target

CSFs CSFs CSFs
Initiative

Vision Mission Goal Strategy
KPI

Target

CSFs CSFs CSFs
Initiative

พันธกิจ

สาน
เสวนา

นาํนโยบายสูการปฏิบัติ

สมดุลยแหงชี วิต

๑.ทําไมตองมีเรา

๒.เราทําอะไรบาง

๓.ทําไปเพือ่อะไร

๔.ทําไดดหีรอืไม

๕.จะทําใหดขีึน้อยางไร

ระดบัองคการ ระดบัองคกร ระดบัองคGu

พันธกิจ เปาหมายชีวิตความมุงหมาย

ระบบงานหลกั กระบวนการหลัก กิจกรรมหลกั

วิเคราะหจดุออนแขง็
โอกาส ขอจํากดั

แผนยุทธศาสตร

เปาหมายของ
ระบบงาน

เปาหมายของ
กระบวนการ

เปาหมายของ
กิจกรรม

หาคาํถาม สิบหาประเด็น สามระดับ เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ปจจัยความสําเร็จ

เรียนรูความสําเร็จ
ปญหา/อปุสรรค

แผนพฒันาคุณภาพ
วิชาชีพ/บุคคล

ปรับปรุงสมรรถนะ
ตนเอง

ดั้งเดิมของ น.พ.อนุวัฒน พรพ JJ ปรุง ๒๙ มีนาคม 

หนาที่

คุณลักษณะ

ผลงาน/พฤติกรรม

องคกร/กู

ขอตกลง
รายป มาตรฐาน

การทํางาน ตัวชี้วัด
คุณภาพ

ปริมาณ

ทันเวลา

พึงพอใจ
นวตกรรม

ผลผลิต

ผลลพัธ

ผลกระทบ

การเรียนรู

บันทึก
ผลงาน
รายบุคคล

แผนปฏิบัติงานบุคคล
(พันธกจิ/วิสัยทัศน/ยทุธศาสตร)

งานหลัก/งานรอง/งานพฒันา

ความกาวหนาสาย
วิชาชีพ

ความตองการรายบุคคล

สมรรถนะ
ความรู/ความ
เขาใจ/ทักษะ/
ทัศนคติ

พันธกิจ/กฤษฎกีา
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ฅน - ฅน
ผูกพัน-ไวเนื้อ-เชื่อใจ

ฅนหลายฅน
แลกประสบการณ

กันในกลุม

กลุมหลายกลุม
“ลปรร”ระหวางกลุม

นําไปปฏิบัติ/พัฒนา
ปรับ/ปรุง/ตอยอด

ดั้งเดิม ศ.นพ.พิเชษ อุดมรัตน ม.อ JJ ปรุง กันยายน ๔๙

Body of 
Knowledge

Process 
of Knowing

การจัดการความรู  3 มุมมอง

Learning
Community

ความรูในกระดาษ

ความรูในคนความรูในเครือขาย “Total”
Knowledge

Management
เปน KM ที่รอบดาน
ตองจัดการทั้ง 3 อยาง

• เครื่องมอื ผอนแรงในการเรียนรูและพัฒนางาน

• เครื่องมอื สรางพลังทวคีูณ (Synergy) จากการ

 รวมหมูพลังที่แตกตาง หลากหลาย

• เครื่องมอื สรางความสัมพันธที่ดีในกลุมผูปฏิบตัิงาน

• เครื่องมอื ใชความรูของทั้งในและนอกหนวยงาน

• เครื่องมอื ดึงศักยภาพของคน & ทมีออกมาใช

• เครื่องมอื ทีน่าํไปสูการสรางนวัตกรรม

สรุป การจัดการความรู คือ...

KM เปน 
“เครือ่งมือ”
บริหาร 
ชนิดหนึ่ง 

ตองเลอืกใช
ใหเหมาะกับ
สถานการณ ตองรูจกั “ปรับเครื่องมือ” ใหเขากบับริบท

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
• เริ่มจากเรือ่งที่สนใจ
• ใช “หวัใจนักปราชญ”
• ตระหนักรู สิ่งที่กํากับอยูในใจ

(Mindset, Mental Model)กระบวนการ
และเครือ่งมอื

(Process Tools)

การเรียนรู
(Learning)

การสือ่สาร
(Communication)

การวดัผล
(Measurements)

การยกยองชมเชย
และการใหรางวลั

(Recognition and Reward)

เปาหมาย
(Desired State)

การเตรียมการและ
ปรับเปลีย่นพฤตกิรรม

(Transition and Behavior
Management)

World-Class KM
Environment
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World-Class KM
Environment

KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

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
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KM 3 รูปแบบในประเทศไทย

การจัดการความรู
(Explicit Knowledge)

การจัดการความรูสึก
(Tacit Knowledge)

การจัดการความรูสึกตัว
(Mental Model)ตองมีทั้งสามวงจึงจะเปน LO

ชุมชนนักปฎบิตัิ และ นักพัฒนา



ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพือ่
… แรงปรารถนารวมกนัในเรื่องๆ หนึ่ง
เขาใจเปนอยางดีวาอะไรเปนประเด็นที่
ตองพูดคุยกันมีวิธีการคิดและเขาถึง
ปญหาคลายๆ กัน

ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… ปฏิสัมพันธและสรางความสัมพันธ

ชวยเหลอืซึ่งกันและกันในการแกไขปญหา
และตอบคาํถามเชื่อมโยงกนัขามทีมและ
หนวยธรุกิจ (หรือองคกร)

ชมุชนแนวปฏบิัติ

กลุมคนที่รวมตัวกันเพื่อ
… แลกเปลี่ยนและพัฒนาความรูรวมกัน 
แลกเปลี่ยนขอมูล เคล็ดลับ และแนวปฏิบัติที่
เปนเลิศสรางเครื่องมือและฐานขอมลูความรู
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กําเนิด UKM ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

เครือขาย การ
จดัการ
ความรู ๕ 

มหาวทิยาลยั
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เครอืขายการจัดการความรู KKU_NU
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เครือขาย แลก เปลี่ยน เรียน รู KM เติมเตม็ QA มมส มอบ มฟล สกอ
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การ เรยีนรู
เปาหมายของการ เรยีนรู คือ            
เพื่อใหทํางานอยางฉลาดขึ้น

ไมใชเพื่อทํางานหนักขึ้น
- Peter F. Drucker
เจาพอดานบริหาร
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สรปุ 

“Blog”  จึงเปนอีกหนึ่ง เครื่องมือเสริม
ที่ใชในการจดัการความรู 

และ เพื่อสื่อสาร-สรางเครือขาย
ใหขอมูลดวยความฉับไว และ ใหมสด 

มีอิสระทางความคิด  
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สามารถแสดงความคิดเห็น
ลงในบนัทึกตนเอง

หรอื แสดงความคิดเห็นเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู

เพื่อตอยอดจากคนอื่นได
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ทํ างานประจํ าใหดี
มีอะไรใหหารือกนั
ขยันทบทวน

ALR =After Learning Review
1. ไดเรยีนรูอะไร
2.จะนาํไปทาํอะไรตอ
3.ขอเสนอแนะ เพือ่พฒันา JJ
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คนไทย หัวใจพัฒนา
KM จะกาวไกล  
หากรวมใจพฒันา

KM จะกาวหนา 
หากประชาสามัคคี


