
แนวปฏบิติัท่ีดโีดยอาศยัเครือ่งมือการจดัการความรู ้
สู่วงจรการบรหิารงานคุณภาพ

โดย

นพดล  โพชกาํเหนดิ

คณะศลิปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั



วงจรการบรหิารงานคุณภาพ
(PDCA)

 เม่ือไดว้างแผนงาน (P) นาํไปปฏิบตัิ (D) 

ระหวา่งการปฏิบตัิก็ดาํเนินการตรวจสอบ 

(C) พบปัญหาก็ทาํการแกไ้ขหรือปรบัปรุง 

(A) การปรบัปรุงก็เริ่มจากการวางแผน

กอ่น วนไปไดเ้รือ่ยๆ จงึเรยีกวงจร PDCA

ทาํอย่างไร?

Presenter
Presentation Notes
                 P = Plan คือ การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ได้กำหนดขึ้น�                 D = Do คือ การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง�                 C = Check คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ล่ะขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใด�                 A = Action คือ การปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือ ถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสำเร็จ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานครั้งต่อไป



เครือ่งมือการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Tools, KM Tools)

    เครือ่งมือท่ีใชใ้นการจดัการความรู ้ถูกสรา้ง

ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายหลกัเพือ่นาํไปใชใ้น
การถ่ายทอดและแลกเปลีย่นความรู ้

Presenter
Presentation Notes
เครื่องมือการจัดการความรู้ก็เหมือนเครื่องมือของช่างไม้ ในกล่องเครื่องมือมีอยู่หลายชนิด เราเองต้องเลือกมาใช้ให้เหมาะกับงาน เหมาะกับคน เหมาะกับโอกาส จึงจะได้ประโยชน์จริง เครื่องมือทุกชิ้นจึงมีประโยชน์ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับคนใช้งาน ถ้าไปเอาเลื่อยมาตอกตะปูแล้วบอกว่าไม่ได้เรื่อง คงไม่ได้ เพราะเราใช้ผิดประเภท



1. ชมุชนนกัปฏบิติั 7. การสอนงาน
13. เวทีสาํหรบัการแลกเปลีย่น
ความรู ้

2. ทีมขา้มสายงาน 8. พีเ่ลี้ยง 14. แหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร

3. การทบทวนสรปุบทเรยีน
9. การเรยีนรูจ้ากบทเรยีนที่ผ่าน
มา

15. ฐานความรู ้

4. เวทีเสวนา 10. แฟ้มงานเพือ่การพฒันา 16. Intranet, Web

5. เพือ่นช่วยเพือ่น
11. การถ่ายทอดความรูโ้ดยการ
เล่าเรือ่ง

18. IQCs

6. การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิติั 12. การศกึษาดงูาน 19. สภากาแฟ

ตวัอย่างเครือ่งมือการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Tools, KM Tools)



1. ชมุชนนกัปฏบิติั 7. การสอนงาน
13. เวทีสาํหรบัการแลกเปลีย่น
ความรู ้

2. ทีมขา้มสายงาน 8. พีเ่ลี้ยง 14. แหล่งผูรู้ใ้นองคก์ร

3. การทบทวนสรปุบทเรยีน
9. การเรยีนรูจ้ากบทเรยีนที่ผ่าน
มา

15. ฐานความรู ้

4. เวทีเสวนา 10. แฟ้มงานเพือ่การพฒันา 16. Internet, Web

5. เพือ่นช่วยเพือ่น
11. การถ่ายทอดความรูโ้ดยการ
เล่าเรือ่ง

18. IQCs

6. การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิติั 12. การศกึษาดงูาน 19. สภากาแฟ

ตวัอย่างเครือ่งมือการจดัการความรู ้
(Knowledge Management Tools, KM Tools)



ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี

ทีมงานขา้มสายงาน (Cross-Functionnal Team)

คอื การจดัตัง้ทมีงานหรอืคณะทาํงานเพ่ือมาทาํงานรว่มกนัในเรือ่งใดเรือ่งหน่ึงทีก่าํหนดข้ึน

ภายใตค้วามเชือ่ทีว่า่การทาํงานในแตล่ะเรือ่งตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญจากหลายๆ ดา้น         

มาแลกเปลี่ยนประสบการณแ์ละทาํงานรว่มกนั จงึจะประสบความสาํเร็จ



เวทีเสวนา (Dialogue)

คอื การจดักลุม่พูดคยุกนัเพ่ือเอาสิง่ดีๆ  ทีแ่ตล่ะคนมีอยูใ่นตวัเองหรอืในการ
ปฏิบตัอิอกมา โดยไมขี่ดวงทีช่ดัเจนมากเกินไป 

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



สภากาแฟ (Knowledge Café)

