
Knowledge Managementt 
 

R2R Facilitator 

18 – 19 กันยายน 2560 

 

Lake Terrace Resort   อ. ละงู  สตูล 

 

 



2532 2536 2533 2536-41 

CBIRD-จักราช Freelance 
สหกรณ์ กษ. 

Freelance 
ปวส. ป.ตร ี

ป.โท 
Consultant 

ผช.นกัวชิาการประมง 

Consultant on Knowledge Management & Learning Workplace 

SGP 
คณะกรรมการพจิารณาโครงการ 

mthawat@gmail.com 



หน่วยงานทีเ่คยเป็นทีป่รกึษา - วทิยากร 



• ชื่อ -  หน่วยงาน 
• ความคาดหวัง 
• Do & Don’t 
• มีทักษะหรือความถนัด หรือความสามารถใน

การแก้ปัญหาเรื่องอะไรท่ีท าบ่อย ท าได้ดี?  
 



Learning 
Before 

Learning 
During 

Learning After 

Learning Loop 



Before Action Review : BAR   

• เป้าหมาย หรือ ความคาดหวัง  คืออะไร? 
• อะไรที่ควรท า? 
• อะไรที่ควรระมัดระวัง? 
• จะแบ่งงาน บทบาท หน้าที่อย่างไร? 

 



Before Action Review : BAR   

การน าทีมพูดคุย ก่อนลุยงาน  ย้ าเตือนว่าเราก าลังจะท าอะไร?  เพ่ือ
เป้าหมายอะไร?  ทุกคนได้มีส่วนร่วม 

 



Fa ต้องรู้จัก  
  

จับทิศทาง วางเป้าหมาย 
ได้ Concept 

  
เก็บ Framework 



KM กับ R2R 
• เป็นสองหน้าของเหรียญเดียวกัน 

• ท า R2R เท่ากับท า KM 

• KM ช่วยให้การส่งเสริม R2R ในองค์กรประสบผลส าเร็จ  ดัง
ตัวอย่าง ... ศิริราช  

9 

ที่มา :  ศ.นพ. วจิารณ์ พานิช   

บรรยายในการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย คร้ังท่ี ๕   
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยมหิดล  ๖ ก.ย. ๕๙ 
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Reflection   
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ  ให้ความหมาย 

 
Finding      จับประเด็น  หลัก แนวคิด 

 
Feeling       ความรู้สึก ชอบ ประทับใจ 



ดอกอะไร 
             ....Dialogue 

One Meeting 
ฟงัอยา่งใครค่รวญ  ฟงั..ฟงั...ฟงั...พดู 
ไมด่ว่นสรปุความ  
ฟงัเพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่เขาตอ้งการสือ่อะไร 
ระวงั Inner Voice ของเราเอง 
วางความคดิโตแ้ยง้ไวก้อ่น ฟงัตอ่ใหจ้บ 
ไมผ่กูขาดการพดู หรอื นิง่เงยีบ 
ระวงัอาการเผลอไป discussion 
 



งานประจ าของชาลี  
กับ   

งานประจ าของฉัน 
 

Dialogue 



Inner Voice 
เสียงในหัวเราเอง 

ความคิด 
 



แค่ฟังอย่างตั้งใจ   =   Empowerment 
 



Fa ต้องรู้จักใช้  
  

เทคนิค ลปรร.  
ด้วยสุนทรียสนทนา  

Dialogue 



แกน่แทข้องการไดอะล็อก 

File: อ.ปาริชาต/dialogue 

การพดูความจริง 
น าเสนอมมุมอง 
ท่ีแท้จริงเก่ียวกบั 
เร่ืองหนึง่ๆ 

การฟังอย่างช่ืนชม  
การเอาใจเขามาใสใ่จเรา 
การมีสว่นร่วมกบัผู้ อ่ืน 

การสรุปและเปิดพืน้ที่ 
ส าหรับมมุมองท่ีหลากหลาย 
การปกปอ้งความแม่นย า 
และความเหมาะสม 

