Template การดาเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
ที่
1
Owner: คณะทำงำน KPI 2.4/กพว.กกส. ทบทวน
และคัดเลือกหัวข้อ ควำมรู้สำคัญของหน่วยงำนที่ต้อง
ดำเนินกำรเร่งด่วน เพื่อกำหนดเป็นโจทย์ในกำรนำมำ
จัดกำรควำมรู้

คะแนน

0.5 - สรุปผลกำรทบทวนและคัดเลือกหัวข้อ
คะแนน ควำมรู้สำคัญของหน่วยงำนที่ต้อง
ดำเนินกำร พร้อมระบุเครื่องมือ KM ที่จะ
นำมำประยุกต์ใช้

Supporter: ทบทวน พิจำรณำส่งหัวข้อ/ควำมรู้
สำคัญของกลุ่มงำนที่ต้องกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2

3

หลักฐานประกอบการประเมิน

-ส่งส่งหัวข้อ/ควำมรู้ให้คณะทำงำน KPI
2.4 ภายในวันที่ 28 พ.ค.2564
(อย่ำงเป็นทำงกำร)

Owner: จัดทำโครงกำรและแผนปฏิบัติกำร
ตำมจำนวนของหัวข้อควำมรู้ที่กำหนดไว้ เสนอ
ผู้บริหำรรับทรำบ โดยเลือกเครื่องมือกำรจัดกำร
ควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมของงำน ได้แก่
1) กำรถอดบทเรียน
2) กำรจัดตลำดนัดควำมรู้
3) กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
5) กำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
6) กำรใช้มำตรฐำนเปรียบเทียบ (Benchmarking)
โดยเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นไป

0.5 - โครงกำรและแผนปฏิบัติกำรของหัวข้อ
คะแนน ควำมรู้ตำมที่กำหนดไว้ทุกเรื่อง

Supporter: จัดเตรียมเนื้อหำ ข้อมูลเพื่อดำเนินกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเลือกเครื่องมือเครื่องมือกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมของเรื่องที่กำหนดไว้

-เนื้อหำ ข้อมูลเพื่อดำเนินกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยเลือกเครื่องมือเครื่องมือกำร
จัดกำรควำมรู้ตำมควำมเหมำะสมของ
เรื่องที่กำหนดไว้อย่ำงน้อย 2 ชนิดขึ้นไป
คือ กำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
กำรถอดบทเรียน

Owner: ดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรที่กำหนด

1
คะแนน

- รำยงำนประชุมกองฯ

2
ขั้นตอน
ที่

4

5

รายละเอียดการดาเนินงาน

คะแนน

หลักฐานประกอบการประเมิน

Supporter: ดำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้เวที
ที่ประชุมกองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ เป็นประจำ
ทุกเดือน

- ภำพถ่ำยบรรยำกำศ หัวข้อเรื่องที่จะ
นำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Owner: ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูลจำกเวทีแลกเปลี่ยน
1
เรียนรู้
คะแนน

- รำยงำนผลกำรดำเนินกำรจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (รำยงำนประชุม
กองกิจกรรมทำงกำยเพื่อสุขภำพ)

Supporter: สรุปผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหัว
ข้อควำมรู้ ให้ระบุเนื้อหำเพิ่มเติม ได้แก่
1) ควำมรู้ที่ได้จำกประสบกำรณ์ของผู้รู้ หรือจำกกำร
ดำเนินงำน หรือจำกผลงำนวิจัยมีอะไรบ้ำง (ได้ควำมรู้
อะไร, อะไรที่ควรทำ, อะไรที่ไม่ควรทำ, มีข้อควรระวัง
อะไรบ้ำง)
2) ควำมรู้ที่ได้นั้น สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์อย่ำงเป็น
รูปธรรมอะไรได้บ้ำง

- สรุปลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง

Owner: สรุปบทเรียนภำพรวมเมื่อสิ้นสุดแผนปฏิบัติ
กำร และเผยแพร่ชุดควำมรู้ที่ได้ถอดบทเรียน รวมถึง
กำรติดตำมผลกำรนำชุดควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในงำนที่
รับผิดชอบจริง

Supporter: สรุปบทเรียนภำพรวมเมื่อสิ้นสุด
แผนปฏิบัติกำร และเผยแพร่ชุดควำมรู้ที่ได้ถอด
บทเรียน

2
1. ควำมครบถ้วนของเอกสำร
คะแนน ประกอบด้วย
1.1 เอกสำรสรุปบทเรียนกำรจัดกำร
ควำมรู้ของภำพรวมหน่วยงำน (รวมภำพ)
1.2 เอกสำรสกัดควำมรู้จำกกำรถอด
บทเรียน
2. คุณภำพของกำรเขียนเอกสำรในข้อ 1
(หมำยถึง กำรเขียนบทควำมที่อ่ำนแล้วรู้
เรื่องว่ำใคร ทำอะไร เกิดประโยชน์อะไร)
*ส่งให้คณะทำงำน KPI 2.4 ภายในวันที่
25 กันยายน 2560 (อย่ำงเป็น
ทำงกำร)

