
 

สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

ประจ าปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 ถงึ กันยายน 2557) 

ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดักำรควำมรู้ ซึง่

เป็นเคร่ืองมือในกำรพฒันำองค์กรให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ จงึได้มีกำรสง่เสริมกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำง

ตอ่เน่ือง  เพ่ือให้บคุลำกรมีควำมรู้ท่ีทนัสมยั ด้วยกำรส่งเสริมให้บคุลำกรเข้ำร่วมกำรประชมุ กำรอบรม กำร

สมัมนำท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำงำน ซึง่จดัโดยหน่วยงำนภำยในและหนว่ยงำนภำยนอกของภำครัฐและ

เอกชน  อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้บคุลำกรมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ภำยในองค์กร ด้วยกำรน ำควำมรู้ และ

ประสบกำรณ์ท่ีได้รับ มำถ่ำยทอดผ่ำนกิจกรรม  อำศรมวิทยทรัพยำกร ตัง้แตปี่ 2552 เป็นต้นมำ เพ่ือให้บคุลำกร 

สำมำรถน ำควำมรู้มำประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำตนเอง และพฒันำองค์กรได้ 

ตอ่มำในปี 2556  ส ำนกังำนวิทยทรัพยำกรได้จดัตัง้คณะคณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ขึน้ เพ่ือท ำ

หน้ำท่ีจดักิจกรรมพฒันำระบบบริหำรเพ่ือกำรจดักำรองค์ควำมรู้ภำยในส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร โดยมีแนวคดิ

ในกำรเช่ือมโยงควำมรู้ท่ีมีอยู่ในตวับคุลำกร (Tacit Knowledge) และควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ (Explicit 

Knowledge) มำถ่ำยทอดควำมรู้ และแบง่ปันประสบกำรณ์ เทคนิค และกลยทุธ์ตำ่งๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่กำร

พฒันำงำน รวมทัง้มีกำรจดัเก็บองค์ควำมรู้อยำ่งเป็นระบบ สำมำรถสืบค้นเพ่ือน ำมำประยกุต์ใช้ในกำร

ปฏิบตังิำนได้อยำ่งทัว่ถึง ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำองค์กรตอ่ไป 

 คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จงึได้ด ำเนินกำรเพ่ือส่งเสริมกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้ และสนบัสนนุ

ให้บคุลำกรได้มีกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่กำรพฒันำกำร

ปฏิบตังิำน และกำรพฒันำองค์กร โดยมีขอบเขตและเป้ำหมำยกำรจดักำรควำมรู้ ดงัตอ่ไปนี ้

ขอบเขตการจัดการความรู้ 

1. กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงด้ำนบรรณำรักษศำสตร์และสำรสนเทศศำสตร์ และศำสตร์อ่ืนๆ ให้เป็น

หมวดหมู ่สำมำรถสืบค้นข้อมลูได้จำกเว็บไซต์กำรจดักำรควำมรู้ของส ำนกังำนฯ 



2. กำรจดักำรประชมุ อบรม สมัมนำ และศกึษำดงูำน เพ่ือเพิ่มพนูควำมรู้ให้บคุลำกรและน ำไปใช้ใน

กำรปฏิบตังิำนให้เกิดทกัษะและประสิทธิภำพในกำรท ำงำนยิ่งขึน้ 

3. กำรจดัให้มีกำรน ำควำมรู้ในกำรปฏิบตังิำนจำกบคุลำกรท่ีมีประสบกำรณ์และควำมรู้ในองค์กร มำ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือให้บคุลำกรน ำควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญและทกัษะเฉพำะด้ำน มำพฒันำกำรท ำงำนให้มี

ประสิทธิภำพ 

เป้าหมายการจัดความรู้ 

1. เพ่ือให้บคุลำกรส ำนกังำนฯ มีวฒันธรรมในกำรเรียนรู้ร่วมกนั 

2. เพ่ือให้ส ำนกังำนฯ มีคลงัควำมรู้ท่ีหลำกหลำยและเป็นแหลง่เรียนรู้ร่วมกนั 

3. เพ่ือสร้ำงเครือขำ่ยชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ทัง้ภำยในและภำยนอกหนว่ยงำน 

4. เพ่ือให้ส ำนกังำนฯ เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

การด าเนินงานจัดการความรู้  

1. การก าหนดแผนการด าเนินงาน ออกแบบโลโก้และท าเสือ้ KM 

 
คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 

ประจ ำปี 2557 และด ำเนินงำนจดักิจกรรมตำ่งๆ ตำมแผนงำนท่ีก ำหนดไว้ รวมถึงกำรออกแบบโลโก้ 

เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์ กำรจดักำรควำมรู้ของหน่วยงำน ส ำหรับกิจกรรมบำงอยำ่งท่ีไมส่ำมำรถด ำเนินกำร



ตำมแผนได้ คือ กิจกรรม Expert Talk เน่ืองจำกชว่งเวลำนัน้ มีกำรปรับปรุงระบบห้องสมดุอตัโนมตัิ 

จำก Millennium มำเป็น Sierra ท ำให้วิทยำกรและทีมงำนตดิภำรกิจ ไมส่ำมำรถจดักิจกรรมใน

ชว่งเวลำดงักลำ่วได้ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ได้มีกำรจดักิจกรรมสพัเพเหระกบั

KM (Morning Talk with KM) ขึน้ เพ่ือให้บคุลำกรได้มีโอกำสได้พบปะ พดูคยุ แลกเปล่ียน

ประสบกำรณ์ ในบรรยำกำศสบำยๆ ยำมเช้ำแทน 

 

ภาพท่ี 1 แผนการด าเนินงาน 

 

 
ดรูำยละเอียดเพิ่มเตมิท่ี http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=595 

 

 

 

 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/?page_id=595


ภาพท่ี 2 โลโก้ KM 

 
ความหมายของ Logo KM 

 

 ภำพรวม โลโก้ KM มีลกัษณะ เหมือน นกฮกู ซึง่หมำยถึง ควำมฉลำดปรำดเปร่ือง เป็นผู้ รู้  

 คณะกรรมกำร KM ท ำหน้ำท่ีในกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ และจดักำรให้อยูใ่นรูปแบบท่ีง่ำยและ

พร้อมให้ผู้สนใจน ำควำมรู้ท่ีได้รับกลบัไปใช้งำนได้ รวมทัง้ยงัท ำหน้ำท่ีเผยแพร่ควำมรู้ตำ่งๆ 

ให้กบั ชำว OAR ได้รับรู้  

 

ดังนัน้ การใช้สัญลักษณ์  นกฮูก ในโลโก้ KM จึงหมายถงึ หน่วยงานท่ีเป็นผู้รู้ผู้ปราดเปร่ือง 

พร้อมส่งต่อความรู้เหล่านัน้ให้กับชาว OAR ต่อไป 

 

ความหมายของสีและรูปทรงเรขาคณิต ท่ีประกอบเป็นโลโก้ 

สีส้ม   =  ควำมคดิสร้ำงสรรค์ มีควำมเช่ือมัน่ ร่ำเริงสนกุสนำน 

สีเทำ   =  ควำมสมดลุ ควำมร่วมมือ มีควำมเป็นกลำง 

รูปสำมเหล่ียม  =  เป็นคนคล่องแคลว่วอ่งไว กระตือรือร้น รวดเร็ว  

รูปวงกลม =  เป็นคนมีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์  ทะเยอทะยำน  ควำมคดิท่ีไมห่ยดุนิ่ง 

Infinity  = ไมมี่วนัจบสิน้ 

 

ตัวอักษร "KM" ลักษณะเหมือนปีกให้ความอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่งพาได้เสมอ 

 

 

 



ภาพท่ี 3 เสือ้ KM 

 

 
 

2. การพัฒนาเว็บไซต์ KM  http://dbcar.car.chula.ac.th/km/ 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรพฒันำเว็บไซต์ KM เพ่ือแหลง่รวบรวมองค์ควำมรู้และเป็น

ชอ่งทำงกำรส่ือสำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ของบคุลำกร อยำ่งมีระบบ สำมำรถสืบค้นควำมรู้ 

และน ำไปประยกุต์ใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิผล โดยมีหวัข้อตำ่งๆ ดงันี ้

 รู้จกัเรำ, ท่ีมำ, แผนกำรด ำเนินงำน, คณะกรรมกำร 

 ขำ่วสำร/กิจกรรม (ประชำสมัพนัธ์กิจกรรมตำ่งๆ ) 

 คลงัควำมรู้ (ระเบียบ ข้อบงัคบั คูมื่อ เทคนิคกำรท ำงำนและควำมรู้เก่ียวกบั 

KM) 

 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ (อำศรมวิทยทรัพยำกร Morning Talk with KM) 

 แนะน ำเว็บไซต์ (เว็บไซต์ KM หนว่ยงำนตำ่งๆ) 

 

 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/


ภาพท่ี 4 เว็บไซต์ KM 

 

 
 

นอกจำกนีย้งัมีกำรจดักิจกรรมแนะน ำเว็บไซต์ KM เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2557 เพ่ือให้บคุลำกรทรำบ