ความเต็มใจในการชะลอ 
สิ่งที่ตดัสินใจไว้แล้วลว่งหน้า 
เพ่ือมองหาข้อมลูจากหลายๆ มมุ 

การสง่เสยีง 
(voicing) 
 

การฟงั 
listening 

 

การเคารพ  
ความคดิ 

 respecting  
 

การชะลอ/ 
แขวนขอ้มลูไว ้
suspending 



ท่ีมา: นพ. โกมาตร  จงึเสถียรทรัพย์ 
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Reflection   
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ  ให้ความหมาย 

 
Finding      จับประเด็น  หลัก แนวคิด 

 
Feeling       ความรู้สึก ชอบ ประทับใจ 



Human Interaction  
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Knowledge  

Human Interaction  



Human Interaction  
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Tacit  
ค.ถา่ยทอดยาก 

Explicit 
ค. ถา่ยทอดงา่ย 

Lower  

higher  

K Flow 

Smart People 
Work Well Done! 

Management 

Outcome 
output 

../../Tips4Trainner/mySlide/ภาพกรมน้ำบาดาล.pptx


KM   ≠     End 
 

End =   Smart People &Work,       

               Intelligent Organization 
 

KM   =     Means        End 
 



ท าไม KM หลายทีไ่ม ่Work? 

mthawat@gmail.com 



KM กบั เป้าหมายของงาน   ไมไ่ปทางเดยีวกนั 

เป้าหมายงาน KM 

mthawat@gmail.com 



วิธีการปฏิบัติส าเร็จรูป 
วิธีแก้ปัญหาส าเร็จรูป 
วิธีประเมินผลส าเร็จรูป 
ฝึกอบรมส าเร็จรูป 
ค าตอบส าเร็จรูป 
ความคิดส าเร็จรูป 
ชีวิตส าเร็จรูป 

Creativity 

ความเสื่อม 



ที่มา : นพ. โกมาตร จึงเสถยีรทรัพย์    



ก าหนดงานทีต่อ้งการใช ้KM   
เป้าหมายของการพฒันา  

คอื อะไร? 

แผนทีค่วามรู ้
แผนทีค่น 

1 

2 

3 

ข ัน้ตอน 
KM 3.0 

Critical 
Knowledge 

 

ระบคุวามรูท้ ีส่ าคญั
มผีลตอ่เป้าหมาย

มาก 

KM Strategy&Plan 

แผนจัดการ ค. 



แลกเปลีย่น 
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ 
+ บนัทกึความรู+้ตอ่ยอด ค.  

คณุอ านวย 

ประเมนิผล 1 

4 

5 

ท าตอ่เนือ่ง 

KM Action 

ก าหนดงานทีต่อ้งการใช ้KM   
เป้าหมายของการพฒันา  

คอื อะไร? 

น าไปปฏบิตั ิ
ข ัน้ตอน 
KM 3.0 



แผนทีค่วามรู ้
แผนทีค่น 

แลกเปลีย่น 
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ 
+ บนัทกึความรู+้ตอ่ยอด ค.  

คณุอ านวย 

ประเมนิผล 1 

2 

4 

3 

5 

ท าตอ่เนือ่ง 

Critical 
Knowledge 

 

ระบคุวามรูท้ ีส่ าคญั
มผีลตอ่เป้าหมาย

มาก 

ก าหนดงานทีต่อ้งการใช ้KM   
เป้าหมายของการพฒันา  

คอื อะไร? 

แผนจัดการ ค. 

น าไปปฏบิตั ิข ัน้ตอน 
KM 3.0 



Human Interaction  

K
n

o
w

le
d

g
e

  

Tacit  
ค.ถา่ยทอดยาก 

Explicit 
ค. ถา่ยทอดงา่ย 

Lower  

higher  

K Flow 

Smart People 
Work Well Done! 

