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หัวขอประชุม แลกเปลี่ยนเรียนรู : ประสบการณการประเมินการจัดการความรูในองคกร
ประเด็นสําคัญ
๑ : ประเมินทรัพยากรบุคคลในองคกร
๒ : ประเมินองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู
ดําเนินการ โดย ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม
และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
สาระสําคัญจากที่ประชุม :
๑. บทเรียน…ประสบการณการประยุกตใชแนวคิด/เครื่องมือ KM ในกรมควบคุมโรค
โดย คุณมณี สุขประเสริฐ สํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรคใชเครื่องมือ 3 ตัวคือ AAR , reflection และการจัดตลาดนัดความรู ใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในเชิงลึก ทั้งนี้โดยคนมารวมงานจะตองมาแบบมีเปาหมาย มีการจัดทําคลังความรู /ถอด
บทเรียนการทํางานที่ไดตามเปาหมายวา ทําอยางไรและนําความรูที่ไดเขาสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงใหญ
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จากการประเมินคนในองคกร ยังไมไดประเมินจริงจัง จึงไมไดจัดเก็บอยางเปนระบบ แตพบวา
วิธีคิดเปลี่ยนไป เชน การเตรียมงานและมีมุมมองเชิงระบบมากขึ้น พฤติกรรมเปลี่ยนไป(ใชการสังเกต) เชน
มีทักษะในการฟงมากขึ้น เปดใจมากขึ้น ใจเย็นขึ้น ฟงดวยความเอื้อเฟอ จิตใจออนโยนขึ้น มีความเปน
กัลยาณมิตรมากขึ้น มีทักษะการพูด การนําเสนอโดยเฉพาะชาวบานมีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือกลา
พูดคุยมากขึ้น มีการนําเสนอที่ดีขึ้น สวนเจาหนาทีน่ อกจากจะมีทักษะการฟง การพูด ยังพบวามีการ
ออกแบบการเรียนรูใหสามารถตอบโจทยไดดีขึ้น มีทีมจัดการความรูในหนวยงาน ทุกหนวยงานทํา KM มาก
นอยตางกัน( ทีมสคร.5 เปน model)ไดความรูและประทับใจในการกลับไปทํางาน มีเอกสารการถอด
บทเรียนหลังทํางาน มีการจัดทําคูมือ มาตรฐานงานและเชื่อวา งานดีขึ้นby product วัดจากตัวชี้วัด ( KPI)
และทํางานแลวมีความสุข สิ่งที่เห็นคือ พูดคุยกันมากขึ้น
๒. ประสบการณการประเมินการจัดการความรูของกรมสุขภาพจิต
โดย คุณสมพร อินทรแกว กลุมที่ปรึกษา
และคุณภัคนพิน กิตติรักษนันท สํานักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต ใชการประเมินการจัดการความรูเปนเพียงกระบวนการทํางาน
KM อยูในสํานักวิชาการ ภายใตกพร. กรมสุขภาพจิต เริ่มทําKM จากหนวยงานนํารอง ตอมา
จึงขยายไปทุกหนวยงาน เชิญวิทยากรมาใหความรู ใหเห็นกระบวนการและสาธิตการนําไปใช
ป 2550 บรรจุ KM เปน KPI ในมิติ 4 ( 15 คะแนน ) KMกลางประเมินภาพ จัดหมวดหมู
ความรูจากหนวยงานตางๆเชื่อมโยงกับ KPI และสนองตอยุทธศาสตร ใชเครื่องมือ 8 ตัวคือ Self
Assessment, AAR, SSS, COP,Empowerment visit, เวทีนําเสนอมหกรรมคุณภาพ, การสรุปและถอด
บทเรียนและการสํารวจการเรียนรูโดยใชแบบสอบถามและการใหเครดิตกับหนวยงานที่มีผลงานดี
 ประเด็นและรูปแบบในการประเมินทรัพยากรบุคคล ( ๔๑หนวยงาน) ดังนี้