ข้อมลูตำ่งๆ ท่ีมีรวบรวมไว้ในเว็บเพจ และวิธีกำรเข้ำใช้งำน เพ่ือให้บคุลำกรสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร

ปฏิบตังิำนตอ่ไป นอกจำกนีย้งัสำมำรถตดิตำมกิจกรรมด้ำนกำรกำรจดักำรควำมรู้ย้อนหลงัผำ่นเว็บไซต์ KM ได้

อีกด้วย  

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 5 ประมวลภาพกิจกรรมแนะน าเว็บไซต์ KM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. จัดกิจกรรม (Learning & Sharing Knowledge) 

3.1 การจัดบรรยายความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

 
คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จดัให้มีกำรบรรยำย หวัข้อ “ศำสตร์และศลิป์ของกำรจดักำรควำมรู้ใน

องค์กร” โดย ดร.ประพนธ์ ผำสกุยืด วนัท่ี 31 มีนำคม 257 เพ่ือให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำร

จดักำรควำมรู้แก่บคุลำกร  

ภาพท่ี 6 ภาพกิจกรรมการบรรยาย KM 

 
 



3.2 การจัดกิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร (OAR Forum)  

 
 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จดักิจกรรมอำศรมวิทยทรัพยำกร (OAR Forum) ให้เพ่ือสนบัสนนุให้

บคุลำกร น ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรไปศกึษำดงูำน หรืออบรม มำถ่ำยทอดควำมรู้และแบง่ปันประสบกำรณ์ ซึง่

กนัและกนัภำยในองค์กร อย่ำงตอ่เน่ือง  ดงัตอ่ไปนี ้

 

ครัง้ที ่ วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
1 29 ต.ค.56 - The Global Development Network 

Asia Pacific (GDLN AP) : Regional 
Meeting  in Seoul, Korea 

 
ผศ. ดร. พิมพ์ร ำไพ  เปรมสมิทธ์ 

  -The 2013 NTU Libraries PIPIL 
programme  : Experience and Sharing 
at Singapore 

น.ส. สนุิตำ เข็มทอง 

  -กำรจดัเก็บข้อมลูภำพและเสยีง และระบบ
กำรผลติรำยกำรเพือ่เผยแพร่ออกอำกำศ ณ 
สถำนีวิทยโุทรทศัน์กำรศกึษำทำงไกล ผำ่น
ดำวเทียม โรงเรียนวงัไกลกงัวล อ ำเภอหวั
หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

นำยนรำพงค์ เกิดบวัเพชร 
นำยพิพฒัน์ ศรีเที่ยง 

  -เพิ่มควำมมัง่คัง่ด้วยกำรวำงแผนภำษี นำงเสำวนีย์ เฉลมิเทวี 
    



ครัง้ที ่ วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
2 4 ก.พ.57 กำรฝึกอบรมภำษำองักฤษเพื่อพฒันำควำม

สมำรถทำงด้ำนกำรฟัง กำรอำ่นและกำร
เขียนสำหรับบคุลำกรจฬุำฯ 

น.ส.สำยฝน เตำ่แก้ว 
นำงระเบยีบ แสงจนัทร์ 
น.ส.สมร ไพรศรี 
น.ส.สนุิตำ เข็มทอง 

  ก้ำวสูอ่ำเซียนอยำ่งมัน่คงมุง่ตรงพฒันำงำน
ให้ยัง่ยืน 

น.ส.พิมพ์ คงมำ 
น.ส.มำนิดำ เวชพรำหมณ์ 

  -กำรพฒันำ EQ เพื่อเพิม่ประสทิธิภำพงำน
ห้องสมดุ 

นำงสวุรรณำ บญุเสริม 

  ควำมท้ำทำยของห้องสมดุ
สถำบนัอดุมศกึษำยคุใหม ่

ดร. บรรพต สร้อยศรี 
นำงระเบยีบ แสงจนัทร์ 
นำงวรำวรรณ วีร์วรวงศ์ 

3 25 มิ.ย.57 เปิดบ้ำน "ฝ่ำยบริหำร ตอนสวสัดกิำรนำ่รู้ นำงปิยวรรณ ตระกลูฤทธ์ิ  
นำงสมใจ    ภิริยะกำกลู  
นำงเสำวนีย์ เฉลมิเทวี 

4 14 ส.ค.57 Library, E-resources: Implications for 
OAR 
Scopus 10 Year Celebration & Forum in 
Amsterdam 
เร่ืองเลำ่จำกเชียงใหม ่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. พิมพ์ร ำไพ  
เปรมสมิทธ์ิ 
น.ส.สำยฝน  เตำ่แก้ว 
 