Management 

Outcome 
output 
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Self-
learning 

After 
Action 
Review  

CoPs 
Network  
Learning 

Peer 
Assist 

Tacit  

Explicit  
higher  

Lower  Human Interaction  
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Learning Media, Tool 

Success & Lesson-Learned 

Common Interest 

Best Practice & 
Learner 

Source: APQC 

KM Facilitator 



“เชฟกระทะเหล็ก” 

../../Tips4Trainner/Game/kitchen in park.mpg


higher  

Lower  Human Interaction  
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เทคนคิการ
จดัวางไข ่

เทคนคิการ
สะบดักระทะ 

Tacit  
ค.ถา่ยทอดยาก 

Explicit 
ค. ถา่ยทอดงา่ย 



ความรูท้ีส่ าคญั 

• ผลงานวจัิย เอกสารวชิาการ คูม่อื  

• ขอ้กฏหมาย  ขอ้บังคับ ระเบยีบ ฯลฯ 

 

• ความเชีย่วชาญ ทักษะของผูป้ฏบิัต ิ

 

• ประสบการณ์ตรงของผูป้ฏบิัต ิ

Explicit K. 

Tacit K. 

../../Tips4Trainner/mySlide/ภาพกรมน้ำบาดาล.pptx
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Self-
learning 

Tacit  

Explicit  
higher  

Lower  Human Interaction  
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Learning Media 
E-Learning  Handbook 

Source: APQC 

“แมไ่ม ้KM” 
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Self-
learning 
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Learning Media 
E-Learning  Handbook 

Source: APQC 

“แมไ่ม ้KM” 
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Self-
learning 

After 
Action 
Review  

Tacit  

Explicit  
higher  

Lower  Human Interaction  
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Learning Media 

Success & Lesson-Learned 

Source: APQC 



 
After Action Review : AAR 



1. อะไรคือภารกิจท่ีได้รบัมอบหมาย (เป้าหมายท่ีต้องท าให้ได้) ? 
2. อะไรบ้างท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย? อธิบายว่าเป็นเพราะอะไร ? 
3. อะไรบา้งท่ียงัไม่ได้ตามเป้าหมาย? อธิบายว่าเป็นเพราะอะไร ? 
4. ถ้าจะต้องปฏิบติัภารกิจเช่นน้ีอีก ควรจะปรบัเปล่ียนอะไรบา้ง ? 

  หมุนเกลียวความรู้ด้วยการท า AAR 



AAR ทีด่ตีอ้ง... 

• ทกุคนพดูไดอ้ยา่งอสิระ  Fa แสดงทา่ทเีชญิชวนใหอ้สิระจรงิๆ 

• พดูเฉพาะในสว่นทีด่ ีและไมด่ขีองตนเอง 

• หลกีเลีย่งการกลา่วโทษพาดพงิบคุคลอืน่ใหรู้ส้กึวา่แป็นตน้ตอ
ของความผดิพลาด 

• ฟังคนอืน่อยา่งตัง้ใจ ไมโ่ตแ้ยง้ระหวา่งการพดู 

• Fa เสนอขอ้ตกลงพืน้ฐานของการพดูคยุ เชน่  One Meeting, ฟัง
เมือ่คนอืน่พดู และพดูเรือ่งของตนเองเมือ่ถงึรอบของเขา ฯลฯ 



เวท ีAAR  SCG Cotto 



AAR at SCG Cotto (Plant) 

Section Manager 

Line Supervisor 



เป้าหมาย 
 

ท าได ้ ท าไม? 
 

ท าไมไ่ด ้ ท าไม? 
 

ครัง้ตอ่ไปจะแกไ้ขปรับปรงุตรงจดุไหน อยา่งไร? 
 
