
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู และ 
คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ 

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมราชพฤกษ (ชั้น ๓) สคร.๕ นครราชสีมา 
---------------------------- 

 

คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ที่เขารวมประชมุ 
๑. นายแพทยธีรวฒัน วลัยเสถยีร ผอ.สคร.๕ ประธานคณะกรรมการอํานวยการ 
๒. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ 
๓. นายนิยม ไกรปุย 
๔. นางสาวเพลินพศิ สุวรรณอําไพ 
๕. พ.ต.หญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร 
๖. นางเฉลิมพร   เทพหัสดิน ณ อยุธยา 
๗. นางจงรัก ประทุมทอง 
๘. นางสุนันทา พันขุนคีรี 
๙. นางปรียานุช กลิ่นศรีสุข 
๑๐. นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน  
๑๑. นางสําอาง เชื้อกูล 
๑๒. นางสาวพัชรภร คอนจํานง 
๑๓. นางพัชรา   สายอราม 
๑๔. นางสนธยา ฤทธิ์จีน 
๑๕. นางสาวมาณวิกา ยาแกว 
๑๖. นางสาวนันทนภัส  สุขใจ กรรมการและเลขานกุาร 
๑๗. นายพรศักดิ์  ศรีนาคา กรรมการและผูชวยเลขานุการ   

 

คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ที่เขารวมประชุม 
๑. นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ ประธานคณะกรรมการพัฒนากระบวนการฯ 
๒. นางดวงจันทร จันทรเมือง   
๓. นางจงรัก ประทุมทอง 
๔. นายดอกรัก  ฤทธิ์จีน  
๕. นางสาวนที   ชาวนา 
๖. นางอรสา     ลัดขุนทด    
๗. นางจามรี   เปลงรัศมีกุล   
๘. นางสาวนงคนุช   โสรมรรค    
๙. นางสาวนันทนภัส  สุขใจ กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นายจิระเดช  พลสวัสดิ์   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

Facilitator:   นายธีรศักดิ์   พรหมพันใจ  



 ๒
ผูเขารวมประชมุ 

๑. นายสุรนอง ใหญสูงเนิน  
๒. นายวีรศักดิ ์ คงสืบชาติ  
๓. นางอินทฉัตร สุขเกษม  
๔. นางสาวปยะพร มนตชาตรี  
๕. นางจันทกานต วลัยเสถยีร  
๖. นางประทีป บุญสูง  
๗. นายพินิจ ทองทัพ   
๘. นางสาวศิริวรรณ อุทธา  
๙. นายประวิทย ลายจันทึก  
๑๐. นายวีระพงษ เรียบพร  
๑๑. วาท่ี ร.ต.หญิงสุภาพร ทองมาแลว  
๑๒. นายสุนนทชัย ทามณี    

 

คณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู ที่ไมเขารวมประชุม (เนือ่งจากติดราชการ) 
๑. นางสาวสุทธิลักษณ  หนูรอด 
๒. นายสมพร ปุริโส 
๓. นายชาญชัย อาศัยรม  
๔. นางสาวสุทิภรณ บรรจงปร ุ  
๕. นางสาวสุชาวดี ภูหมื่นไวย  
๖. นางสาวพรรณรัตน เปนสุข  
๗. นางสาวสุกัญญา จุลลัง 

 

คณะกรรมการพัฒนากระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน ที่ไมเขารวมประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
๑. นางนันทนา แตประเสริฐ  
๒. นางเบญจมาศ อุนรัตน 
๓. นางรัฏฐรินีย พันธุรอด 
๔. นางกัลยาณี   จันธิมา 
๕. นายบัณฑิต   วรรณประพันธ 
๖. นายเสวียน คําหอม 
๗. นายชาญชัย   อาศัยรม 
๘. นายภาคภูมิ   จวิะนนท 
๙. นายสมพร   ปุริโส 
๑๐. นางสาวจันทนา   มวงจันทึก 
๑๑. นางสาวขวัญจิตร จิรุตรโชติกานต 
๑๒. นายทรงพล   คัมภีรบัญญัติ 
๑๓. นางสาวไปรยา   อิ่มวิเศษ 
๑๔. นางนิตยา พูนโต 



