กําหนดการประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาเกณฑประเมินการจัดการความรู
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ หองประชุมสมบูรณ วัชโรทัย ชั้น ๒ กรมอนามัย
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
ลงทะเบียน
๘.๓๐ – ๙.๐๐.น.
กลาวตอนรับ / ชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม
๘.๔๕ – ๙.๐๐.น.
โดย นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
พิธีเปดการประชุมฯ
๙.๐๐ – ๙.๓๐.น.
โดย นายแพทยประดิษฐ วินิจจะกูล
รองอธิบดีกรมอนามัย (CKO-KM)
แลกเปลี่ยนเรียนรู : ประสบการณการประเมินการจัดการความรูในองคกร
๙.๓๐.– ๑๒.๐๐น.
๑ : ประเมินทรัพยากรบุคคลในองคกร
๒ : ประเมินองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
ดําเนินการ โดย
ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ:การประเมินการจัดการความรูในองคกร (ตอ)
๑ : ประเมินทรัพยากรบุคคลในองคกร
๒ : ประเมินองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
ดําเนินการ โดย
ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตกผลึกความคิด :
วิธีประเมินทรัพยากรบุคคลและองคกรคุณภาพดวยการจัดการความรู
ดําเนินการ โดย
นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. Next step และปดการประชุม
โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
หมายเหตุ : เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และวลา ๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ พักรับประทานอาหารวางและ
เครื่องดิ่ม

บทเรียน…ประสบการณ
การประยุกตใชแนวคิด/เครื่องมือ KM ในกรมควบคุมโรค
ป ๒๕๔๙ ...จุดเริ่มแผน KM (ตามแบบ กพร.)
ป๔๙...เปนปแรกของหนวยงานภาคราชการทั้งหลาย(รวมทั้งกรมคร.)ที่ตองตอบตัวชี้วัด
“การ
จัดการความรู” ตามหลักเกณฑของกพร. และประกอบกับวิสัยทัศนของทานผูทรงคุณวุฒิฯ(นายแพทยจรูญ
ปรยะวราภรณ)ที่เห็นวา “การจัดการความรู” นาจะเปน “เครื่องมือสําคัญ”ในภายภาคหนาของกรมวิชาการ
ดวยเหตุนี้สํานักจัดการความรู( เรียกสั้นๆวาสํานัก KM)จึงไดถูกตั้งขึ้นมาเพื่อภารกิจ “การจัดการความรูดาน
การปองกันควบคุมโรค” ขณะเดียวกันก็ยังตองทํา “ภารกิจเดิม” คือ “การบริหารจัดการพัฒนาระบบวิจัย
ของกรมควบคุมโรค” ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา(กําหนดแผนวิจัย เสนอของบประมาณ จัดสรร ประเมินผล)
ป๔๙ นี้สํานักKMใชแผนงาน SRRT เพื่อจัดทําแผนการจัดการความรูตอบตัวชี้วัดของกพร.ไปกอน
ขณะเดียวกันก็จัดประชุมผูรับผิดชอบ KMของทุกหนวยงาน แลวเชิญ “ผูรู ผูมีประสบการณตรง”ในการทํา
KMมาแลว เชน กรมสงเสริมการเกษตร มูลนิธิขาวขวัญ รพ.บานตากมาบอกเลาประสบการณการทํา KM ใน
หนวยงาน พรอมกับพาผูเขาประชุมไปดู “ของจริง”ที่กรมราชทัณฑกับกรมศุลกากร ซึ่งทั้ง 2 แหงไดรับ
รางวัลจาก กพร.