ทีมศนูย์พฒันำสือ่ นวตักรรมและ
เทคโนโลยี 
นำงศิริลกัษณ์ สตุนัไชยนนท์   
นำยชชัวำล ศรีสละ  
นำยวรัช แก้วบญุเพิ่ม  
นำงสวุรรณำ บญุเสริม  
นำยธนำกร ปัญญำฤดีพร 
 

 

 

 

 

 



ภาพท่ี 7 ประมวลภาพกิจกรรม อาศรมวิทยทรัพยากร 

 

 
 

3.3 การจัดกิจกรรม Morning Talk 

 
 

  
 

 



คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรจดักิจกรรม Morning Talk with KM @OAR  ทกุเช้ำวนัพธุ 

เพ่ือให้บคุลำกรได้พบปะ พดูคยุ แลกเปล่ียนเรียนรู้ อพัเดทข้อมลู และหำรือเร่ืองตำ่งๆ ร่วมกนัในบรรยำกำศ

สบำยๆ Coffee time ยำมเช้ำ ซึง่เร่ิมจดัครัง้แรก ในวนัพธุท่ี 7 พฤษภำคม 2557 และจดัอย่ำงตอ่เน่ืองกนั รวม 

19 ครัง้ โดยมีหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

ครัง้ที ่ วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
1 7 พฤษภำคม 

2557 
โครงกำรสมัมนำบคุลำกร ส ำนกังำนวิทย
ทรัพยำกร ประจ ำปี 2557 
- กำรท ำ KM ภำยในศนูย์/ฝ่ำย 
- กำรพฒันำตนเองด้ำนภำษำ 

นำงสภุทัรียำ จิตรกร       
นำงสรีุย์ ทรัพย์สงำ่         
น.ส.สมร ไพรศรี 

2 14 พฤษภำคม 
2557 

กำรพฒันำตนเองด้ำนภำษำ (English for 
staff) 

น.ส.สมร ไพรศรี 
 
 

3 4 มิถนุำยน 
2557 

กำรพฒันำตนเองด้ำนภำษำ ตอนท่ี 2 
(English for staff Part 2) 

น.ส.สมร ไพรศรี 
 
 

4 11 มิถนุำยน 
2557 

รู้จกัโครงก ำร 3 ดี กบัพ่ีเบญจำ รุ่งเรืองศิลป์ 
ผู้จดักำรศนูย์มรดกภมูิปัญญำฯ 

นำงเบญจำ รุ่งเรืองศิลป์ 
 
 

5 18  มิถนุำยน 
2557 

Sierra  overview นำงฉตัรวรุณ  สดุใจประภำรัตน์   

6 25 มิถนุำยน 
2557 

รู้จกั Sierra ผำ่นหวัหน้ำ Module  
- Acquisition 
- Serial 
- Catalog  
- Circulation  
- OPAC  

 
นำยธนชั บญุจนัทร์ 
น.ส.สำยฝน เตำ่แก้ว 
น.ส.ชนิดำ จริยำพรพงศ์ 
น.ส.ปรำงทิพย์ อิศรำงกรู ณ อยธุยำ 
น.ส.สมร ไพรศรี 
 

7 2 กรกฎำคม 
2557 

สนทนำภำษำองักฤษกนัเถอะเรำ น.ส.สมร ไพรศรี 
 

8 9 กรกฎำคม 
2557 

กำรจดักำรพืน้ท่ีวิทยำนิพนธ์ น.ส.สำยฝน เตำ่แก้ว 
 



ครัง้ที ่ วนัท่ี หวัข้อ วิทยำกร 
9 16 กรกฎำคม 

2557 
เร่ืองเลำ่จำกบำงแสน นำงสรีุย์ ทรัพย์สงำ่  

น.ส.ชนิดำ จริยำพรพงศ์  
นำงองัคณำ บญุเลศิ  
นำงวรำวรรณ วีร์วรวงศ์  
นำยชชัวำล ศรีสละ 
นำยธนชั บญุจนัทร์ 