๑. ประเมินตนทุนความรู/ การเรียนรู/ ความรูใหมที่เกิดขึ้น ซึ่งคุณกิจจะมีประเมินตนเอง เปนการ
ทบทวนความรูกอนมา share กันในรูปแบบของการเลาเรือ่ งและพูดคุยภายใตการสนทนากลุมซึ่งถือเปน
ธรรมเนียมปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหมีความพรอมในการมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ผลคือ เห็นตนทุนความรูของคน
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบ CoP (Community of Practice) ซึ่งจะใชAAR เปน
เครื่องมือประเมินการเรียนรู ในการสะทอน concept ที่เปลี่ยนไป คานิยม การใหคุณคาของกระบวนการ
ทํางาน การเรียนรูและตอยอด เชน ในโครงการพัฒนาศักยภาพก็จะมีการประเมินทัง้ Pre-Post นอกจากนี้
กรมฯไดกําหนดใหใชAARในการประเมินความพึงพอใจ รวมถึงเวลามีวงตอเนื่องก็เห็นผลจากการตอยอดของ
คุณกิจดวย ผลคือ เห็นความรูหนางานของคุณกิจ
๓. การบริหารจัดการโครงการ เครื่องมือที่ใชประกอบดวย BAR, DAR, AAR ซึ่งจะใชทุกขั้นตอน
ของโครงการ ผลคือ โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔. ประเมินการเรียนรูของทีมKM กลาง ใชวิธีการสังเกต/พูดคุยแบบ Formal ทั้งในเวทีสัมมนา
FA และอบรมศักยภาพเกี่ยวกับKM ซึ่งสิ่งที่เห็น ผลคือ การมี Key Manในพื้นที่ เห็นคนเกง รวมถึงจุดที่
ตองการสนับสนุน
๕. ความกาวหนาในการดําเนินงาน CKO ทุกหนวย(๔๑ หนวยงานยอย) / ประธานFA /เลขาฯ จะ
เปนผูใหขอมูลความกาวหนา(เวที CKO)ในรอบปนั้นๆ ของแตละหนวย ผลคือ มีการใชความรูในหนวยงาน
มีสินทรัพยความรู
๖. การเยี่ยมใหกําลังใจ(Empower visit) ซึ่งทีม Fa /CKO แตละหนวยจะเปนผูเสนอภาพ
ความสําเร็จ ซึง่ จะมีคุณกิจอยูในเวทีดวยทุกครั้ง ผลคือมีคนเกง
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๗. ประเมินผลผลิตในระดับหนวยงาน ซึ่งจะประเมินสินทรัพยและคุณภาพงาน เชน ประเมิน
กระบวนงานลดขั้นตอน, การประเมินความพึงพอใจ, การประเมิน Behavior change ของหนางาน,
บรรยากาศของการทํางาน/วัฒนธรรม ไดแก การพูดคุย/การนําเสนอในการสัมมนา CKO
ผลคือ
กระบวนการทํางานที่เปลี่ยนไป พฤติกรรมคนเปลี่ยน บรรยากาศการทํางานดีขึ้น คุณภาพงานดีขึ้น
๘. ประเมิน outcome “ผลที่เกิดขึน้ กับเปาหมายปลายทาง(Target group)” กรมสุขภาพจิตให
ความสําคัญกับ KMกําหนดใหนําKMไปใชในกระบวนการสรุปบทเรียน ซึ่งเชื่อมผานMOUกับทุกหนวยงาน
และกําหนดใหKMเปนKPI สําคัญของหนวยงานดวย อยูในรายงาน 12 เดือนของทุกองคกร โดยประเด็นมุงที่
การแลกเปลี่ยนเรียนรู สรุปบทเรียนและการเรียนรู ในกระบวนงาน/ของหนวยงาน โครงการสําคัญของกรม
ตองถอดบทเรียนเปนความสําเร็จเชิงคุณภาพ
๙. การประมินภาพรวม Output + Outcome ที่ผานมาใชการสํารวจ 1 ครั้งออกแบบโดยทีมKM
กลาง ทบทวนการทํางานKMความกาวหนา / ความยั่งยืน ดูกระบวนการ Input Output และOutcome
 การประเมินองคกร/LO: Learning Organization แบงเปน ๒ ระดับ ไดแก