ป ๒๕๕๐...เปดแนวรบดานขาง(เรียนรูผานโครงการพัฒนาภาคีเครือขาย)
เมื่อวิเคราะห “ทุนเดิม”ของสํานักฯซึ่งจะตอง “เปนแกนหลัก”ในการขับเคลื่อนการจัดการความรูแลว
พบวา เราเองก็ใหมมากกับ KM คงจะไดเพียง “ทฤษฎีแหงๆ”ตามที่รูที่อานมา แตการจะใชเครื่องมือ KM ให
ไดผลตองมีทักษะ ตองมี“ชั่วโมงบิน” สํานักฯเองก็ตอง “มีพื้นที”่ เรียนรู ฝกทักษะดวยเชนกัน
ในป 2550 สํานักฯตองการ “ปกธง KM”ในหนวยงานกรมควบคุมโรค ขณะเดียวกันก็ตองการให
บุคลากรฝกใชเครื่องมือ KM ดวย สํานักฯไดเชิญสถาบันเสริมสรางการเรียนรูเพื่อชุมชนเปนสุข(สรส.)โดยอ.
ทรงพล เจตนาวณิชยเปนที่ปรึกษาโครงการ ไดคัดเลือกสคร.5(โคราช)เปนพื้นที่เรียนรู กําหนดหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาคน ทั้งสคร.5 , สํานักKMและเครือขาย(สสจ./สอ./แกนนําชุมชน)ใหมีทักษะการใชเครื่องมือ KM และ
อาจถึงสามารถออกแบบการเรียนรูได ประกอบกับในปนี้ กรมฯไดมอบใหสํานักฯรับผิดชอบแผนงานพัฒนา
เครือขายของทุกสํานักงานปองกันควบคุมโรคติดตอ(สคร. 1-12 ) สํานักฯจึงใชแผนงานนี้เปนตัวเชื่อมโยง
การใชเครื่องมือ KM(เนียนไปในเนือ้ งาน)
ในหลักสูตร ที่ปรึกษาจะมุง “เปดใจ”เพื่อ “สรางแรงบันดาลใจ”ใหกับกลุมที่เขาอบรม จะมีเวที
ประมาณ 4 ครั้ง ไมเนนทฤษฎีแตเนนการปฏิบัต(ิ ลงไปทํางาน)แลวมา “ถอดบทเรียน”และ “แลกเปลี่ยน
เรียนรู” โดยใชคําถามหลักๆของการทํา AAR แลวที่ปรึกษาขมวดเติมเต็มตอนทาย
โครงการนี้เปนระยะสั้น 1 ป ไมไดมีการประเมินผลอยางเปนทางการ เพียงแตทุกคนที่เขารวม
โครงการจะรวมกันประเมินตัวเองเปนระยะ ประเมินตนเองโดยวิธีอยางไร (เครื่องมืออะไรที่ใชทําการ
ประเมิน)พบวา คนของสคร.5 ที่เขารวมโครงการมีทักษะการใช AAR , การถอดบทเรียน , การ

แลกเปลี่ยนหรือเปนจัดวงการเรียนรู เพิ่มมากขึ้น วัดและประเมินอยางไร(มากนอยไมเทากัน ขึ้นกับภูมิรู
เดิม การใฝรูและไดมีเวทีฝกฝน –เราไมไดตั้งเปา หมายรายตัวบุคคล) แตหลายคนก็ไดนําเครื่องมือเหลานี้ไป
ใชตอเนื่อง โดยเฉพาะ การทํา AAR และการถอดบทเรียนกิจกรรมหรือโครงการ
สํานักKM ไดทําเปน “สื่อการเรียนรู” ในรูปแบบวีซีดี ของแตละเวที เพื่อใหหนวยงานอื่นในสังกัดกรม
ฯไดรวมเรียนรูในเรื่อง KM ไปดวยกัน ถึงแมจะเปนหนวยงานแกนหลัก แตเนื่องจากถูกมอบภารกิจอื่นใน
ชวงเวลาที่ตรงกันกับที่สคร.5และเครือขายลงทํากิจกรรมในพื้นที่ ทําใหสํานักจัดการความรู ไมไดรวมลง
พื้นที่และฝกใชเครื่องมือKM ในเวทีตอๆมา จึงไมมีอะไรไป “รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู” จนทําใหรูสึกวา เรา
ตามสคร.และเครือ ขายไมทนั แลว !!

