
 

 

รายงานผลการดำเนินงานตวัช้ีวัดท่ี 2.2: ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู (Knowledge Management : KM) 

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO) 

รอบ 5 เดือนแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 PIRAB มาตรการ/แนวทาง กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

P : Partner 

 

1. เสริมสรางการมสีวนรวมใน

การดำเนินงานจดัการความรู 

1.ประชุมหารือผูเกี่ยวของในการดำเนินงาน

จัดการความรูของหนวยงาน 

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล  

 ดำเนินการแลว Link 

 

B : Build Capacity 2. สงเสรมิและสนับสนุนให

บุคลากรนำการจดัการความรูมา

พัฒนางาน 

2. ชี้แจงทำความเขาใจการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 

1 ครั้ง 24 พ.ย. 65  ตวช.ระดับท่ี 1: รวบรวมขอมลูและ

วิเคราะหขอมูล  

 ดำเนินการแลว Link 

 

R : Regulate 

 

3. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน

การจัดการความรู 

3.จัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

จัดการความรู 

1 ฉบับ พ.ย.65  ตวช.ระดับท่ี 2: กำหนดมาตรการ

และแผนขับเคลื่อน 

 ดำเนินการแลว Link 

 

4. รายงานความกาวหนาการดำเนินงานใน

การประชุมประจำเดือนของ ศรป. 
4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม

การดำเนินงาน 

  24 พ.ย. 65 ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี1) 

  28 ธ.ค. 65 ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี2) 

  23 ม.ค. 66  ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี3) 

  28 ก.พ. 66  ดำเนินการแลว (ครั้งท่ี4) 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/2_2_1%20%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8CKM%26LO%20%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%205%20%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%20%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81.pdf


 

 

  

 

 

5. รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ใน

ระบบ DOC ทุกเดือน 
4 ครั้ง พ.ย. 65 - ก.พ. 66  ตวช.ระดับท่ี 3: มีรายงานการติดตาม

การดำเนินงาน 

  10 พ.ย. 65 (ครั้งท่ี1) 

  10 ธ.ค. 65 (ครั้งท่ี2) 

  10 ม.ค. 66 (ครั้งท่ี3) 

  10 ก.พ. 65 (ครั้งท่ี4) 

6. จัดทำรางคูมือภารกิจประสานงานและ

อำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ” 

*ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเร่ืองเปนถอดบทเรียน: 

กาลา ท่ีไมใช..กะลา” ความสำเร็จในการจัด

งานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) 

1 ฉบับ พ.ย. 65 - ก.พ. 66 *เน่ืองจากไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพนักวิชาการดานการจัดการ

ความรู วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันท่ี 18 - 

20 ม.ค.66 พบวา หากใชผลงานเดิม มา

นำเสนอ LIKE Talk อาจจะไมสามารถ

แสดงความชัดเจน ถึงบทเรียนหรอืการ

จัดการความรูท่ีชัดเจนได เพราะเป

นประเด็นท่ีกวางมาก จึงไดนำเสนอเคา

โครงรางท่ี เฉพาะเจาะจงและสามารถ

สื่อสารไดชัดเจนมากกวา 

A : Advocate 

 
4. สนับสนุนการจัดการขอมูล

อยางเปนระบบ การเขาถึงความรู

และเทคโนโลย ี

7. พัฒนาปรับปรุงขอมูลบนเว็บไซตให

เขาถึงไดงาย 

2 ครั้ง ธ.ค.-ก.พ. 65 ครั้งท่ี 1 พัฒนาปรับปรุงขอมูลความ

รวมมือบนเว็บไซตใหเขาถึงไดงาย (Link) 

ครั้งท่ี 2 พัฒนาปรับปรุงขอมูลองค

ความรูของศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ(Link) 

https://cic-cooperation.anamai.moph.go.th/cooperation/
https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm64


สรุปผลการดำเนินงานขับเคล่ือนการจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  

และการขับเคล่ือนการเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO)  

ของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 

รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ 2566) 

 

การขับเคล่ือนการจัดการความรูของศรป.  