๑) ระดับหนวยงาน กรมฯประกาศนโยบาย ใหใช KM ในการขับเคลื่อนสู LO ( เนนย้ําทุกป ) / มีการ
วางระบบเปน KPI (MOU)กับหนวยงาน /วางกลไก /มีกระบวนการสนับสนุนภายใน / เห็นภาพการ
ขับเคลื่อนในรูปของBest Practiceและมีการบริหารสินทรัพย โดยมีเกณฑการพิจารณาและเวทีในการ
นําเสนอผลงานในตลาดนัดความรู ฯลฯ
๒) ระดับกรมฯ พบวา มี 2 หนวยงานของกรมสุขภาพจิตที่มีการจัดการความรูทั่วทั้งองคกร (LO) ซึ่ง
กรมฯใชแบบสํารวจ เปนการประเมินภายใตประเด็นคําถามเพื่อการทบทวนวิธีการทํางาน มีนักจัดการ
ความรู มีการใช KM ในการทํางานอยางทั่วถึง ทั้งองคกร และดูในเรื่อง ประมวล/จัดเก็บสินทรัพยที่ได
ซึ่งเปนสินทรัพยแบบบูรณาการ(จากหลายเครื่องมือ)
๓. ประสบการณการประเมินการจัดการความรูของกรมอนามัย
โดย คุณฉัตรลดา กาญจนสุทธิแสง สํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู
กรมอนามัยไดจัดทําเกณฑการประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการความรู ๗ องคประกอบ
ขึ้นในป ๒๕๔๙ เพื่อใหหนวยงานประเมินตนเองดานการจัดการความรู ดูGap และจัดทําแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงาน
และในป ๒๕๕๐ มีการปรับปรุงเกณฑการประเมินตนเองใหม เหลือ ๔ องคประกอบ เนื่องจาก
เกณฑบางองคประกอบ/ระดับความทาทายลดลง(หนวยงานสวนใหญสามารถทําได)และปรับบาง
องคประกอบ เพื่อใหการวัดครอบคลุมกลุมเปาหมายมากขึ้น อีกทั้งกรมฯมีการทํา PMQA ตั้งแตป ๒๕๔๙
มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีเกณฑการประเมินKMที่ถูกกําหนดมาแลว บางสวนสอดคลองกับเครื่องมือที่กรม
อนามัยมีอยู บางสวนจะตางออกไป และพบวา ปญหาสวนหนึ่งจากการใชเกณฑฯอยูที่การตีความใน
รายละเอียดของแตละระดับ/องคประกอบ
ซึ่งหนวยงานตองการความชัดเจนเปนแนวทางเดียวกันหรือ
ใกลเคียงกัน รวมถึงคณะกรรมการและสํานักฯKMตองการใหมีการประเมินที่มีมาตรฐานมากขึ้น จึงมีการ
ประชุมreviseใหมแลวเสร็จเมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค ๒๕๕๓แตยังไมไดมีการทดลองใช (ดังเอกสาร)
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๒. Intellectual Capital Mapping ( IC mapping)
เครื่องมืออีกอันหนึ่งของกรมอนามัย คือ IC Mapping ซึ่งนายแพทยสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์
ผูอํานวยการสํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู เอา Concept มาจากศ.นพ.วิจารณ พานิช ที่พูดเรื่อง
IC เปนการบอกวา การsupport ของผูบริหารเปนอยางไร, CKO active ไหม, กิจกรรมเปนรูปธรรมไหม,
และผลงานเปนอยางไร ซึ่งทําใหเห็นภาพ ๕ วง และสามารถใหสี เชน เหลือง หมายความวา ไมไดแยมาก
ไมได active มาก Member บางคนก็สีเขียว (active ดีมาก) บางคนก็เหลือง (ยังไม active เทาไหร)
ถาสีแดง ก็คือ ไม active เลย การใหสีกิจกรรมก็เชนเดียวกัน เชน ถามีแผนแตไมไดทํา ก็อาจใหสีขาว
เปนตน (ดังภาพ)
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IC Mapping