คอื การเลา่เรือ่งพูดคยุแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวา่งนัง่รบัประทานกาแฟ ในเรือ่งาน
ทีส่นใจและงานทีเ่กิดปัญหาเพ่ือแสวงหาแนวทางปรบัปรุงแกไ้ข

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การสอนงาน (Coaching) พีเ่ลี้ยง (Mentoring)

และ เพือ่นช่วยเพือ่น(Peer Assist)

คอื การถา่ยทอดจากผูท้ีมี่ประสบการณม์ากกวา่หรอืรุน่พ่ีทีมี่ผลงานด ีมาแนะนาํ           
สอนใหค้นทีม่าใหมห่รอืคนทีต่อ้งการเรยีนรูไ้ดป้รบัปรุงวธีิการทาํงาน

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การเรยีนรูโ้ดยการปฏบิติั (Action Learning)

คอื การเรยีนรูจ้ากการลงมือปฏิบตัจิรงิ เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึงสาเหตุและนาํไปสูก่ารแกไ้ข
ปัญหา โดยสามารถพฒันาวธิีการทาํงานใหมี้ประสทิธิภาพยิง่ข้ึนได ้

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การทบทวนสรปุบทเรยีน (After action review)

คอื การรว่มกนัทบทวนกระบวนการทาํงานแตล่ะขัน้ตอน เพ่ือคน้หาโอกาสและอุปสรรค
ในการดาํเนินการ ซึง่ในการทบทวนนัน้ อาจไดค้น้พบวธิีปฏิบตัทิีด่ ี(Best Practice) 

และแนวทางการปรบัปรุงใหเ้กิดผลงานทีด่ข้ึีน

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การศกึษาดงูาน (Study tour)

คอื การเรยีนลดัจากประสบการณข์องผูอ้ืน่โดยเขา้ไปดูสถานทีจ่รงิ การปฏิบตัจิรงิ 

เพ่ือใหเ้ห็นตวัอยา่งทีเ่ป็นรูปธรรม สามารถนาํมาประยุกตใ์ชง้านได ้

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



เวทีสาํหรบัการแลกเปลีย่นความรู ้ (Knowledge Forum)

คอื การจดัการประชุมหรอืกิจกรรมอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะอยา่งสมํา่เสมอ เพ่ือเปิดพ้ืนที่

ใหบุ้คลากรในองคก์รมีโอกาสพบปะพูดคยุกนั เป็นอกีวธิีหน่ึงซึง่สามารถกระตุน้ใหเ้กิด

การแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหวา่งกนัได ้

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การถ่ายทอดความรูโ้ดยการเล่าเรือ่ง (Story telling)

คอื การถอดความรูฝั้งลึกโดยการมอบหมายใหผู้ท้ีมี่ผลงานดหีรอืมีวธิีการทาํงาน

ทีด่ ีมาเลา่ใหค้นอืน่ๆ ฟังวา่ทาํอยา่งไร

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



การเรยีนรูจ้ากบทเรยีนท่ีผ่านมา (Lesson Learned)

คอื การเรยีนรูโ้ดยอาศยัขอ้มูลความสาํเร็จและความผดิพลาดจากการดาํเนินการที่

ผา่นมา เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนการทาํงานใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสุด เกิด

ขอ้ผดิพลายนอ้ยทีสุ่ด หรอือยา่งนอ้ยไมเ่กิดความผิดพลาดในประเด็นทีเ่คย

ผดิพลาดมาแลว้ 

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



IQCs (Innovation & Quality Circles)

คอื IQCs น้ีจะเป็นการระดมสมองเพ่ือกาํหนดแนวคดิตา่งๆ ทีห่ลากหลายในการพฒันา

องคก์รตามหวัขอ้เรือ่งทีต่ ัง้ไวแ้ละคน้หาทางเลือกทีด่ทีีสุ่ด ชว่ยแกปั้ญหาในการทาํงาน

ของหน่วยงานหรอืองคก์ร

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



ฐานความรู ้ (Knowledge Bases) และ Internet&Web

คอื ระบบเครอืขา่ยสือ่สารทีร่องรบัสาํหรบัการจดัเก็บองคค์วามรู ้

ทีท่าํใหส้ามารถเขา้ถึงไดง้่ายจากทุกที ่ทุกเวลา

ตวัอย่างการใช ้ KM tools เพือ่นาํไปสู่แนวปฏบิติัท่ีด ี



ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

การรบัการขยายผลอย่างต่อเนือ่ง



ขยายภาคเีครอืข่าย

ภาคี จาํนวนบ่อแกส๊ชวีภาพ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 54

สํานักงานพลังงานจงัหวัดสงขลา 2

เทศบาลตําบลบางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา 13

พัฒนาอําเภอควนเนียง จ.สงขลา 3

อําเภอควนเนียง จ.สงขลา 10

สหกรณการเกษตรบางกลํ่า จ.สงขลา 1

เทศบาลตําบลทุงลาน อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา 30

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรวีชิัย 10

เกษตรกร ต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา 2

เกษตรกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 2

อําเภอเมืองสงขลา 30

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ประสทิธิภาพการใชง้านแกส๊ชวีภาพ