1. เปาหมาย 

 ศรป. จัดการความรูดวยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และสงผลใหเกิดการพัฒนาองคกรเปน

องคกรแหงการเรียนรู โดยการรวบรวม จัดเก็บ แบงปนความรู ซ่ึงเปนความรูท่ีชัดแจง Explicit Knowledge และ

นำไปจัดหมวดหมู และเผยแพรบนเว็บไซตของศรป. URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm ตาม

แนวนโยบายของผูอำนวยการซ่ึงใหความสำคัญตอการจัดการความรู 

2. แผนการขับเคลื่อน 

 จากการกำหนดมาตรการแนวทางและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู ศูนยความ

รวมมือระหวางประเทศ โดยใชกลยุทธ  PIRAB เปนกรอบแนวทางในการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น มีกิจกรรมท้ังส้ิน 7 กิจกรรม ซ่ึง ศรป. ไดดำเนินการครบท้ัง 7 กิจกรรม คิดเปนรอย

ละ 100 ตามตารางรายงานผลการดำเนินงานแนบทาย 

3. กลไก 

 มีกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดการความรู  

 3.1 ทีมผูรับผิดชอบตัวชี้วัดท่ี 2.2  

 3.2 คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ โดยมีผอ.ศรป. 

เปนประธาน URL: https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpw โดยทำหนาที ่กำหนดทิศทางและกรอบแนว

ทางการพัฒนาวิชาการของศรป. วางแผนพัฒนาวิชาการ ดานวิจัย KM นวัตกรรม และขับเคลื่อนวิชาการของ

หนวยงานใหเปนไปตามแผนที่วางไว พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานวิจัย KM นวัตกรรม สงเสริมและสนับสนุนการ

สราง KM และนวัตกรรมของกรมอนามัยสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตลอดจนติดตาม กำกับ และประเมินผล

การพัฒนางานวิชาการของหนวยงาน กำหนดใหมีการประชุมเดือนละครั้ง 

 

 

4.การดำเนิน... 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm
https://cic.anamai.moph.go.th/th/kpw
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4. การดำเนินงาน 

 ศรป.จัดการความรูหลายรูปแบบเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ และเหมาะสมกับบุคลากรใหม

และตำแหนงของแตละบุคคล ดังนี้  

 4.1 ศรป. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยงานผานการประชุมของศรป. โดยการทำ Before Action 

Review (BAR) เพ่ือใหเพ่ือนรวมงานไดรับทราบและเตรียมความพรอมกับหนาท่ีรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมายกอน 

การจัดประชุม รวมถึงการ After Action Review (AAR) ที่รวมกันทบทวนปญหาอุปสรรคและวิธีที ่ไดแกไข  

อีกท้ังเปนโอกาสในการพัฒนาสำหรับการจัดประชุมในครั้งตอไป  ดูตัวอยางไดท่ี URL: Link  

 

Before Action Review (BAR) การประชุมเตรียมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.2 จัดทำ SOP ของกระบวนงานที่สำคัญ สำหรับงานตามภารกิจในแตละกลุมงาน เพื่อเปนเครื่องมือ

ตรวจสอบหรือทบทวนสำหรับเจาของงาน สำหรับผูที่ทำหนาที่แทน และสำหรับผูรับบริการใหเกิดความเขาใจใน

กระบวนการดำเนินงานของงานนั ้นๆ เชน กระบวนงานการอนุมัติเดินทางไปราชการตางประเทศชั ่วคราว  

(งบรายจายอื่น)  มีการจัดทำคูมือการลาศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัย ณ ตางประเทศ การรวบรวม

ขอมูลดานตางประเทศจากแหลงตางๆ URL: link  และมีการจัดหมวดหมูของขอมูลกอนนำข้ึนเผยแพรบนเว็บไซต

ของหนวยงาน  URL: link 

 

 

            

 4.3 การจดัการ... 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/4_20/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%20%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%20%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%A7%204.20.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/filecenter/sop/SOP-other-budget-edit1.pdf
https://cic.anamai.moph.go.th/th/flowchart
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 4.3 การจัดการความรู จนเกิดเปนกระบวนการที่ไดรับการปรับปรุงใหม โดยเริ่มตนจากการที่พบเจอ

ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทำงานประจำ (Routine) คือขั้นตอนการขออนุมัติไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน   

ณ ตางประเทศ ซึ่งพบวา ขั้นตอนนี้จะตองเกี่ยวของกับระเบียบตางๆ ที่มีการปรับปรุงใหม และมีหลายขั้นตอน 

หากดำเนินการตามขั้นตอนเดิม ผูรับบริการอาจจะเดินทางไดไมทันตามกำหนด นอกจากนี้พบวา เจาหนาท่ี 

เปนผูรับผิดชอบใหม ไมมีประสบการณ จึงไดศึกษาทบทวนกระบวนงานในข้ันตอนการขออนุมัติใหสั้น กระชับและ