 
 
 

AAR 

คนท าพดูทบทวนตนเอง   คนอืน่ฟัง 

ทัง้ทมีชว่ยกนัเสนอ   

วธิกีารพดูคยุสือ่สารภายในทมีใหเ้กดิพลัง   



แกน่ของ AAR 
 

 “สิง่ใดๆ ทีเ่กดิข ึน้  
         ยอ่มมเีหตปุจัจยั” 
      
     
 
 

ผล 

เหต ุ

เหต ุ

เหต ุ

เหต ุ



Self-
learning 

After 
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Network  
Learning 

Tacit  
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higher  
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K
n

o
w

le
d

g
e

  

Learning Media 

Success & Lesson-Learned 

Common Interest 
Storytelling 

Source: APQC 



 

 

คอืที่ๆ  คนหลายๆ คนมารวมตวักนัเป็นชมุชน 

 CoPs จะเกดิไดต้อ้งอาศยั 3 องคป์ระกอบหลกั 

มีความสนใจใน 
เร่ืองเดียวกนั มีเร่ืองท่ีจะแบ่งปัน 

• ประสบการณ์ 
• ประเดน็ความส าเรจ็ 
• เทคนิคการแก้ปัญหา 

มีความสมัพนัธท่ี์ดี 
• สนิทสนม คุ้นเคย 
• ไว้เน้ือเช่ือใจ 
• รู้สึกปลอดภยั 

• มีปัญหาร่วมกนั 
• แสวงหาบางอย่างร่วมกนั 

Community of Practices 



“In the 1980’s, anthropologists from the Xerox Palo Alto 
Research Center (PARC) observed a group of copier technical 
representatives to see how they actually did their jobs. The 
anthropologists saw that the technical representatives made an 
effort to spend time with each other, informally swapping 
stories from the field. While a traditional reengineer would 
have recommended cutting this “hanging around the water 
cooler” time, the anthropologists realized that these informal 
conversations were where learning occurred. As it turned out, 
the copier technicians learned more from each other than from 
the manual distributed by the organization. Instead of 
prohibiting them, Xerox decided to expand the informal 
conversations (Brown & Gray, 1995). These informal learning 

groups were termed “communities of practice” 
(CoPs) by Lave and Wenger (1991).” 



กลุม่ ลปรร. ของ มอ. 

ส านกังาน
ภาควชิา 

การจดัการ
งานวจิยั 

คณะทรพัย 

ประกนัคณุภาพ 

คณะ 
กลุ่มงาน 

ลปรร. 

กลุ่มงาน 

คณะวทิย ์ คณะแพทย ์ คณะ
วทิยาการ 

คณะมนษุย ์

เลขานกุาร
ภาควชิา 

IT 

คณะเภสชั 

http://share.psu.ac.th 



DMKM-CoPs 



 เวทีส าหรบัการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ 

 ตลาดนัดความรู ้(Knowledge Market) 

 เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 

 เว็บบล็อก (Weblog) 

 การประชุมมหกรรมการจดัการความรู ้

เครือขา่ยเบาหวาน 



 

ตลาดนดัความรู ้

Knowledge Market 

 

1 

ครั้งท่ี 1: 30/04-1/05/2548 

ครั้งท่ี 2: 25-26/11/2548 



ตลาดนดัความรูเ้ป็นเครื่องมืออยา่งหน่ึง 

ของการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย 

สินคา้ในท่ีน้ีคือ  

ความรูเ้พื่อการปฏิบตัทิี่เป็นเลิศ 

 

หลกัการคือ 

นดัมาแลกเปลี่ยน “สินคา้” ระหว่างกนั 

 



คุณอ านวย 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นกลุม่ยอ่ย 

คุณอ ำนำจ 

คุณลิขติ 
คุณกิจ 



ผูท้ าหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกใหก้ารแลกเปล่ียนเรยีนรู ้

ล่ืนไหล ไม่หลุดนอกประเด็น  
 

สรา้งบรรยากาศเชิงบวกและความช่ืนชมยินดี  
 

ด าเนินการใหส้มาชิกกลุ่มหมุนเวียนผลัดกนัเล่าเรื่อง

ความส าเรจ็อย่างทั่วหนา้ คอยตัง้ค าถามและกระตุน้ให้

เล่าความรูฝั้งลึกออกมา 

คณุอ านวย (Facilitator) 



ผูท่ี้ขลุกอยู่กบัเน้ืองานโดยตรง 

เป็นผูน้ าเสนอความส าเรจ็หรอืการท างานท่ีภาคภมิูใจ

ของตนเองผ่าน “เรื่องเล่าเรา้พลัง”  