3

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์ม 1 โครงกำรและแผนปฏิบัติกำร (owner)
- แบบฟอร์ม 2 หัวข้อเรื่อง/ควำมรู้ที่ต้องกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (supporter)
- แบบฟอร์ม 3 ถอดควำมรู้จำกผู้รู้หน่วยงำน (กรณีเลือกเครื่องมือกำรถอดควำมรู้จำกตัวคน) (supporter)
- แบบฟอร์ม 4 สรุปบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ภำพรวมของหน่วยงำน
- แบบฟอร์ม 5 สกัดควำมรู้จำกกำรถอดบทเรียน
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แบบฟอร์มที่ 1 โครงการและแผนปฏิบัติการ KM
ชื่อโครงการ..........................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
...................................................................................................................... ................................................
................................................................................................................................................................................ ....
....................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ
ชื่อหัวข้อควำมรู้

เครื่องมือ KM ที่ใช้

3. เป้าหมายผลผลิตโครงการและตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการ
ลำดับ
ผลผลิตโครงกำร
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จโครงกำร
ผลผลิต

จำนวน

หน่วยนับ

ตัวชี้วัด

จำนวน

หน่วยนับ

4. ระยะเวลาดาเนินการ……………………………………………………………………………………………………..

5
5. แผนปฏิบัติการ KM
กิจกรรม
ตค.

พย. ธค.

มค.

ปีงบประมาณ 2564
กพ. มีค. เมย. พค. มิย.

กค.

สค.

กย.

งบประ
มาณ

ผู้รับผิด
ชอบ

หัวข้อความรู้ที่ 1 เรื่อง
....................................
-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ
หัวข้อความรู้ที่ 2 เรื่อง
....................................
-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ
หัวข้อความรู้ที่ 3 เรื่อง
....................................
-ให้ระบุกิจกรรมที่จะ
ดาเนินการ

6. กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ประโยชน์
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ............................................................................................................................................
9. ผู้อนุมัติโครงการ..........................................................................................................................................….
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แบบฟอร์มที่ 2 หัวข้อเรื่อง/ความรู้ที่ตอ้ งการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มงาน.......................................................
ชื่อเรื่อง..........................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .............................
2. วัตถุประสงค์
............................................................................................................................. ........................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
4. เครื่องมือKM ที่ใช้ในโครงการ
ชื่อหัวข้อควำมรู้