เขาใจงาย (Lean) ซึ่งไมเพียงจะเปนประโยชนตอผูรับบริการ แตยังเปนประโยชนตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงาน 

เพราะเปนโอกาสในการไดเรียนรูและทบทวนงานท่ีรับผิดชอบอีกดวย ดูตัวอยางไดท่ี URL: link  

 4.4 การบันทึกบทเรียนจากการทำงาน จากภารกิจของกลุมวิเทศสัมพันธจะมีลักษณะของงานที่ตองเจอ

กับปญหาอุปสรรคที่มีประเด็นใหมๆ ตลอดเวลา หากไมไดมีการบันทึกไว และเกิดประเด็นปญหาอีกครั้ง จะทำให

การทำงานผิดพลาดซ้ำได หรือจะตองทำใหเสียเวลาในการแกไขปญหา หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธจึงมอบหมายให

เจาหนาท่ีกลุมวิเทศฯ ไดดำเนินการนำรอง บันทึกบทเรียนจากการทำงาน อยางนอย สัปดาหละ 1 เรื่อง (หากมี) 

โดย จะไมมีรูปแบบบังคับในการบันทึก แตขอใหมีหัวขอเรื่องของบทเรียน ปญหาท่ีเกิด วิธี/แนวทางแกไข และ

หัวหนากลุมฯ จะชวยดึงประเด็นท่ีเปนการแกไขปญหา และแชรใหเจาหนาท่ีท้ังกลุมวิเทศไดเรียนรูรวมกันโดย

จัดทำ facebook ชื่อ “KM CIC Anamai”  ทั้งนี้ ในระยะแรกยังไมไดเปดเปนเพจสาธารณะ เนื่องจากอยู

ระหวางการพัฒนาและทดลองใชงาน อีกทั้งเปนชองทางใหสมาชิกกลุมฝกการบันทึก ทั้งนี้ หากดำเนินการไป

ระยะหนึ่ง และสามารถนำมาใชประโยชนไดแลว ทีมจัดการความรูจะขยายผลไปยังกลุมอ่ืนๆตอไป 

ตัวอยางบันทึกบทเรียนจากการทำงาน 

 

 

Facebook… 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/cic-ebook/3777#wow-book/
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Facebook ใชเปนชองทางในการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู ภายในกลุมงาน 

 

 4.5 ศรป. มีความรูที ่ยังคงมีความจำเปนตอบุคลากรในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจของหนวยงาน 

 ไดมีแสวงหาความรู และจัดระบบแบงหมวดหมูตามกลุมงาน เพ่ือใหงายตอการคนหา ดูขอมูลไดท่ี URL: link 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://cic.anamai.moph.go.th/th/dmkm
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สรุปผลการดำเนินการสรางผลงานวิชาการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 

 ศรป. กำหนดสรางผลงานวิชาการที่สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน โดยดำเนินการถอดบทเรียนจาก

ภารกิจที่ไดรับมอบหมายพิเศษ ซึ่งจะตองใชทักษะความรูความสามารถของ   แตละบุคคลในการแกไขปญหา

เฉพาะหนา หรือบริหารจัดการภารกิจนั้นๆใหลุลวงไปดวยดี เปนความรูหรือประสบการณท่ีสำคัญ เปน Tacit 

Knowledge ที่ควรจะตองบันทึก ถอดบทเรียนประสบการณจากการดำเนินงานและจัดเก็บใหเปนระบบหมวดหมู

และจัดทำเปนคูมือ เพื่อสามารถนำไปเผยแพรและใชในโอกาสตอไปได หากไมมีการจัดการความรูจะทำใหความรู

หรือประสบการณนัน้ๆ เลือนหายไป ประเด็นนี้ไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรกรมอนามัยเรื่อง Learning ที่จะ

พัฒนาบุคลากรใหเปน “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) โดยใชกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) เนน

การสกัดความรูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge)   

 สำหรับภารกิจที่ ศรป. ไดรับมอบหมายพิเศษ คือ 1) การจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Gala Dinner 

สำหรับรัฐมนตรีสาธารณสุขของประเทศสมาชิกกลุ มเอเปคในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุข APEC HLM        

ครั้งท่ี 12 เปนภารกิจท่ีเปนประสบการณใหมมี tacit knowledge ท่ีควรบันทึกสรุปเปนบทเรียน เชน ท้ังชวงกอน