 ๓
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

KM เปนเครื่องมือท่ีนํามาใชในองคกร เปนสวนหนึ่งของ PMQA ซึ่งเปนเครื่องมือในการพัฒนา
องคกรที่ดีท่ีสุด 

- การทํา KM องคกรจะเจริญเติบโต อยางรวดเร็วและยั่งยืน 
- เปาหมายของ KM คือ การนํา KM มาใชเพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพ (บรรลุเปาหมาย)  

“ถาเรารูวาองคกรเรารูอะไรบาง เราจะมีผลงาน ๓ เทา” 
- นวัตกรรมจากคนรุนใหม จากอบรม OD รุน ๓ (แบง ๕ กลุม) ไดเปดเวทีใหกับคนรุนใหม

นําเสนอนวัตกรรม หากตองการจะดําเนินการตอใหจัดทําโครงการมานําเสนอ ซึ่งจะสนับสนุนตอไป 
 
วาระที่ ๒ เร่ืองแจงใหที่ประชุมทราบ 

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ  หัวหนากลุมพฒันาองคกร สคร.๕ ไดนําเสนอแนวคิดการจัดการ
ความรู ตามไฟล PowerPoint ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 

๒.๑  Conceptual  
- การจัดการความรูในองคกร การจัดการความรูเปน KPI ขององคกร เพื่อใหเกิดองคการแหงการ

เรียนรู (Learning Organization: LO)  
   แลกเปลี่ยน : การรวมประชมุเครือขายอําเภอเขมแข็ง จ.บุรีรัมย เนนการจัดการเชิงระบบ 

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการทํางาน 
- PMQA model ๗ หมวด  
   หมวด ๕ การวัด วิเคราะห การจัดการความรู : ยุทธศาสตรละ ๑ เรื่อง  
   หมวด ๖ การจัดการกระบวนการ : กระบวนการสรางคุณคา ๑ เรื่อง กระบวนการสนับสนุน ๑ เรื่อง 
- ทิศทาง  KM ป ๕๕ นโยบาย KM/R2R/Innovation/วิจัย (๐.๓๐%) 

 

๒.๒ KPI (รวม) ป ๒๕๕๕ สูบุคคล   
ระดับความสําเร็จของการจัดการความรูของหนวยงาน KM / R2R / Innovation  
๑ 

ระดับตํ่าสุด 
ท่ียอมรับได 

๒ 
ระดับตํ่ากวา
มาตรฐาน 

๓ 
ระดับมาตรฐาน 

๔ 
ระดับยาก 
ปานกลาง 

๕ 
ระดับยากมาก 

1. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู 1 เร่ือง 
(แจงภายใน 20 มี.ค.)

1. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู 1 เร่ือง 
(แจงภายใน 10 มี.ค.)

1. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู 1 เร่ือง 
(แจงภายใน ก.พ.) 

1. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู 1 เร่ือง  
(แจงภายใน 15 ก.พ.)

1. มีกิจกรรมการ
จัดการความรู 1 เร่ือง 
(แจงภายใน ม.ค.) 

2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
ประชุมกก.KM  
(ภายใน ก.พ.) 

2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
ประชุมกก.KM  
(ภายใน ก.พ.) 

2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
ประชุมกก.KM  
(ภายใน ม.ค.) 

2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
ประชุมกก.KM  
(ภายใน ม.ค.) 

2. มีการรายงาน
ความกาวหนาในการ
ประชุมกก.KM  
(ภายใน ม.ค.) 

3. สรุปบทเรียน  
(สงภายใน 10 ก.ย.) 

3. สรุปบทเรียน  
(สงภายใน 5 ก.ย.) 

3. สรุปบทเรียน  
(สงภายใน ส.ค.) 

3. สรุปบทเรียน  
(สงภายใน 15 ส.ค.) 