คณุกิจ (Knowledge Practitioner) 



 

ผูจ้ดประเด็น บนัทึก  

“ขุมความรู”้  

จากเรื่องเล่า 

ของสมาชิกในกลุ่ม 

คณุลิขิต (Note Taker) 



ประเด็น/ 

หลกัการ 

เรือ่งเลา่ แหล่งขอ้มูล 

# ใชข้่าววิทยุตอน
เชา้บอกเวลากิน

ยา 

“กินยาเวลาข่าว” 

ชาวบา้นไม่มีนาฬิกา ก็ใหเ้ปิดวิทยุ

ฟังข่าวตอนเชา้ พอข่าวมาก็กินยา 

ข่าวจบก็กินขา้วเชา้ไดพ้อดี 

คณุ............... 

# ท าสญัลกัษณ์

ง่ายๆ บอกขนาด

ยาบนซอง 

“สญัลกัษณง์่ายๆ ก็ใชไ้ด”้ 

ชาวมุสลิมอ่านหนงัสือไทยไม่ออก ก็

เลยเอาดา้มปากกาจุม่หมึกท า

เครื่องหมายบอกขนาดยาท่ีซองให้

เห็นชดัๆ 

คณุ................ 



“Learn before/ เรียนลดั” 

 

เพื่อนช่วยเพื่อน Peer Assist 
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วิจารณ ์พานิช, 12/08/2005,  
http://www.gotoknow.org/blog/thaikm 

หลกัคิด “เพ่ือนช่วยเพื่อน” 

 

....มีคนอ่ืนที่เขาท าไดด้ีอยูแ่ลว้ในเรือ่งที่เราอยากพฒันา 

หรอืปรบัปรุง ไม่ควรเสียเวลาคิดข้ึนใหม่ดว้ยตนเอง  

ควร “เรยีนลดั” โดยเอาอยา่งจากผูท้ี่ท  าดีอยูแ่ลว้ เอามา 

ปรบัใชก้บังานของเรา แลว้พฒันาใหดี้ยิง่ข้ึน.... 

 



ทีมเหยา้ ทีมเยือน 

 Peer assist รพ.เทพธารินทร ์– รพร.ธาตพุนม  

Facilitator 



กิจกรรม 

 

แนะน าตวั ท าความคุน้เคย 

สรา้งบรรยากาศเป็นกนัเอง 
 

ใหข้อ้มูล แลกเปลี่ยน ซกัถาม 

ดูของจรงิ 

สาธิต ทดลองท า 
 

AFTER ACTION REVIEW 



30 ต.ค. 2548 25 ต.ค. 2548 

21 ต.ค. 2548 

รพร.ธาตพุนม ตอ่ยอดความรูจ้าก “เพื่อนช่วยเพื่อน” 



Podoscope ซ้ือจากตา่งประเทศ 

Podoscope ท าเอง 

ใช ้Podoscope ในรูปแบบใหม่ 



คลินิกสุขภาพเทา้ใน รพ.เอกชน ท างานไดใ้นทุกที ่

การดแูลสุขภาพเทา้ 



ประเมินเทา้ ณ ศาลาวดั อ.ธาตพุนม จ.นครพนม 



ผลงานเครือข่ายเทา้ จงัหวดัแพร ่



ผลงานเครือข่ายเทา้ 

จงัหวดัแพร ่
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http://www.sawadee.co.th/thai/ 

• Multi-site มีกลุ่มเปรียบเทียบ (Cluster)  

• พ้ืนท่ีท่ีศึกษา 8 จงัหวดั 

• ตวัอยา่งท่ีมี IGT, IFG+IGT จ  านวน 1,926 คน  

   กลุ่มควบคมุ 883 คน กลุ่มทดลอง1,043 คน 

• วดัตวัแปรท่ีเดือน 0, 6, 12, 18, และ 24 

วัตถปุระสงค ์

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการจดัการความรู ้

ในการป้องกนัการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเส่ียง 

โดยการเปรียบเทียบอุบตักิารณข์องโรคเบาหวาน 

ในกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง 

วิธีการ:  
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กิจกรรมในโปรแกรม 









Poster 
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Peer Assist 

• เหมาะกบัความรูท้ีม่ลีักษณะเป็นทักษะ ใชค้วามเชีย่วชาญเฉพาะ
ทางสงู ถา่ยทอดดว้ยสือ่ หรอืการอธบิายยากทีจ่ะเขา้ใจ 