10 23 กรกฎำคม 
2557 

“มีดีต้องโชว์กบั 5 ส” คณะกรรมกำร 5 ส 

11 30 กรกฎำคม 
2557 

“Chulalinet Fair” น.ส.จนัทร์งำม ชตูระกลู 

12 6 สงิหำคม 
2557 

Subject Librarian นำยธนชั บญุจนัทร์ 

13 13 สงิหำคม 
2557 

e-Thesis กบั ห้องสมดุของเรำ น.ส.ชนิดำ จริยำพรพงศ์ 
นำยเชิดวงศ์ หงษ์ศรีจินดำ 

14 20 สงิหำคม 
2557 

CU E-THESIS ในปีกำรศกึษำ 2557 น.ส.กนกกร กมลเพ็ชร  
น.ส.วชัรี เกวลกลุ 

15 27 สงิหำคม 
2557 

CSO กำรเปลีย่นแปลงกบัควำมยัง่ยืนของ
องค์กำร รุ่นท่ี 1 

บคุลำกรส ำนกังำนวิทยทรัพยำกร 
ระดบัปฏิบตัิกำร 

16 3 กนัยำยน 
2557 

ePAY slip นำงปิยวรรณ ตระกลูฤทธ์ิ 

17 10 กนัยำยน 
2557 

CSO กำรเปลีย่นแปลงกบัควำมยัง่ยืนของ
องค์กำร รุ่น 2 

นำยรัฐธีร์ ปภสัสรีุย์โชติ  
น.ส.ชลดำ พรหมชำติสนุทร 

18 17 กนัยำยน 
2557 

CMD โฉมใหม ่ ดร. บรรพต สร้อยศรี  
นำงศิริลกัษณ์ สตุนัไชยนนท์  
นำยวรัช แก้วบญุเพิ่ม 

19 24 กนัยำยน 
2557 

20 ค ำถำมกบั Morning Talk..หำค ำตอบได้

ที ่http://dbcar.car.chula.ac.th/km/  
น.ส.สมร ไพรศรี 
 

 

 

http://dbcar.car.chula.ac.th/km/


ส ำหรับผู้ ท่ีไมส่ำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรม Morning Talk ในบำงหวัข้อ สำมำรถตดิตำมรำยละเอียดได้จำก

สรุปกิจกรรม Morning Talk with KM ได้ท่ีเว็บไซต์อีกด้วย 

 
 

ภาพท่ี 8 ประมวลภาพกิจกรรม Morning Talk with KM 

 

 
 



Morning Talk with KM (Final) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ศึกษาดูงาน KM หน่วยงานภายนอก 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ จดัให้มีกำรศกึษำดงูำนด้ำนกำรด ำเนินงำน  กำรประกนัคณุภำพ /

กำรตรวจติดตำมคณุภำพภำยใน / กิจกรรม 5 ส / กำรจดักำรควำมรู้ (KM) และระบบงำนห้องสมดุ  ณ ส ำนกั

บรรณสำรกำรพฒันำ สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ (NIDA) เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2557 เพ่ือ

แลกเปล่ียนควำมรู้ และประสบกำรณ์กบัหน่วยงำนภำยนอก 

 

ภาพการศึกษาดูงาน KM 

 

 
 

 

 

 

 



5. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 

 

 

 
 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ด ำเนินกำรจดักิจกรรมตำ่งๆ โดยมีกำรประชำสมัพนัธ์กิจกรรมตำ่งๆ 

เพ่ือให้บคุลำกรทรำบข่ำวสำร กำรจดักิจกรรมของคณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ ผำ่นชอ่งทำงกำรส่ือสำรท่ี

ทนัสมยัหลำกรูปแบบ และมีประสิทธิภำพ เชน่ E-Mail ภำยในองค์กร เว็บไซต์ KM และE-Poster 

 

6. สรุปผลการประเมินความพงึพอใจ 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ด ำเนินกำรจดักิจกรรม ได้ส ำรวจควำมพงึพอใจของบคุลำกรท่ีมีตอ่

กิจกรรมตำ่งๆ ท่ีคณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมกำรจดักำรควำมรู้ ตลอดระยะเวลำ 1 ปีท่ี

ผำ่นมำ ได้ผลสรุปควำมพงึพอใจดงัตอ่ไปนี ้

 

 



ภาพท่ี 9 กราฟแสดงจ านวนร้อยละของแบบประเมินผลที่ได้รับคืนและไม่ได้รับคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78.20% 

21.70% 

แบบประเมิน KM 2557 

ได้รับคืน 

ไมไ่ด้รับคืน 



ภาพท่ี 10 กราฟแสดงความพงึพอใจต่อการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการ KM 

กิจกรรม อาศรมวิทยทรัพยากร (OAR Forum) 

 

เม่ือพิจำรณำจำกกรำฟข้ำงต้นจะพบวำ่ ควำมพงึพอใจของบคุลำกรท่ีมีตอ่กิจกรรม อำศรมวิทย

ทรัพยำกร (OAR Forum) ตลอดเวลำ 1 ปีท่ีผำ่นมำ สว่นใหญ่มีความพงึพอใจกับหัวข้อและสถานท่ีจัด มาก

ที่สุด โดยเห็นวำ่ ท ำได้ดีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 69.44% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน   รองลงมา คือ ควำม

พงึพอใจใน รูปแบบกิจกรรมและอาหารว่าง  คิดเป็นร้อยละ 66.67% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน ควำม