เริ่มภารกิจ ระหวางการปฏิบัติงานและภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ จากการดำเนินงานทำให พบวา ไดเกิดบทเรียน

จากการทำงานใหม ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล tacit knowledge และ explicit knowledge ที่ตองแสวงหาเพิ่มเติม 

ตลอดจนการมีสวนรวมของทุกกลุมงานในศรป. และการรวมดำเนินงานกับหนวยงานและบุคลากรของหนวยงาน

อื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ จึงมีเปาหมายเพื่อถอดบทเรียนจากการดำเนินงานและบันทึกไวเพื่อพัฒนาบทบาท

ภารกิจของหนวยงานใหเปนมืออาชีพ พรอมทั้ง จัดทำเปนคูมือเพื่อรองรับการทำหนาที่ผูประสานงานและอำนวย

ความสะดวกดานตางประเทศท่ีจะเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต โดยรวมกันกำหนดประเด็นและนำมาจัดการความรู ใชชื่อ 

เรื่อง “ภารกิจประสานงานและอำนวยความสะดวกแกชาวตางประเทศ” ** อยางไรก็ตาม เม่ือไดเขารวมประชุม

เชิงปฏิบัติการฯ ของสำนักคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำใหพบวาควรกำหนดชื่อและถอดบทเรียนเพียงประเด็น

เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงไดเปลี่ยนชื่อผลงาน เปนเรื ่อง ถอดบทเรียน: “กาลา ที่ไมใช..กะลา”

ความสำเร็จการจัดงานเล้ียงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner) สำหรับผูเขาประชุมระดับสูงวาดวยสาธารณสุข

และเศรษฐกิจ ครั ้งที ่ 12 (12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy) ดูขอมูล

เพ่ิมเติมไดท่ี URL: link 

 

 ในการดำเนินงานพัฒนาผลงานขางตน นอกจากการใชเครื ่องมือการถอดบทเรียนจากการทำงาน  

เพ่ือจัดเก็บ Tacit Knowledge ตางๆ จากทีมทำงาน ศรป.ยังใชกระบวนการจัดการความรู 7 ข้ันตอน เพ่ือจัดการ

ความรูท่ีเปน Explicit Knowledge ดังตารางทายนี้ 

             

             

                การนำกระ... 

https://cic.anamai.moph.go.th/web-upload/23xcfa0662ec139f06b2a8fd5d6d3865bbb/tinymce/KPI66/2_2/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E2%80%9C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%20%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%88.%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E2%80%9D%20%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81.pdf


การนำกระบวนการจัดการความรู  7 ข้ันตอน มาใชเปนเครื่องมือจัดการความรูท่ีเปน Explicit Knowledge 

เปาหมาย: เพ่ือชวยลดขอผิดพลาดการดำเนินงานครั้งตอไปในอนาคตและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อีกท้ัง เพ่ือเปนแนวทางสำหรับหนวยงานอ่ืน  

ถอดบทเรียน:  “กาลา ท่ีไมใช..กะลา”ความสำเร็จการจัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ (Gala Dinner)  

สำหรับผูเขาประชุมระดับสูงวาดวยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ คร้ังท่ี 12 (12th APEC High Level Meeting on Health and the Economy) 

1. การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

Identification) 

 
 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 

 
จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู 

(Knowledge 

Access) 

 
เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

(Knowledge 

Sharing) 
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

 
 

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

1. ความรูการจดัทำ

คำสั่งคณะกรรมการ 

- มีความรูแลว 

1. ตัวอยางคำสั่งของ

กระทรวงสธ. และของ

กรมอ่ืนๆ  

 

จัดทำหนาเว็บไซต ศรป.

การถอดบทเรยีนจากการ

ทำงาน กำหนดเมนู และ

นำขอมูลความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

2. ความรูเรื่องพิธีการ

เลี้ยงรับรอง 

- ยังไมมีความรู 

  

 

3.กองรับรอง กรมพิธี

การทูต 

2. จากเว็บไซตของ

หนวยงานอ่ืนๆ ท้ังใน

และนอกกระทรวง 

 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 
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1. การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

Identification) 

 
 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 

 
จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู 

(Knowledge 

Access) 

 
เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

(Knowledge 

Sharing) 
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

 
 