ป ๒๕๕๑...หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร KM : บทเรียนที่ลมเหลว
เมื่อเห็นวาการประยุกตใช KM ในโครงการพัฒนาภาคีเครือขายของสคร.5 นาจะ “พอไปได” จึง
ประเมินวา ควรมี “นักจัดการความรูในทุกหนวยงาน” จึงจัดทําเปนหลักสูตรการพัฒนา มุงไปที่กลุมสว.ซึ่ง
เปนผูรับผิด ชอบแผนKMในหนวยงาน ในเวทีที่ 2(ซึ่งกําหนดไว 4 ครั้งเชนกัน)พบวา ผูเขาอบรม”
เปลี่ยนตัว” เกิน 50 % เพราะติดภารกิจอื่น , หัวหนากลุมตองการใหหมุนเวียนมารูเรื่องใหมๆ , ไมไดลง
ทํางานจริง ไมมีอะไรมาแลก เปลี่ยนในเวที ฯลฯ จึงทําใหตองระงับการจัดหลักสูตรนั้น เพราะผูเขาอบรมไม
ตอเนื่อง จัดไปก็เปนการสูญเปลา ไมคุมคา)

ถอดบทเรียนจัดตลาดนัดความรู...สูกระบวนการเรียนรูรูปแบบใหม
เมื่อมองยอนกลับไปในสคร. ตั้งแตมีเรื่องการจัดการความรู การจัดประชุมวิชาการก็จะมีชื่อเรียก
เปลี่ยนไป เปน “ตลาดนัดความรู” (บางครั้งอาจจะยังไมมีรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเชิงลึกที่ชัดเจนก็
ตาม) “การจัดตลาดนัดความรู” เปนเครื่องมือและกระบวนการที่สําคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกระดับ
ความรูของคุณกิจทั้งหลายที่ไดไปใชในการทํางานจริง
สํานักKMจึงลงไปเขารวมในทุกเวทีพรอมเก็บ
ประเด็นในมุมมองของทั้งผูจัดตลาดและผูเขารวมตลาดฯ ประมวลออกมาในรูปของ วีซีด(ี เวลา 15 -20 นาที)
แลวจัดเวที “ถอดบทเรียนการจัดตลาดนัดความรู( ดานการปองกันควบคุมโรค)” จัดทําเปน”คูมือการจัดตลาด
นัดความรู” เพื่อกลับคืนใหสคร.และหนวยงานอื่นที่สนใจนําไปใชงาน