พงึพอใจในเร่ือง ระยะเวลำท่ีจดั คดิเป็นร้อยละ 61.11% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน ตำมล ำดบั และ

สุดท้าย คือ ควำมพงึพอใจเก่ียวกบั ความรู้ท่ีได้รับและปรับใช้ในงานท่าน คิดเป็นร้อยละ 50 % ของ

บคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน  ส ำหรับเร่ืองท่ีบคุลำกรเห็นวำ่ ควรปรับปรุง มำกท่ีสดุ คือ ระยะเวลาที่จัด : 

ประมาณ 3 ช่ัวโมง คิดเป็นร้อยละ 4.91% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน 
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1.50% 1.44% 4.91% 2.00% 

ต้องปรับปรุง 

ปำนกลำง 

ท ำได้ดีแล้ว 



 

กิจกรรม สัพเพเหระ กับ KM (Morning Talk with KM) 

 

เม่ือพิจำรณำจำกกรำฟข้ำงต้นจะพบวำ่ ควำมพงึพอใจของบคุลำกรท่ีมีตอ่กิจกรรม สพัเพเหระกบั KM 

(Morning Talk with KM) ตลอดเวลำ 1 ปีท่ีผำ่นมำ ส่วนใหญ่มีความพงึพอใจกับรูปแบบ : ล้อมวงพูดคุย 

มากที่สุด โดยเห็นว่ำ ท ำได้ดีแล้ว คดิเป็นร้อยละ 83.33% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน  รองลงมา คือ 

ควำมพงึพอใจใน หัวข้อ  คิดเป็นร้อยละ 75% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน ควำมพงึพอใจในเร่ือง สถำนท่ี

จดัและอำหำรวำ่ง คิดเป็นร้อยละ 72.22% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน ควำมพงึพอใจในเร่ือง ระยะเวลำท่ี 

: ประมำณ 30 นำที คดิเป็นร้อยละ 70.83% ของบคุลำกรท่ีตอบแบบประเมิน ตำมล ำดบั และสุดท้ายคือ 

ควำมพงึพอใจเก่ียวกบั ความรู้ท่ีได้รับและปรับใช้ในงานท่าน คิดเป็นร้อยละ 63.89 % ของบคุลำกรท่ีตอบ

แบบประเมิน  
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ความประทับใจและความคิดเหน็ 

1. ความประทับใจ 

 บริกำรของผู้จดักิจกรรม 

 ทีมงำนเป็นกนัเอง "บ้ำนอนัอบอุน่" 

 ผู้จดัท ำงำนร่วมแรง แข็งขนัดี นำ่ช่ืนชม 

 ดีทกุอยำ่งแล้ว   ถกูใจใชเ่ลย 

 ทีมงำนเข้มแข็ง  ขอบคณุคณะกรรมกำร KM ท่ีตัง้ใจจดักิจกรรมดีๆ 

 ชอบ KM Morning Talk เพรำะได้พดูคยุและอพัเดทกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใน OAR ได้รู้วำ่

ใคร ท ำอะไร มีกิจกรรมอะไรอยู่ 

 เป็นชอ่งทำงกำรส่ือสำร ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัง้ในเร่ืองกำรปฏิบตังิำนและควำมเป็นอยู่ในอีก 

1 ชอ่งทำง 

 ทีมงำนตัง้ใจท ำงำน ให้ก ำลงัใจท ำตอ่ไปนะคะ ได้รับข้อมลูขำ่วสำรเก่ียวกับหนว่ยงำน เป็นกำร

ส่ือสำรทำงตรง 

 ผู้น ำเสนอมีกำรเตรียมตวัและตัง้ใจน ำเสนอเป็นอยำ่งดี 

 ทรำบถึงควำมเปล่ียนแปลงในองค์กรได้รวดเร็ว เข้ำถึง เข้ำใจ  

 ได้รับรู้ควำมก้ำวหน้ำ ควำมเป็นไปในด้ำนตำ่งๆ ของศนูย์/ฝ่ำย 

 มีโอกำสพบปะแลกเปล่ียน พดูคยุกนัภำยในหนว่ยงำนมำกขึน้ 

 บรรยำกำศเป็นกนัเอง คณะกรรมกำรมีควำมพยำยำมและมุง่มัน่ท่ีจะให้ KM ของส ำนกังำน

เกิดขึน้มำ 

 จดัได้ดีมำกๆ ชอบกิจกรรมรูปแบบนี ้ บรรยำกำศเป็นกนัเองดี ขอให้จดัตอ่ไป 

 ผู้ให้ข้อมลู ควำมรู้และผู้ ฟังร่วมมือร่วมใจกนัดี ท ำให้รู้ถึงเร่ืองรำวตำ่งๆ ท่ีได้ท ำกิจกรรมตำ่งๆ 