เครื่องมือ KM ที่ใช้

4. ระยะเวลาดาเนินการ……………………………………………………………………………………………
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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แบบฟอร์มที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน
(Tacit Knowledge to Explicit Knowledge)
1. ผู้รู้ (ข้อมูลผู้รู้)
-ชื่อผู้รู้..................................................................................................................... ........
-ตำแหน่ง.........................................................................................................................
-มือถือ..............................................................................................................................
-งำนอดิเรก.......................................................................................................................
-คติประจำใจ....................................................................................................................
2. ผู้ถอดความรู้ (รำยชื่อ ตำแหน่งของผู้ถอดควำมรู้)
1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
3. ชื่อหัวข้อความรู้ ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4. ประโยชน์ของความรู้ (ควำมรู้ของหัวข้อเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................
5. เนื้อหาและสาระสาคัญของความรู้(ตามหัวข้อความรู้) เขียนบรรยำยอธิบำยสำระสำคัญของกำร
ดำเนินงำนตำมหัวข้อควำมรู้ ซึ่งระบุถึง
- เทคนิค วิธีคิด วิธีกำร กลยุทธ์ เคล็ดลับที่ทำให้งำนดังกล่ำวประสบควำมสำเร็จ ควรระบุให้ชัดเจนว่ำ
อยู่ในขั้นตอนไหน
- -ใช้เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์อะไร
- -ปัญหำ/อุปสรรคที่พบ
- -เรำมีวิธีกำรแก้ไขปัญหำ/อุปสรรคนั้นอย่ำงไร ที่ทำให้ปัญหำคลี่คลำย
- -ข้อคิด ข้อเสนอแนะ(ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อควำมรู้นี้)
6. วิธีการนาความรู้ไปใช้ (ถ้ำจะนำหัวข้อควำมรู้นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรนำไปใช้ในรูปแบบใด เช่น
นำไปสู่กำรจัดทำคู่มือปฏิบัติงำน, ทำเป็นคลิปวีดีโอ, ฝึกปฏิบัติ, ฯลฯ
7. ผู้เรียนรู้ (ระบุคุณสมบัติที่พึงมีของผู้เรียนรู้)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
8. ประสบการณ์ที่ประทับใจ (บรรยำยถึงเหตุกำรณ์หรือสิ่งที่ประทับใจในกำรทำงำน โดยบอกเหตุผลที่ทำ
ให้ประทับใจด้วย)
9. ข้อคิด (บอกข้อคิดหรือคติประจำใจของผู้รู้)
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แบบฟอร์มที่ 4 สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ภาพรวมหน่วยงาน
กำรจัดทำสรุปบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ (ภำพรวมหน่วยงำน) เป็นเหมือนบทสรุปผู้บริหำร (Executive
Summary) เพื่อแสดงผลกำรดำเนิน งำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน โดยเขียนร้อยเรียงให้ เห็นควำม
เชื่อมโยงของกิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ที่หน่วยงำนได้ดำเนินกำร นำไปสู่เป้ำหมำยอะไร ส่งผลดีอะไรกับ
หน่วยงำน ได้ควำมรู้และบทเรียนในเรื่องอะไรบ้ำง บทควำมมีควำมยำว 5 – 6 หน้ำกระดำษ A4 (รวมภำพ)
ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อดังนี้
1. ชื่อเรื่อง
2. เนื้อหาประกอบด้วย
1)หลักการและเหตุผล (โดยสังเขป)
2)ภาพรวมโครงการ+ผลการดาเนินงาน
-อธิบำยโครงกำรโดยสังเขปให้มองเห็นภำพว่ำโครงกำรนี้มีวัตถุประสงค์อะไร มีกิจกรรมอะไรบ้ำง
แล้วได้ดำเนินกำรอะไร ได้พบปัญหำ/อุปสรรค(ที่สำคัญ)อะไรบ้ำง แล้วแก้ไขหรือทำให้คลี่คลำยได้อย่ำงไร
แล้วผลสุดท้ำยเป็นอย่ำงไร
-บทสรุปการเรียนรู้ จำกโครงกำรนี้เรำได้เรียนรู้ในเรื่องใดบ้ำง (องค์ควำมรู้ และบทเรียนที่ได้ )
ท่ำนจะนำควำมรู้ที่ได้นี้ไปพัฒนำต่อยอดในงำนอย่ำงไร ถ้ำจะนำไปประยุกต์ใช้หรือไปขยำยผลที่อื่น ต้อง
พึงระวังในเรื่องอะไรบ้ำง หรือถ้ำไม่เกิดผลตำมที่เรำตั้งใจไว้ ขอให้ทบทวนและระบุว่ำเป็นเพรำะปัจจัย
หรือเหตุผลอะไร
3. รายชื่อคณะทางาน
 การเขียน ควรเขียนในลักษณะบรรยำยร้อยเรียงเชิงบทควำมให้เห็นรำยละเอียด (โดยเฉพำะประเด็นที่สำคัญ)
ใช้คำศัพท์ที่เข้ำใจง่ำยๆ กินใจ ใช้ศัพท์ภำษำที่เป็นทำงกำรเฉพำะเท่ำที่จำเป็น แต่มีหัวข้อตำมที่ระบุครบ
 ควรแทรกภำพกิจกรรมที่เห็นว่ำสำคัญ ซึ่งคำดว่ำจะช่วยให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเนื้อหำได้มำกยิ่งขึ้น กำรแทรกภำพ
ควรแทรกในระหว่ำงเนื้อหำที่กำลังกล่ำวถึง หรืออำจเป็นภำพกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหำ ภำพบุคคลที่
เป็นผู้ปฏิบัติงำนนั้น อำจมีคำพูด “โดนใจ” แทรกเป็นกรอบคำพูดด้วยก็ได้ ทั้งนี้ให้ส่งภำพเป็น JPG File มำด้วย
 ข้อพึงระวัง กำรเขียนสรุปบทเรียนกำรจัดกำรควำมรู้ (ภำพรวมหน่วยงำน)นี้ มิใช่กำรเขียนสรุปรำยงำนกำรประชุม
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แบบฟอร์มที่ 5 สกัดความรู้จากการถอดบทเรียน

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมำยให้เป็นกำรรวบรวมควำมรู้ (ฝังลึก) จำกผู้ปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
ซึ่งสกัดได้จำกเวทีต่ำงๆ เช่น กำรถอดบทเรียน , CoPs, เสวนำทำงวิชำกำร,ตลำดนัดควำมรู้ ฯลฯ อำจมีมำกกว่ำ
กำรที่ระบุในรำยงำนตำมตัวชี้วัด หน่วยงำนสำมำรถสะสม Case ไปได้เรื่อยๆ และเป็นควำมสะดวกของผู้สนใจ ที่
เข้ำมำอ่ำนแล้วสำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ได้โดยง่ำย

ประเด็น/หัว
ข้อความรู้

เรื่องเล่า (ที่ระบุถึงเทคนิค เคล็ดลับ ที่ทาให้งาน
สาเร็จหรือมีการพัฒนาขึ้น)

อ้างอิง/แหล่งที่มา

หมำยเหตุ ถ้ำเป็นกำรจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบเชิญวิทยำกรมำให้ควำมรู้ (บรรยำย) อำจใช้เป็นกำรสรุป
ภำพรวมว่ ำจั ด ประชุ ม อะไร ได้ ค วำมรู้ อ ะไร พร้อ มรวบรวม Slide PowerPoint เผยแพร่ ในคลั งควำมรู้ ข อง
หน่วยงำน ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนของหน่วยงำนท่ำนด้วย

แหล่งข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปี 2560
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