• จับคูเ่รยีนรู ้  ท าไดท้ัง้คูเ่ดีย่ว  หรอื คูท่มี 

• ม ีFocal Point ของการเรยีนรูช้ดัเจน เฉพาะเจาะจง 

• ม ีBest Practice  ผูพ้รอ้มถา่ยทอด 

• ม ีLearner ผูต้อ้งการใชค้วามรูนั้น้ 

• ตอ้งเรยีนรูผ้า่นการท าไปเรยีนรูไ้ป ท าไปสอนไป 

• เป็นวธิทีีไ่ดผ้ลสงู  แตใ่ชเ้วลานาน และความสมัพันธร์ะหวา่งคูนั่น้ดี
มาก อกีทัง้เหมาะกบักลุม่คนจ านวนไมม่ากในการเรยีนรูแ้ตล่ะครัง้ 
แตล่ะคู ่

 



Peer Assist 
แบบทมี 

 

โรงพยาบาลเทพธารนิทร ์ 
Best Practice 

 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยพุราช

ธาตพุนม 
Learner 

 
ลปรร. หวัขอ้  

การดแูลเทา้ผูป่้วยเบาหวาน 
 

../../Tips4Trainner/KA/storytelling/DMStory/podoscope_Payao.doc


On the Job learning 

Technical Coaching 
Expert Shadow 

Peer Assist  แบบเดี่ยว 
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KM Facilitator 



Fa ต้องรู้จัก  
  

เทคนิค ลปรร. ด้วยเรื่องเล่า 
  

และจับประเด็น 



../../Tips4Trainner/Song4WS/เสื้อแห่งความสุข.mp3


ประเด็น คอือะไร? 

-สาระส าคญั 
-ใจความส าคญั 
-แกน่ของเรือ่งราว  
 
ทีต่ดัเนือ้หารายละเอยีด 
(พลความ)ออกไป 



เหตผุล เหตปัุจจยั 

Dialogue 

Storytelling 

Discussion 

Problem - based 

วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ จนิตนาการ ความรูส้กึ 

เมือ่ KM เป็น 

แบบ “3-in-1” 

การท างานของสมองท ัง้

สองฝั่ง 

ก็จะเป็นไปอยา่งสมบรูณ์

และสมดลุ 



ทีม่า : นพ.โกมาตร  จงึเสถยีรทรัพย ์

../../../../DDrive_Thawat/TipsofTrainer/LearningMovie/DekArSa/ครูอาสาน้อย.flv


ตวัอยา่งการเขยีนเรือ่งเลา่ 
    ถอนหลกั ปกัเขต 

 เมือ่ครัง้ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สงักดั  ใหอ้อกไปส ารวจอาณาเขตของพืน้ที่
ป่าสงวน   แตห่ลังจากไดส้ ารวจพืน้ทีแ่ลว้เสร็จ  และไดเ้ริม่ปักหมดุอาณาเขตของพืน้ที ่ พบวา่หมดุ
คอนกรตีทีปั่กไปแลว้นัน้  ถกูถอนและท าลาย   ท าใหต้อ้งใชเ้วลามากขึน้  และยากทจีะคาดการณ์
ไดว้า่ภารกจินีจ้ะเสร็จสิน้ไดเ้มือ่ใด และเมือ่ไดรั้บค าสัง่ส าทับมาอกีวา่ตอ้งรบีท าใหเ้สร็จในเวลาอนั
สัน้  ท าใหค้นท างานยิง่เครยีดเพราะงานไมเ่ป็นไปตามทีค่ยุวางแผนการท างานกนัไว ้ยังไมรู่ว้า่จะ
แกไ้ขปัญหานีไ้ดอ้ยา่งไร   งานส ารวจก็ตอ้งหยดุชะลอไวก้อ่น 