 ประทบัใจกิจกรรม Morning Talk ได้มีกำรพดูคยุกบัทกุคน ตรงกลุม่เป้ำหมำย ในบรรยำกำศท่ี

เป็นกนัเอง 



 พิธีกร และทีมงำน สำมำรถสร้ำงบรรยำกำศเป็นกนัเองได้ดี รำยงำนสรุปเขียนได้ดี อำหำร

เคร่ืองด่ืมบริกำรดี ได้สำระแบบสบำยๆ ไมเ่ครียดดี 

2. กิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีอยากให้จัดในครัง้ถัดไป 

 กำรถอดควำมรู้ในองค์กร / Expert Talk 

 ควรจดั KM สญัจรไปแตล่ะศนูย์ / ฝ่ำย ในแตล่ะไตรมำส เพ่ือควำมก้ำวหน้ำ พฒันำกำร

ท ำงำนใหม่ๆ  ควำมรู้ใหม่ๆ  มีอะไรใหม่ๆ   

 อยำกให้ทกุศนูย์ / ฝ่ำย มีสว่นร่วมมำกขึน้ท่ีควรมำเลำ่สูก่นัฟังแบบเบำๆ อยำ่งสพัเพเหระอยำ่ง

ท่ีเป็นมำ 

 ปัญหำบำงประกำร เชน่ ห้องน ำ้ไมส่ะอำด ปิดลิฟต์โดยสำรนำนเกินไป กำรจอดรถของ

ผู้ รับเหมำ และของบคุลำกร 

 ทิป ควำมรู้ เคล็ดลบัท่ีไมเ่ก่ียวกบังำนโดยตรง แตใ่ช้กบัชีวิตประจ ำวนัได้ เชน่ อำหำร บคุลิก 

กำรแตง่หน้ำ แนะน ำแหลง่อำหำร ของลดรำคำ กำรฝึกจิต กำรทอ่งเท่ียว ขำ่วดงัน่ำสนใจ 

ภำษำองักฤษวนัละประโยค ฯลฯ 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 

กิจกรรมอาศรมวิทยทรัพยากร  (OAR Forum) 

 ยงัไมเ่ป็น KM ซะทีเดียว 

 ควรมี 2 แบบให้เลือก คือ 1) บรรยำย 2) สง่เอกสำรสรุปท่ีไปอบรมมำ 

 ระยะเวลำท่ีจดันำนเกินไป / ใช้เวลำเยอะเกินไป / ใช้เวลำมำกเกินไป 

 ปรับปรุงรูปแบบบ้ำงก็ดีคะ่ เพรำะเกิดควำมเคยชิน 

 ได้รับควำมรู้ในกำรพฒันำตนเอง 

 อำจไมใ่ช้วิธีบรรยำย และผู้บรรยำยไมต้่องอยู่บนเวที แตเ่ปล่ียนมำนัง่ล้อมวง เลำ่เร่ืองอนำ่จะ

ได้บรรยำกำศสบำยๆ ยิ่งขึน้ 

 



กิจกรรมสัพเพเหระกับ KM (Morning Talk with KM) 

 ได้รับข้อมลูขำ่วสำรของหน่วยงำน 

 สถำนท่ีจดัมมุวำสำรดีกว่ำ ท่ีจดัตรงหน้ำร้ำนกำแฟ 

 ควรจดัท่ีชัน้ 7 

 ควรจดัระยะเวลำ  45 นำที - 1 ชัว่โมง 

 ควรจดัเก้ำอีผู้้พดูและผู้ ฟังให้เหมำะสม ฟังไมช่ดั ไมเ่ห็นหน้ำผู้พดู ฯลฯ 

 ไมต้่องมีค ำว่ำ KM ใช้หวัข้อว่ำ Morning Talk พอ เพ่ือให้เปิดกว้ำงแก่กำรจดั 

 Morning Talk ลดเหลือเดือนละครัง้ หรือเดือนละ 2 ครัง้ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 อยำกให้มีกิจกรรมเชน่นีไ้ปเร่ือยๆ รูปแบบไมซี่เรียสดี 