ป๒๕๕๒...
การจัดการความรูภายใตโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(PAR)
ในป ๒๕๕๑ เพื่อใหเกิดการขยายผลของการใชKMในสคร.อื่น สํานักฯจึงชักชวนสคร.(ขอความ
สมัครใจ ไมบังคับ)(ใชเวทีพูดคุยอยู 2 ครั้ง) ใหมารวมเรียนรู “แนวคิดและการใชเครื่องมือKM”เพื่อขับเคลื่อน
งาน ภายใตโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสานรวม(PAR) โดยมี อ.ทรงพล เจตนาวณิชย เปนที่ปรึกษา
ซึ่งมีสคร. 8 แหงเขารวมโครงการ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคนของสคร. ใหเขาใจหลักการและประยุกตใช
เครื่องมือKMได เปน Fa ออกแบบและจัดวงการเรียนรูได , เปนคุณบันทึกจับประเด็นได สวนแกนนําใน
พื้นที่(อสม./สอ.)ก็สามารถเปน”คุณอํานวย” ชวนคิด ชวนคุยหรือจัดวงพูดคุยใหประชาชนมีความตระหนัก
และเห็นคุณประโยชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพได
โครงการนี้มีระยะเวลาเพียง 1 ป ในระหวางเขารวมเวที มีผูขาดนอยมาก สวนใหญจะมาเขารวม
เกือบ 100 % ทุกครั้ง จากการทํา AAR ทีมวิจัยบอกวา “มีความสุขและไดเรียนรูอะไรใหมๆทุกครั้ง” จึงทําให
มาครบทุกครั้ง และอยากใหเปนโครงการที่ตอเนื่อง เพื่อจะไดฝกใชเครื่องมือKM แลวมีเวทีมาแลกเปลี่ยน
โดยมีผรู (ู ที่ปรึกษา)ชวยขมวด ยกเกลียวความรู หรือชี้ใหเห็นบางมุมมองที่เรามองขามไปหรือคิดไมครบ
เครื่องมือที่ใชมีอยางหลากหลาย คือ “การถอดบทเรียน” “การออกแบบการเรียนรู” “การจัด
วงพูดคุย-วงเรียนรู” “ทักษะการฟง” “ทักษะการจับประเด็น” “ทักษะการนําเสนอ(ออกแบบทําวีซีด)ี ”
“ทักษะคุณอํานวย” “ทักษะคุณบันทึก” ดวยความเปนกัลยาณมิตรระหวางกัน แตมิไดวัดผลอยางเปน
ทางการ เพียงแตใหแตละคนแตละทีมประเมินตนเองวา “เราไดพัฒนาขึ้นในเรื่องใด ในทักษะใดบาง?”

ป ๒๕๕๓…หนวยงานถูกเขยาดวยการปรับโครงสรางองคกร
กรมควบคุมโรคมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรภายในเพื่อใหสอดรับและเปนกลไกขับเคลื่อนไปสู
วิสัยทัศนใหม“เปนองคกรชั้นนําระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไววางใจ เพื่อปกปองประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพดวยความเปนเลิศทางวิชาการ ภายใน ป 2563” พรอมกําหนด 6 ประเด็น
ยุทธศาสตรเพื่อเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อน รวมทั้งในป ๒๕๕๔ กพร.จะตรวจประเมิน PMQA (อยาง
เขมขน) ในหมวดที่ 2 และหมวดที4่ (การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู) โดยตองมีแผนเพื่อแสดง
อยางชัดเจนในการใชKM ไปสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร ขณะเดียวกันก็พบวางานบุคลากรที่รับผิดชอบ
ประเด็นยุทธนี้ สวนใหญมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เปน “คนใหม” “พนักงานราชการใหม” ทําใหตองเริ่มตน
เดินทางกันใหม งานการจัดการความรูอยูภายใตประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกร ซึ่งตองรับผิดชอบ
งานสําคัญ คือ PMQA อันประกอบดวยตัวชี้วัด งานคน(PMS / Competency), งาน IT , การเงิน(ระบบ
งบประมาณ) , คานิยมองคกร ฯลฯ ถึงจะบอกวา KM “ตองเนียนในเนื้องาน” แตทุกคนก็มุงเฉพาะงาน
ตนเองใหผานตัวชี้วัด จนไมมีเวลา “พูดคุยกัน” บรรยากาศการทํางานเครงเครียดจนเครื่องมือใดๆก็ “เสียบ
ยาก”

ถอดบทเรียนผูรู..ผูมีประสบการณตรงในการประยุกตใชเครื่องมือKM
ภายในองคกรและกับภาคีเครือขาย
จากที่เราไดนําเครื่องมือ/แนวคิดของKMมาใชในสคร.ภายใตโครงการภาคีเครือ ขายฯและโครงการ
PAR เพื่อ ใหเห็นภาพชัดของงาน KM (เทคนิค /เครื่องมือที่ประยุกตใช /ขอพึงระวัง /การขับเคลื่อ นเพื่อ
สนับสนุน ประเด็นยุทธศาสตร) สํานักฯไดชักชวนผูที่นําไปใชจริงจากสคร.และจากเครือขา ย ประมาณ 2๐
กวาคนมารวมแลกเปลี่ยนและถอดบทเรียนการประยุกตใชงาน เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา เพื่อนํา
ผลที่ไดมาเตรียมจัดเวทีใหผูรับผิดชอบงาน KM มารวมวิเคราะหบทบาทและกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการ
เพื่อจะใชKMขับเคลื่อนหรือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของกรมฯไดอยางไร

ประสบการณการประเมินการจัดการความรูข องกรมสุขภาพจิต
1. การประเมินทรัพยากรบุคคล
1.1 Self Assessment
 หลังสิ้นสุดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทํางาน/ การแกไขปญหาในหนางานทั้งใน
รูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเฉพาะประเด็นเปนครั้งคราวและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูตอเนื่องในรูปแบบ
ชุมชนนักปฏิบัติ จะมีการใหผูที่เขาวงแลกเปลี่ยนเรียนรูประเมินการเรียนรูของตนเองทุกครั้งโดยใชเครื่องมือ
AAR
 ภายหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรหรือการจัดEvent ตาง ๆ ที่มี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนเรียนรูหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆแลวนําAAR ไป
เปนเครื่องมือในการประเมินจะมีการใหผูที่เขารวมอบรม / รวมกิจกรรมประเมินการเรียนรูของตนเองทุกครั้ง
โดยใชเครื่องมือ AAR
 คณะทํางาน / ผูจัดงานจะมีการประเมินการดําเนินงานโครงการ / กิจกรรม ทั้งกอน ระหวาง
และหลังสิ้นสุดการทํางาน (BAR, DAR, AAR)
ตัวอยางสิ่งทีไ่ ดจากการประเมินตนเอง
 ความรูสึกประทับใจ
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผูประเมิน เชน ความคิดที่เปลี่ยนไปคานิยมที่เปลี่ยน พฤติกรรม
การทํางานที่เปลี่ยนไปภายหลังเขากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู มุมมองตอผูรับบริการที่เปลี่ยนไป ความคิดที่
อยากจะทําอะไรใหมที่เปนประโยชนตอการทํางาน บรรยากาศการทํางานที่เปลี่ยนไปภายในทีมงานและภายใน
องคกร
1.2

จากการพูดคุยระหวางการใหคําแนะนํา /ปรึกษาระหวางทีม Fa ของกรมกับคณะทํางาน KM

ของแตละหนวยงาน
1.3

ผานเรื่องเลา / การนําเสนอของ CKO และ Fa ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีตาง ๆเชน การ

สัมมนา CKO หนวยงานในสังกัดกรม การประชุมคณะกรรมการ / คณะทํางานการจัดการความรู วาได
สังเกตเห็นการเปลี่ยนอะไรที่เกิดขึ้นกับทีมงาน ผูปฏิบัติงาน งาน และบรรยากาศภายในองคกร
1.4

ผานกิจกรรมการเยี่ยมชมหนวยงาน (Empowerment Visit) โดยทีมเยี่ยมประกอบดวย ผูบริหาร

สูงสุดดานการจัดการความรูของกรมฯ และทีม Fa ระดับกรมฯ นอกจากจะเปนการไปเยี่ยมชม
ในลักษณะของการรับฟง ชื่นชม ใหคําแนะนํา ใหแนวทางในการแกไขปญหา และใหกําลังใจทีมงานแลว

ในเวทีการเยี่ยมชมจะเปดโอกาสใหหนวยงานนําเสนอผลลัพธการจัดการความรูของหนวยงาน ทั้งที่เปน
สินทรัพยความรู และการเปลี่ยนแปลงดี ๆที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน
1.5

ผานเรื่องเลาที่นําเสนอในเวทีตาง ๆ ไดแก เวทีมหกรรมคุณภาพของหนวยงาน ตลาดนัดความรู

ระดับหนวยงาน ตลาดนัดความรูระดับกรม ตลอดจนเรื่องเลาที่ไดรับรางวัลเรื่องเลาดีเดนระดับประเทศ เชนเวที
HA Forum
1.6