ฝายสนับสนุนวิชาการ
CoPคนรักIT

IC MAPPING KM
ศูนยอนามัยที1่ 2 ยะลา

สุจิราภรณ

ฝายพัฒนาวิชาการ

ตลาดสดนาซื้อ

สุคนธ

ลีนา /วรรณา / ไอลดา

เภสัชกรรม

วันดี/ภาวินี
วิจิตรา

นพโสทร
ทญสายใจ
นพประวิทย

บริหาร

อุษา

CoPคนรักษสุขภาพ

FP

เบญจมาส CoPเอดสในแมและเด็ก

CEO

สุขานาใช
เอดส

สะหลัน

งานตามยุทธศาสตร

ดาว Fa
ดาว Note

ประธานKM

ถนอมจิตร

วนิดา / พิมพิ์ไทย

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย

CoPสายสัมพันธแมลูก

ดําเนินการ

อัจฉรา

ชันสูตร

CKO

ฮามีดะ/วัลลภา

เลขา

นวพร

เริงฤทัย

ชนกพร

โสภิดา

CoPผูใหบริการดานหนา

CoPลูกเกิดรอดแมปลอดภัย

กนกพร/จันทรา
อํานวย

จันธิรา

CoPโรงเรียนพอแม

LR/OR

CoP IC

CoPบริหารยุคใหม

ANC

ฝายโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

CFGT

งานประจํา

ทันตกรรม

CEO : ผูอํานวยการศูนยอนามัยที12ยะลา
่
นพ.สุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุล
CKO : ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ นพ.บุญยง รุจิราวรรณ
ประธาน : ดร สุดารัตน ธีระวร นักวิชาการสาธารณสุข 8 วช
คอบอลี /วิไลพร /อาราวียา
PMQA
เลขา : นส จรินทรัตน แซนา พยาบาลวิชาชีพ 7