 นำ่จะจดัในชว่งเวลำ 7.30-8.00 เพ่ือจะได้ไมร่บกวนเวลำท ำงำน 

 ท ำอย่ำงไรจงึจะดงึคนท่ีไมเ่คยเข้ำฟังมำเข้ำฟังบ้ำง 

 เสียงดงัไปนิด / ลดเสียงลงเล็กน้อย 

 จดัให้ผู้น ำเสนอนัง่เห็นได้ทกุมมุ เสียงฟังชดัมำกกวำ่นี ้

 สปัดำห์ละ 1 ครัง้ดีแล้ว ควรประชำสมัพนัธ์ให้มำกกวำ่นี ้

 อำหำรวำ่งควรมีผลไม้ / ขนมไทย / มีน ำ้ผลไม้ตำ่งๆ และควรน ำแก้วมำกนัเอง 

 อยำกให้จดั AAR (After Action Report) กำรพดูคยุสรุป แลกเปล่ียน เพ่ือแบง่ปัน

ประสบกำรณ์ ทัง้ด้ำนท่ีเป็นอปุสรรคและควำมส ำเร็จในกำรท ำงำน 

 นำ่จะมีกำรบนัทกึเป็นวิดีโอในเร่ืองท่ีเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกบคุลำกรท่ีเป็น KM จริงๆ ไม่

จ ำเป็นต้องเชิญมำพดูทัง้หมด เพ่ือให้เจ้ำตวัมีเวลำเตรียมตวั /เนือ้หำ /อปุกรณ์กำรถ่ำยทอด 

KM ของเค้ำให้มีควำมสมบรูณ์ 

 หวัข้อท่ีจดั ควรพิจำรณำดงันี ้1) ให้ตวัแทน (คณะท ำงำน) จำกแตล่ะฝ่ำย/ ศนูย์สอบถำม / หำ

ข้อมลูจำกสงักดั หมนุเวียนกนัไป    2) จดัหวัข้อตำมวำระพิเศษ / รำยกำรพิเศษท่ี OAR จดั / 

เหตกุำรณ์พิเศษในสงัคม นำ่จะได้รับควำมสนใจ 



 ควรเปิดโอกำสให้ทกุศนูย์ ได้บอกเล่ำเร่ืองท่ีน่ำสนใจ และเป็นประโยชน์ตอ่ OAR (ท่ีผำ่นมำ

บำงศนูย์ยงัไมเ่คยเลำ่เร่ืองให้ฟัง) โดยจดัตำรำงไว้ นดัไว้ล่วงหน้ำ 

 เร่ืองท่ีออกจำกท่ีประชมุ inner ท่ีเป็นนโยบำยปฏิบตั ิควรแจ้งตรงนีด้้วย เผ่ือผู้จดักำรศนูย์ยงัไม่

แจ้งลกูน้องในสงักดั 

 ถ้ำวำระถดัไป กรรมกำรชดุใหมจ่ะจดักิจกรรม Morning Talk ให้เป็นแบบไมเ่ป็นทำงกำรมำก 

นำ่จะท ำให้บคุลำกรมีสว่นร่วมในกำรแลกเปล่ียนควำมคดิเห็นเพิ่มขึน้ 

 แบบสอบถำมควรถำมเร่ืองกำรเข้ำร่วม / ไมเ่ข้ำ / /ไมเ่คย พร้อมเหตผุลด้วยน่ำจะเป็น

ประโยชน์มำกขึน้ 

 พยำยำมปิดกิจกรรมอย่ำให้เลยเวลำมำกนกั บำงครัง้อำจมีเล่นเกมเล็กๆ สัน้แจกรำงวลัเล็กๆ  

 ให้มีแบบนีต้อ่ไป อำจจะไมต้่องทกุสปัดำห์ก็ได้ ขอบคณุคณะกรรมกำร QA, KM มีจดักิจกรรม

ดีแบบนี ้

กำรจดักำรควำมรู้ (KM) เป็นเร่ืองท่ีหลำยองค์กรให้ควำมส ำคญั เพรำะสง่ผลตอ่กำรพฒันำบคุลำกร

และกำรพฒันำขององค์กร  ดงันัน้กำรให้ควำมรู้และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรจดักำรควำมรู้ แก่บคุลำกร

เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็นอยำ่งยิ่ง ทำงคณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้ จงึมุง่เน้นกำรจดักิจกรรมเพื่อสร้ำงแรงจงูใจ และสร้ำง

ควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรจดักำรควำมรู้ ตลอดจนสง่เสริมกำรแบง่ปันควำมรู้และประสบกำรณ์ซึง่กนัและกนั โดย

หวงัวำ่ควำมรู้และประสบกำรณ์ท่ีถ่ำยทอดมำนัน้ ถือเป็นองค์ควำมรู้ ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนของบคุลำกร

และเป็นประโยชน์ในกำรพฒันำองค์กรตอ่ไป 

จดัท ำโดย นำงสมญัญำ ไตรทิพย์พิทกัษ์ 

 

คณะกรรมกำรกำรจดักำรควำมรู้ (KM) ปี 2557 

 

 

 