 จนในทีส่ดุสมาชกิในทมีงานเสนอไอเดยีใหม ่ ใหท้ดลองตัดหลักหมดุคอนกรตีแยก
ออกเป็น 2 ทอ่น    และน าไปฝังในดนิตามแนวอาณาเขตทีส่ ารวจไปแลว้  เพือ่จะสงัเกตดวูา่ไดผ้ล
ตามทีค่าดไวห้รอืไม ่  ในทีส่ดุก็พบวา่ชาวบา้นมาขดุและถอนท าลายทิง้เชน่เดมิ  แตถ่อนเฉพาะ
ทอ่นบนของหลัก  โดยไมถ่อนทอ่นลา่ง  ท าใหง้านส ารวจของเราเดนิหนา้ตอ่ไปได ้จงึไดน้ าไอเดยี
ดังกลา่วมาด าเนนิการ  ท าใหง้านเดนิหนา้ตอ่ไปไดแ้ละเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดในทีส่ดุ 

 

ผูเ้ลา่เร ือ่ง   ....................................  หน่วยงาน ............................................. 

เบอรโ์ทร. ..................................Email: ………………………………………………… 

ค าส าคญั   การปักหมดุเขตแดนพืน้ทีพ่พิาทกับชมุชน, แกปั้ญหาถอนหลักหมดุคอนกรตีส ารวจใน      

                พืน้ทีพ่พิาท  

ชือ่เร ือ่ง 

ทีม่า หรอืปญัหา 

เจา้ของเรือ่ง 

ประเด็นส าคญั/ใจความส าคญั 

How-to + Tips 

ผล 



ผูเ้ลา่เรือ่ง 

• เลา่เหตกุารณ์ เกริน่ทีม่าทีไ่ปสัน้ๆ 

• เลา่วา่เกดิปัญหาอะไรขึน้กบัใครที่
ไหน?   

• เลา่วา่แกไ้ข หรอืท าอยา่งไร
จงึไดเ้กดิผลอยา่งนัน้ 

• เลา่ผลความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ 

 

• เลา่ชวีประวัตยิาว 

• เลา่ระบายความอดัอัน้ตนัใจ  ผล
ทางลบ 

• เลา่แบบสรปุความ เลา่แบบตคีวาม 

 

Do Don’t 



ผูฟั้ง 

• ฟังเพือ่ท าความเขา้ใจกรณีของเขา 

• ฟังอยา่งตัง้ใจ 

• ถามดว้ยทา่ทสีนใจใครรู่ ้

• ตัง้ค าถามกระตุน้ผูเ้ลา่ใหป้ลอ่ย
ของดใีนตวัออกมามากยิง่ขึน้ 

• ตัง้ค าถามเจาะประประสบการณ์ 

 

 

• เสนอแนะวา่ควรท าอยา่งโนน้ นี ่
น่ัน 

• หลดุคดิเรือ่งอืน่ 

• ถามดว้ยทา่ทจัีบผดิ 

• ตัง้ค าถามแบบปิดการสนทนา 

• ตัง้ค าถามเจาะความคดิเห็น 

 

 

Do 
Don’t 



เรื่องเล่างานที่เรารัก 
ท าจนลืมพักก้อเคยมี! 

 

แบ่งกลุ่มย่อย 



Reflection   
ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ  ให้ความหมาย 

 
Finding      จับประเด็น  หลัก แนวคิด 

 
Feeling       ความรู้สึก ชอบ ประทับใจ 



10% ของงานทั้งหมด 
10% ที่ ลื่นไหลไปกับงานที่รัก 

 