PP

ฝายบริหารงานทั่วไป

NS

ระดับหนวยงาน

Web Blog

ระดับบุคคล
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3. BAR ,DAR และ AAR เปนการเตรียมกอนปฏิบัติงาน ประเมินและปรับระหวางการทํางาน
และประเมินหลังการปฏิบัติ
4. การเยี่ยมชมเสริมพลัง ( Empowerment visit ) โดยคณะกรรมการการจัดการความรูของ
กรม มีการจัดทําแนวทางการประเมิน การเตรียมผูออกประเมินและการลปรร.หลังประเมิน สรุปผลรายงาน
การเยี่ยมชมเสริมพลัง
5. การจัดตลาดนัดความรู เพื่อแสดงสินทรัพยความรูของแตละหนวยงานและเปนเวทียกยอง
เชิดชู ประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแกหนวยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยม นักเรียนรูดีเดน
6.การสรุปบทเรียน กรมอนามัยประกาศนโยบายใหใช KM ทุกหนวยงาน จึงมีคณะกรรมการ
KM ทุกหนวยงาน กําหนดใหทุกหนวยทําแผนตามเกณฑ กพร. มีการติดตาม ประเมิน รายงานผลตามไตร
มาส ปจจุบันทุกหนวยงานใหความสําคัญกับ KM มีสินทรัพยความรูเพิ่มขึ้นทุกป มีการจัดเก็บอยางเปน
ระบบ มี website ขุมทรัพยความรูกรมอนามัย มีการใช km เนียนในงานและสนับสนุนยุทธศาสตร มีทีม
จัดการความรูในหนวยงาน
สรุปเครื่องมือที่ใชการประเมินการจัดการความรูคนในองคกร เปนเครื่องมือใกลเคียงกับกรม
ควบคุมโรคและกรมสุขภาพจิต ไดแก AAR, reflection, เกณฑประเมินระดับความสําเร็จของการจัดการ
ความรูกรมอนามัย ฯลฯ
กรมอนามัยจะประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งในดานความรู ความสุข และประโยชนที่นําKM ไปใชใน
งาน รวมถึงดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เชน ผูบริหารใหความสําคัญ ดูปฎิสัมพันธ เชน การทํางานขามสาย
งาน ซึ่งกรมอนามัยมี ๒ หนวยงานเชนเดียวกับกรมสุขภาพจิตที่มีการจัดการความรูแบบทั่วทั้งองคกร ไดแก
ศูนยอนามัยที่ ๘ นครสวรรค และศูนยอนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช
๔. ประสบการณการประเมินการจัดการความรูของกรมอนามัย
โดย นพ.ไกรวุฒิ กวนหิ้น ผอ.ศูนยอนามัยที่ ๑๑ นครศรีธรรมราช เลาวา
ศูนยอนามัยที่ ๑๑ (ป พ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๘) กําหนดความคาดหวังวา “คนของศูนยฯตองเปนคนเกง
ดี มีความสุข” ดังนั้นสิ่งที่ประเมิน คือ
เกง : จะประเมินการจัดการความรูในคน ไดแก ทักษะ “สุ จิ ปุ ลิ”
ดี : จะดูทัศนคติเชิงบวก
สุข : ประเมิน “รูจักตัวเองอยางมีเหตุผล”
โดยมีการประเมิน ดังนี้
๑) วัดแตละบุคคล มีการสรางชองทางการวัด เพื่อรูวาตัวเองอยูในสถานการณไหน ซึ่งจะหมายถึง
เปนประเมินเลื่อนขั้นตามลักษณะคะแนน และคุณจะเกงอยางเดียวไมได ตองมี share เพื่อสามารถบอกถึง
ตัวเองเกง และshare
๒) เปนกลุมงาน ดูวามีการจัดการความรูไดดีแคไหน และสามารถทํางานไดประสิธิผลตามตัวชี้วัด
กลุมงานหรือไม ซึ่งแตละกลุมงานจะไดเปอรเซ็นตไมเทากันและรูผลทุกเดือน เปนการโยงบุคคลเขากับ
หนวยงาน
๓) ดูระบบภายนอก เพราะเชื่อมั่นวา ความเกงของคนอยูที่พื้นทีท่ ุกหนทุกแหงมีคนกงอยูแลว เรา
แคประสานและเสริมพลัง
และสิ่งที่สามารถวัดวาเกงขึ้นขนาดไหนจะวัดที่ภาคี คือ
ขอที่หนึ่ง สามารถบอกBest practice ไดมากทั้งในเชิงสถานที/่ บุคคล(องคกรและบุคคล
สาธารณะ) เชน ใครคือผูมีองคความรูที่ไดรับการยอมรับซึ่งมีทั้งในและนอกภาครัฐ นอกจากนีด้ ูที่
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ความสามารถของหนวยงานในการจัดการเครือขายไดสําเร็จหรือไมและเพราะอะไร ซึ่งจะเปนประเด็นนํามา
สูการแลกเปลี่ยนเรียนรูภ ายในศูนยฯ๑๑
ขอที่สอง ความสามารถผลิตวิดิทัศนที่สะทอนผลงานไดอยางมีคุณคาแกสังคม ถือเปนสุดยอดของ
การจัดการความรูฉบับยอ
๕. ดร.ประพนธ ผาสุขยืด ผูอํานวยการมูลนิธิสถาบันการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.) กลาวสรุปสิ่งที่ได
จากการฟงและตกผลึกความคิดวา
การประเมินการจัดการความรู เปนการวัดเพื่อตองการพัฒนา” ใน ๒ สวนคือ
๑. มีการใชKM หรือไม
๒. ใชKM แลวเกิดผลอะไร
 มีแลกเปลี่ยนเรียนรูเกิดขึ้นหรือไม เชน CoP , AAR, finding feeling เปนตน
 มีการเอา(ประเด็น/ความรู) ไปใชหรือเปลา
 เกิดความรูใหม  Tacit knowledge (knowledge creation), share
ทั้งนี้เพื่อดูผลที่เกิดขึ้น ใน ๓ ประเด็น คือ
- คนเกงขึ้น สอดคลองกับประเด็นดานทรัพยากรมนุษย HR