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

3. ความรูเรื่องการจัดผัง

ท่ีน่ังในงาน 

- ยังไมมีความรู 

กองรับรอง  

กรมพิธีการทูต 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

4. ความรูเรื่องรูปแบบ

งานเลี้ยง  

- ยังไมมีความรู 

คนหาทางเว็บไซต 

กองรับรอง  

กรมพิธีการทูต  

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

5. ความรูเรื่องการทำ

บัตรเชิญ ออกแบบเมนู 

การแตงกาย 

- ยังไมมีความรู 

-คนหาทางเว็บไซต 

กองรับรอง  

กรมพิธีการทูต 

-ประสานทางโทรศัพท

กับกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศ 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 – 

 ก.ค.66 
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1. การบงชี้ความรู 

(Knowledge 

Identification) 

 
 

เราตองมีความรูเร่ืองอะไร 

เรามีความรูเร่ืองนั้นหรือยัง 

2. การสรางและ

แสวงหาความรู 

(Knowledge 

Creation and 

Acquisition) 
ความรูอยูที่ใครอยูใน

รูปแบบอะไร จะเอามาเก็บ

รวมกันไดอยางไร 

3.การจัดความรูใหเปน

ระบบ (Knowledge 

Organization) 

 

 
จะทำใหเขาใจงายและ

สมบูรณอยางไร 

 

4.การประมวลและ

กลั่นกรอง ความรู 

(Knowledge 

Codification and 

Refinement) 
จะแบงประเภทหวัขอ

อยางไร 

5.การเขาถึง

ความรู 

(Knowledge 

Access) 

 
เรานำความรูมาใช

งานไดงายหรือไม 

6. การแบงปน

แลกเปลี่ยน

ความรู 

(Knowledge 

Sharing) 
มีการแบงปนความรู

ใหกันหรือไม 

 

7.การเรียนรู 

(Learning) 

 
 

ความรูนั้นทำใหเกิด

ประโยชนกบัองคการ

หรือไม  ทำใหองคการ

ดีขึ้นหรือไม 

แผนการ

ดำเนินงาน 

6. ความรูเรื่องอาหาร 

- ยังไมมีความรู 

-ปรึกษาจาก

ผูชำนาญการดานอาหาร 

-ปรึกษาสำนัก

โภชนาการ 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

7. ความรูเรื่องการเขียน

โครงการ 

- มีความรูแลว 

-ประสานขอตัวอยาง

จากกระทรวง สธ 

-ดูจากตัวอยางเดมิท่ีเคย

เขียนโครงการ 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 

8. ความรูเรื่องระเบียบ

การเบิกจาย การจัดซื้อ

จัดจาง การเขียน การ

เขียน TOR  

- ยังไมมีความรู 

ปรึกษา 

-เจาหนาท่ีการเงิน ศรป. 

-กองคลัง 

-กรมบัญชีกลาง 

จัดทำหนาเว็บไซต การ

ถอดบทเรียน กำหนดเมนู 

และนำขอมลูความรูลง

เว็บไซตตามหัวขอความรู 

ทบทวนและ

ตรวจสอบความ

ถูกตอง แบงตาม

ประเภทของความรู

น้ันๆ 

จัดทำชองทาง

บนเว็บไซต 

และใชช่ือเมนู

ตามช่ือผลงาน 

สื่อสารแลกเปลี่ยน

ในเวทีการประชุม

ของหนวยงาน 

ติดตามการเรียนรู

ในเดือน ก.ค.66 

พ.ย.65 –  

ก.ค.66 



5. ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข 

 การถอดบทเรียนเปนความรู ที ่เขาใจยากโดยเฉพาะถอดบทเรียนจากตัวบุคคลTacit Knowledge  

ทำใหผูรับผิดชอบตองใชเวลารวบรวมขอมูลเพื่อศึกษาทำความเขาใจความรู และจัดหมวดหมู ซึ่งตองหาตัวอยาง

จากแหลงตางๆ เพ่ิมมากข้ึน  

6. ปจจัยความสำเร็จ 

 5.1 ผูบริหารใหการสนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรูในหนวยงาน ใหคำปรึกษา และรวมแกไขปญหา 

 5.2 บุคลากรรวมแรงรวมใจและยินดีใหความรวมมือในการจัดการความรู 

 5.3 ศรป. มีเครือขายกัลยาณมิตรท่ีเขมแข็งและยินดีใหคำปรึกษาในเรื่องตางๆ  

 5.4 มีแหลงขอมูลความรูเรื่องการถอดบทเรียนเผยแพรบนเว็บไซตงายตอการสืบคน 

 

 

------------------------------------ 

 

 

จัดทำสรุปโดย 

ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรูและคกก.กพวศรป. 

วันท่ี 7 มีนาคม 2566 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 