ต่อชีวิตให้ไปต่อ         ได้ด้วย   
 

10%ของงานที่เบิกบาน 



ทีม่า : นพ.โกมาตร  จงึเสถยีรทรัพย ์





Learning เรียนรู ้
Creativity  สร้างสรรค์   

Joyful เบิกบาน 

Loving Kindness 
เกื้อกูล เมตตา 

Reflection ไตร่ตรอง 
 

Peace สงบ 

Dedication  การอุทิศ   

Autonomy   อิสรภาพ   

Aesthetics  สุนทรียภาพ   

ลื่น 
ไหล 
ไป 
กับ 
งาน 

../../Tips4Trainner/SCGCotto/KMCaseStudy_Cotto.ppt
../../Tips4Trainner/KMOpenHouse/AnamaiCentre8/Photo_visit
../../Tips4Trainner/ClipVDO_learning/R2R/จากวันนั้นสู่วันนี้ Routine to Research(R2R) - 1_2.flv
../../Tips4Trainner/SCGCotto/KMCaseStudy2_Cottt.ppt
../../Tips4Trainner/ClipVDO_learning/GoodMan/นักการ_รร_บ้านศรีนาป่าน.mpg


Check-in 

1 ประโยค  1 วลี    







ดอกอะไร 
             ....Dialogue 

One Meeting 
ฟงัอยา่งใครค่รวญ  ฟงั..ฟงั...ฟงั...พดู 
ไมด่ว่นสรปุความ  
ฟงัเพือ่ใหเ้ขา้ใจวา่เขาตอ้งการสือ่อะไร 
ระวงั Inner Voice ของเราเอง 
วางความคดิโตแ้ยง้ไวก้อ่น ฟงัตอ่ใหจ้บ 
ไมผ่กูขาดการพดู หรอื นิง่เงยีบ 
ระวงัอาการเผลอไป discussion 
 



“R2R ในมุมมองการตีความของฉัน” 

Dialogue 



ทีมา: นพ. อัครินทร์ นิมมานนิตย์  ผจก. โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวจิัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหดิล 



../../Tips4Trainner/R2R/r2rkmict590906nfirstpart-160908075340.pptx


../../Tips4Trainner/R2R/r2r-techniques-hospitals.pdf


../../Tips4Trainner/ClipVDO_learning/R2R/จากวันนั้นสู่วันนี้ Routine to Research(R2R) - 1_2.flv




หาวิธีส่ือสารให้เห็นว่า
ง่าย 

มีพี่เลี้ยงช่วย 



จุดที่ยาก หรือ ความท้าทายของ Fa R2R ตั้งแต่เชิญ
ชวน-เป็นพี่เล้ียง 

ให้บุคลากรสาธารณสุขในจังหวัดสตูล พัฒนางาน
ประจ าโดยใช้กระบวนการวิจัย นั้นมีอะไรบ้าง? 

Dialogue 



แผนทีค่วามคดิ    
Mind Map กิง่แกว้ 

กิง่กอ้ย 

แกน่แกน 



แผนทีค่วามรู ้
แผนทีค่น 

แลกเปลีย่น 
เรยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ 
+ บนัทกึความรู+้ตอ่ยอด ค.  

คณุอ านวย 

ประเมนิผล 1 

2 

4 

3 

5 

ท าตอ่เนือ่ง 

Critical 
Knowledge 

 

ระบคุวามรูท้ ีส่ าคญั
มผีลตอ่เป้าหมาย

มาก 

ก าหนดงานทีต่อ้งการใช ้KM   
เป้าหมายของการพฒันา  

คอื อะไร? 

แผนจัดการ ค. 

น าไปปฏบิตั ิข ัน้ตอน 
KM 3.0 
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KM Facilitator 



สถำบนัส่งเสริมกำรจดักำรควำมรูเ้พื่อสงัคม (สคส.) 112 

After Action Review (AAR) 

• ทบทวนความคาดหวงัท่ีเข้าร่วม Workshop น้ี คืออะไร? 

• อะไรบา้งท่ีได้ เกิน ความคาดหวงัท่ีตัง้ไว้  เพราะอะไร? 

• อะไรบา้งท่ีได้ น้อย กว่าความคาดหวงัท่ีตัง้ไว้ เพราะอะไร? 

• ตวัเองจะน าส่ิงท่ีได้เรียนรู้ กลบัไปท าอะไร? 