- งานดีขึ้นหรือไม สอดคลองกับประเด็นดานคุณภาพงาน  QC/QM
- องคกร บรรลุเปาหมาย / มีการพัฒนาหรือไม อยางไร สอดคลองกับประเด็นดานการ
พัฒนาองคกร  OD / LO
KM เขาไปกลมกลืน /สลาย /ขยับเขยื่อนใหไหลลื่นเขาถึงความรูทุกอยาง ในสภาพสลาย(บูรณา
การ)อัตตาจนเปนองคกรที่มีชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลงของคน เชน มีความสุข ชวยเหลือเพื่อนมนุษยมากขึ้น/
มีจิตอาสามากขึ้น
ตัวอยางของสคส. ประเมินพนักงานเปนการวัดเพื่อพัฒนา โดยใชเทคนิคการชวนคุยและตอบ
คําถาม ๖ ขอ
๑. ใหสะทอนปริมาณงานของคุณเฉลี่ยที่ทําในป (scale ๑-๑๐)
๒. ใหสะทอนคุณภาพงาน  เชนคุณใหscale ๖ เพราะอะไร , มองเชิง subjective
๓. ความทุมเททั้งการและใจ
๔. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
๕. ทัศนคติตอภาคี/ลูกคา (service mind)
๖. จิตอาสา/จิตสาธารณะ
ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากผลการประเมิน สรุปคือทุกคนไมperfect หัวหนาหนวยมีหนาที่ไปเสริม ไป
พัฒนาเขา เชนลูกนองไมมีความสุข … ผมผิด เพราะผมไมไดดูแลเขา ควรดูจุดที่เขาขาดและเสริม ถือเปน
บทบาทการเอื้อของเราเพื่อใหเขาไปปรับปรุง
๖. นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ผอ.สํานักงานสนับสนุนการจัดการความรู รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็น
เครื่องมือ IC mapping วา
คนทํางานยุทธศาสตรจะตองรูวาใคร อยูตรงไหนintellectual asset เพื่อสะทอน intensity
และ quality ของงาน ซึ่ง IC mapping ใช subjectivity เปนเครื่องมือเพื่อการบริหารสําหรับผูบริหาร ซึ่ง
ตองเขาใจวา การประเมินนีเ้ ปนการวัดเพื่อพัฒนา (self assessment) ที่ไมไดสนใจ comparison และcost
นพ.สมศักดิ์ เชื่อวา ถาทําการจัดการความรูดีๆ คือ การเรียนรูอยางตอเนื่อง KM เปน
continuous processจึงตองเริ่มที่สัมมาทิฐิโดยที่ไมไปตัดสินดี เลว หรือเปรียบเทียบระหวางคน /องคกร
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แตเราตองencourage เพื่อพัฒนา ขอสรุปคือไมวาจะประเมินมุมไหนการประเมินจะสะทอนคน งาน และ
องคกร กลาวคือ การประเมินการจัดการความรู เพื่อวัด 4 ประเด็นดังนี้
๑. Attitude / behavior change เชน ฟงมากขึ้น ใจเย็นขึ้น มีการทํางานขามแผนกมากขึ้น
เวลาจัดแลกเปลี่ยนเรียนรูคนทํางานมีattitude ดี ภาคีรูสึกวา เราเคารพเขามากขึ้น เปนตน
๒. Work capacity  achieve ตามเปาหมาย
๓. มีความสามารถในการแลกความรู( Externalization) /รวบรวมความรู ประสบการณแลว
share ได
๔. Learning มี Innovation / Adaptation  Knowledge creation / working culture
และพบมากขึ้นวา ถาจัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรูดีๆ (จัดไดด)ี เปนกระบวนการเสริมการพัฒนาจิต
วิญญาณ  เคารพคนอื่น เพราะทําใหเห็นคนอื่นมีคา(value) ปรัชญาเบื้องหลังของTacit ทําให
ความสัมพันธเปลี่ยนไป เคารพเรื่องความรู เคารพคนอื่น ซึ่งเปนฐานประชาธิปไตย
บทสรุปจากที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู : ประสบการณการประเมินการจัดการความรูในองคกร
๑. การประเมินการจัดการความรูในองคกร มี 2 มิติ คือ
๑.๑ ประเมินวา มีการใชKM หรือไม โดยการวัดและประเมินดังนี้
 ผูบริหาร มีการสนับสนุน Infra structure / IT system ฯลฯ
 ดูที่ culture / บรรยากาศในองคกร
 ระบบMonitoring & Evaluation
๑.๒ ใชKM แลวเกิดผลอยางไร
 คนเกงขึ้น โดยดูวา มีลปรร.หรือไม / ดูจาก Behavior changeที่เปลี่ยนไป และดู
ระบบรายงานที่มีคุณภาพ
 งานดีขึ้น  ดูจากแผน ทั้งในมิติคน บริหารจัดการ และบริหารเครือขาย
 องคกร  ดูจาก Knowledge asset / คน
๒. ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการวา การมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรูระหวางกรมฯ ๓
(กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต และกรมอนามัย) เปนประโยชนและเห็นควรเชิญกรมตางๆในกระทรวง
สาธารณสุขเขารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งตอๆไปดวย ทั้งนีก้ รมควบคุมโรคติดตอจะเปนเจาภาพหลักของ
การจัดประชุมครั้งที่ ๒ ในวันอังคารที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ กรมควบคุม
โรคติดตอ
ศรีวิภา เลี้ยงพันธุสกุล
วิมล โรมา
ผูจัดทําสรุปรายงานการประชุม