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



สรา้งผูเ้ชีย่วชาญชมุชน

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ผูป้ระกอบการ จาํนวนบ่อแกส๊ชวีภาพ

ฟารม์สุกร ต.คลองหรา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 6

ฟารม์สุกร ต.ควนโส อ.ควนเนียง จ.สงขลา 10

ฟารม์ไกไ่ข่ ต.บางกลํา่ อ.บางกลํา่ จ.สงขลา 2

ยางแผน่รมควนั ต.ทา่ขา้ม อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 9

ยางแผน่รมควนั ต.รตัภูม ิอ.ควนเนียง จ.สงขลา 4

การขยายผลสู่ผูป้ระกอบการ

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/1039707922739842/?type=3&theater

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

การขยายผลสู่ผูป้ระกอบการฟารม์สกุร

https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/1039707922739842/?type=3&theater


ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

การขยายผลสู่ผูป้ระกอบการยางแผ่นรมควนั



บรูณาการการบรกิารวิชาการกบัการเรยีนการสอน

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



Avg.   4.89           4.87            

Avg.   4.87           4.83            

ผลการประเมินตนเอง และผูส้อน

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

ขอ้เสนอแนะของผูเ้รยีน



นกัศกึษาเขา้ร่วมกจิกรรม STI Thaliland 2015 ระดบัภาค

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



อปุกรณล์อกกากตะกอน

https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/857318440978792/?type=3&theater

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/857318440978792/?type=3&theater


ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

การนาํนํา้ท่ีผ่านการบาํบดัมาใชใ้หม่โดยใชพ้ลงังานแสงอาทิตย์



ชดุเพิม่แรงดนัแกส๊ชวีภาพ

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



อปุกรณด์ดูซบัแกส๊ไข่เน่า 

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

ชดุกกัเกบ็แกส๊ชวีภาพ



นาํผูเ้ชีย่วชาญจากสถาบนั ต่างๆ และผูส้นใจ เยีย่มชมผลงาน

เครอืข่ายแกส๊ชวีภาพ 
ก.วิทยาศาสตรฯ์ สภาเกษตรกรภาคใต ้

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

นสิติสาขาสิง่แวดลอ้ม
ม.ทกัษณิ



นักศึกษาเป็นผูส้รา้งฐานความรูใ้นการบริการวิชาการลงในระบบ

สารสนเทศ เพ่ือใหผู้ส้นใจไดใ้ชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการเรียนรูต้่อไป ตาม

แหลง่ขอ้มูลดงัน้ี

• บอ่หมกัแกส๊ชวีภาพ   https://www.youtube.com/watch?v=dwEtmMxdpCI  

• บอ่หมกัแกส๊ชวีภาพ มทร.ศรวีชิยั https://www.youtube.com/watch?v=KIxUOeMrpdA

• การตดิตามผลบอ่แกส๊ชวีภาพ https://www.youtube.com/watch?v=gsZjh5pSckM

• บอ่แกส๊ชวีภาพ มทร.ศรวีชิยั https://www.youtube.com/watch?v=f8_me5ytd1A

ฐานความรู ้

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

https://www.youtube.com/watch?v=dwEtmMxdpCI
https://www.youtube.com/watch?v=KIxUOeMrpdA
https://www.youtube.com/watch?v=gsZjh5pSckM
https://www.youtube.com/watch?v=f8_me5ytd1A


ไดร้บัรางวลับทความดเีด่น เหรยีญทอง ประเภทอาจารยแ์ละบคุลากร ในโครงการประชมุสมัมนา
เครอืข่ายการจดัการความรู ้มทร.+๒ คร ัง้ท่ี ๙ ณ มทร.ลา้นนา

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ไดร้บัการคดัเลอืกจาก สถาบนัคลงัสมองของชาติ เพือ่เป็นส่วนหนึง่ในการประมวลตวัอย่าง         
การทาํงานวิชาการเพือ่สงัคมของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



นาํเสนอแนวทางการแกปั้ญหานํา้เสยีใหแ้ก่
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย



ไดร้บัการคดัเลอืกจากกระทรวงวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ถ่ายทอดเรือ่งราวการบรกิารวิชาการในรายการ Science Hit วิทยาศาสตรท์นัสมยั

https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/1206537669390199/?type=3&theater

ผลการดาํเนนิงานท่ีเกดิจากการใช ้ KM tools ท่ีหลากหลาย

https://www.facebook.com/noppadon.podkumnerd/videos/vb.100001019328331/1206537669390199/?type=3&theater


วงจรการบรหิารงานคุณภาพ

KM tools!



Facebook;
Noppadon  podkumnerd
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