ผานกระบวนการถอดบทเรียนการดําเนินงานโครงการ ซึ่งมีการออกแบบกิจกรรมให

ผูรับผิดชอบโครงการไดเรียนรูไปพรอมๆ กับการไดมาซึ่งผลลัพธความสําเร็จของการดําเนินงานโครงกา
ตัวอยางการเรียนรูข องผูรับผิดชอบโครงการที่สะทอนจาก AAR “ทําใหเขาใจการทํางานของพื้นที่
ชัดเจนมากขึ้นและรูวาจะตองประสานการทํางานกับพื้นที่ตอไปอยางไรใหมประสิ
ี ทธิภาพมากขึ้น” “รูสึกดีและ
มีกําลังใจที่จะมุงมั่นทํางานนี้ตอไป เพราะเปนประโยชนตอสวนรวมจริง ๆ” “แตกอนคิดวาเราทํางานเยอะและ
ทุมเทมาก แตพอมาไดยินการทํางานของพื้นที่แลวรูสึกวาตองทํางานใหมากและดีขึ้นกวานี”้
1.7

ผานการสรุปบทเรียนการจัดการความรูตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัด

กรมสุขภาพจิต ในการายงานรอบ 12 เดือนของทุกหนวยงานทุกปงบประมาณ
1.8 การใชแบบสํารวจที่มีขอคําถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด ซึ่งเปนการสํารวจขอมูลจาก
ทุกหนวยงานโดยทีม Fa ของกรม
ตัวอยางคําตอบที่ได “มีการแลกเปลี่ยนแบงปนความรู ความคิดเห็นและเรียนรูเทคนิคการทํางาน
ตางๆ กันมากขึ้น ทั้งภายในหนวยงานและกับเครือขายซึ่งสามารถนําความรูที่ไดไปปรับปรุงคุณภาพงานใหดีขึ้น
ได” “ เกิดการรับฟงความคิดเห็นระหวางผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน เห็นความสําคัญซึ่งกันและกันวาตาง
เปนฟนเฟองในการทํางาน ทํางานเปนทีมกันไดดีมากขึ้น” “มีนวัตกรรมและองคความรูใหมทั้งดานการบริการ
และวิชาการที่สามารถนําไปใชปฏิบัติงานไดจริง” “มีแนวทางการดําเนินงานที่เปนมาตรฐาน ลดขอผิดพลาด
ความซับซอนในการทํางาน”
2. การประเมินองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
2.1 กรมสุขภาพจิตมีการประเมินความเปนไปไดที่จะสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดมีการพัฒนาองคกร
ไปสูองคกรแหงการเรียนรู และไดบรรจุ KM เปนตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ทุก
หนวยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตองดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 พรอมทั้งมีการสื่อสาร
ถึงนโยบายการขับเคลื่อนองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรูในเวทีตาง ๆอยางตอเนื่อง
2.2 การจัดประกวดหนวยงานการจัดการความรูดีเดนดานการจัดการความรูทั่วทั้งองคกร โดย
ประชาสัมพันธเชิญชวนใหหนวยงานที่สามารถผลักดันใหมีการนําการจัดการความรูไปใชในทุกหนวยงานยอย

สงผลงานความสําเร็จเขามาประกวดในเวทีตลาดนัดความรู โดยมีการกําหนดเกณฑในการพิจารณา
ซึ่งมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้
 การวางระบบและกลไกภายในที่ทําใหมีการนํากระบวนการ KM ไปใชครอบคลุมทั่ว
ทุกหนวยงานยอย
 การออกแบบกิจกรรมสนับสนุนการจัดการความรูภายในหนวยงาน
 ผลผลิต / สินทรัพยความรูที่ได
 การสะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงดี ๆที่เกิดขึ้นภายในหนวยงาน
2.3 การใชแบบสํารวจที่มีขอคําถามทั้งแบบปลายปดและปลายเปด ซึ่งเปนการสํารวจขอมูลจาก
ทุกหนวยงานโดยทีม Fa ของกรม
 หนวยงานยอยทุกหนวยของทานใชกระบวนการจัดการความรุใชหรือไม
 หนวยงานของทาน มีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติหรือไม
 รูปแบบการแลกเรียนรู โดยเนนวามีการชุมชนนักปฏิบัติกี่ชุมชนที่มีการดําเนินงานมาตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน

เครื่องมือประเมินตนเองสูการพัฒนาการจัดการความรู กรมอนามัย
ตามที่กรมอนามัยโดย สํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู สํานักที่ปรึกษา ไดเริ่มใชการจัดการ
ความรูตั้งแตป 2548 เปนตนมา เริ่มโดยไดรับความอนุเคราะหจากสคส.มาทําworkshop KM ให ไดแนวคิดKM
รูปแบบโมเดลปลาทู ตารางอิสรภาพ ธารปญญา บันไดแหงการเรียนรู ฯลฯ จากนั้นมีการดําเนินงานประมาณ
1 ป จึงเกิด

1. เกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการความรูกรมอนามัย ป 2549
( 7 องคประกอบ)
ในป 2549 จึงเริ่มคิดเครื่องมือในการประเมินตนเอง ของกรมอนามัย โดยเชิญแกนนํา ตัวแทนจาก
หนวยงานกรม 30 หนวย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการทําเกณฑฯ ทําออกมาเปนตารางอิสรภาพ 7
องคประกอบ 5 ระดับ (เอกสารหมายเลข 1 ) ใชเพื่อใหหนวยงานประเมินตนเองดานการจัดการความรู โดย
ประเมินสถานภาพปจจุบัน (current)วาอยูตรงไหนและจะตั้งเปาหมายในการพัฒนา(target)ที่ระดับใด และนํา
gapมาจัดทําแผนKMของแตละหนวยงาน มีการประเมินปละ 2 ครั้ง ตนป กับ ปลายป
2. เกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการความรูกรมอนามัย ป 2550
( 4 องคประกอบ)
ในป 2550มีการปรับปรุงเกณฑการประเมินตนเองใหม เหลือ 4 องคประกอบ (เอกสารหมายเลข 2)
โดยนําองคประกอบที่ 2 มาเปนระดับที1่ ขององคประกอบที่ 1 และ องคประกอบที่ 5 และ 7 มารวมใน
องคประกอบที่ 6 เนื่องจากเกณฑบางองคประกอบ/ระดับความทาทายลดลง (หนวยงานสวนใหญสามารถทํา
ได) และปรับบางองคประกอบเพื่อใหการวัดครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น
ขอสังเกต หนวยงานตองการใหมีเกณฑประเมินในรายละเอียดของแตละระดับ เนื่องจากมีปญหาในกา
ตีความ และเพื่อเปนแนวทางในการประเมินเพื่อนําสูการดําเนินงานที่เปนรูปธรรม
3. Intellectual Cappital Mapping ( IC mapping)
ป 2550 นายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู ไดพูดถึง
เครื่องมือตัวนี้วา เครื่องมืออีกอันหนึ่งของกรมอนามัย คือ IC Mapping ซึ่งเอา Concept มาจากอาจารยหมอ
วิจารณ พานิช ที่พูดเรื่อง IC ทีมกลางเราไปบอกหนวยยอยที่เราไปเยี่ยมมาวา ชวยบอกมาหนอยสิวา- ...
สถานการณตั้งแต การsupport ของผูบริหารเปนอยางไร, .....CKO active ไหม, .....กิจกรรมเปนรูปธรรมไหม,
และ ....ผลงานเปนอยางไร แลวเราก็เอาไปทําเปน Diagram Map สิ่งที่เรียกวาตัวหลัก คือ ผอ. และ Active
member ของ KM Map สิ่งที่เรียกวา KM Plan และ Map สิ่งที่เรียกวาหนวยงานยอยตางๆ เชน ทุกหนวยงาน
จะมีบริหาร สงเสริมวิชาการ โครงสรางของหนวยงานตางๆ และยังมีอีกวงหนึ่ง เปน KM ที่ไมไดอยูในแผน
ซึ่งทีม KM คิดวา ถาเราทําใหเห็นภาพ 5 วง และสามารถใหสี เชน เหลือง หมายความวา ไมไดแยมาก ไมได
active มาก Member บางคนก็สีเขียว (active ดีมาก) บางคนก็เหลือง (ยังไม active เทาไหร) ถาสีแดง ก็
คือ ไม active เลย การใหสีกจิ กรรมก็เชนเดียวกัน เชน ถามีแผนแตไมไดทํา ก็อาจใหสีขาวไว บางทีก็เปนสี
เขียว และดูวาหนวยงานยอยในทีมนั้นๆ กลุมไหนทํากิจกรรมKM (เอกสารหมายเลข 3)
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4. Roadmap KM กรมอนามัย
(ราง) Roadmap Knowledge Management กรมอนามัย
เปาหมาย : กรมอนามัยเปนองคกรแหงการเรียนรู
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ป 2551 ไดมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู “ เหลียวหลัง แลหนาการจัดการความรูกรมอนามัย “
เพื่อทบทวนการดําเนินงานKMที่ผานมา นําสูการวางเปาหมายรวมกัน และจัดทําRoadmap KM กรมอนามัย
2551-2554 ในการขับเคลื่อนKMกรมอนามัยสูองคกรแหงการเรียนรู จากRoadmapนี้ หนวยงานไดใชเปน
แนวทางในการประเมินตนเองและวางแผนการทําKM (เอกสารหมายเลข 4)
ขอสังเกต มีการนําไปใชบางหนวยงาน (20 %) โดยเลือกเปนบางกลองไปทํากิจกรรมในแผน เชน การ
สรางความรูความเขาใจดวยการ สื่อสาร ประชุม อบรม การสรางทีมนําฯลฯ
5. ดัดแปลงจากเกณฑPMQAหมวด 4(การจัดการความรู)
เนื่องจากกรมอนามัยมีการทําPMQAตั้งแตป 2549 มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีเกณฑการประเมินKMที่ถูก
กําหนดมาแลว บางสวนสอดคลองกับเครื่องมือที่กรมอนามัยมีอยู บางสวนจะตางออกไป ประกอบทั้งตองมี
การใหคะแนนKMรายหนวยงานเพื่อการพิจารณาโบนัส สํานักฯKMจึงสรางแบบฟอรมการประเมินที่ดัดแปลง
จากเกณฑPMQA (เอกสารหมายเลข 5 )
ขอสังเกต ผลการประเมินตนเองของหนวยงานจะใหคะแนนตัวเองสูงโดยไมมี การดําเนินการในรายละเอียดที่
ชัดเจน
จากเครื่องมือทั้งหมดที่กลาวมา แตละอยางจะมีจุดออนจุดแข็งแตกตางกันแตปญหาสวนหนึ่งอยูที่
การตีความในรายละเอียดวาแตละหนวยจะตีความอยางไร เชนเกณฑการประเมินระดับความสําเร็จดานการ
จัดการความรู 4 องคประกอบที่เปนเกณฑประเมินกวางๆในบางระดับ ซึ่งหนวยงานตองการความชัดเจนเปน
แนวทางเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน ประกอบทั้งคณะกรรมการและสํานักฯKMตองการใหมีการประเมินที่มี
มาตรฐานมากขึ้น จึงมีการประชุมreviseใหมในวันที่ 20 ต.ค 53 (เอกสารหมายเลข 6) แตยังไมไดทดลองใช