3. สรุปบทเรียน 
(สงภายใน 10 ส.ค.) 

      4. นําเสนอในการ
ประชุมของสคร.5  
(กลุมเปาหมายคือ 
บุคลากรสคร.5) 

4. นําเสนอในการ
ประชุม  
(กลุมเปาหมายเปน
บุคลากรภายนอก
หนวยงาน) 

 
 



 ๔
ระดับความสําเร็จของการจัดทํากระบวนการสรางคุณคา และกระบวนการสนับสนุน  
๑ 

ระดับตํ่าสุด 
ท่ียอมรับได 

๒ 
ระดับตํ่ากวา
มาตรฐาน 

๓ 
ระดับมาตรฐาน 

๔ 
ระดับยาก 
ปานกลาง 

๕ 
ระดับยากมาก 

1. มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual) 1 เร่ือง 

1. มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual) 1 เร่ือง 

1. มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual) 1 เร่ือง 

1. มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual) 1 เร่ือง 

1. มีคูมือการ
ปฏิบัติงาน (Work 
Manual) 1 เร่ือง 

2. มีการดําเนินการ
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการดําเนินการ
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการดําเนินการ
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการดําเนินการ
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีการดําเนินการ
ตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน 

3. มีสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ  
(รอยละ 60) 

3. มีสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ 
(รอยละ 65) 

3. มีสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ  
(รอยละ 70) 

3. มีสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ  
(รอยละ 75) 

3. มีสรุปผลประเมิน
ความพึงพอใจ 
(รอยละ 80) 

 

คูมือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประกอบดวย 
- ท่ีมา วัตถุประสงค ขอบเขต คําจํากัดความ ข้ันตอนการปฏิบัติ (Flowchart) 
- สื่อสารใหผูเกี่ยวของทราบ และนําไปใช 
- ประเมินผลความพึงพอใจ 

 

แลกเปลีย่นเรียนรู 
คุณนิยม : การทํา KM นาจะมีวิธีการสรางบรรยากาศใหเกิดข้ึน เชน Road map วางแนวทางการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินการ เชน เชิญเครือขายเขามารวมทําเพื่อสรางนวัตกรรม การสรางบรรยากาศ การ
สรางขวัญ/กําลังใจ 
ผอ.สคร.๕ : การทําแผนในเดือน ก.ย. ณ โรงแรมเฮอรมิเทจ โดยยังไมไดพูดคุยหารือกันกอน วันนี้จึงเปนการ 
Share vision และคนหาตนทุน (คน ความรู) และหากระบวนการพัฒนา/ใหคุณคา   
คุณธีรศักดิ ์: KM ในปนี้เปนกระแสมากขึ้น และไดกําหนด KM เปนตัวช้ีวัดลงทุกกลุมจะงายข้ึน ซึ่ง KM เปน
การพัฒนา (ตนเอง+งาน) ท่ีทุกคนในกลุมจะตองทํารวมกัน เรยีนลัดจากประสบการณ  

เนน KM ประกอบดวย Hand Head Heart ทําจริง มีความรูในเรื่องนั้น ๆ (จากประสบการณ และ
ตํารา) และมีทัศนคติท่ีดี และแบงปนจากการพูดคุย เชน Face book คุยกันในเรื่องที่ทําและบันทึก (ขอมูล+ภาพ)  

กระบวนการ KM ในป ๒๕๕๔ ใหตัวแทนของแตละกลุมพิจารณางานที่ทําและเลือกผลิต Knowledge 
Asset โดยมเีวที (หลาย ๆ คร้ัง) ใหมาเลา Concept กระบวนการ การเก็บขอมูล และ K. Asset ที่ได อยาให KM 
มาอยูท่ีคนรับผิดชอบ และไมให KM มาเปนภาระ ในป ๕๔ คนที่รับผิดชอบ KM ไมใชคนที่ทํางานนั้นจริง ๆ  
คุณนิ่มนวล : ใหระมัดระวังการใช Face book คิดกอนพูด และพูดเชิงสรางสรรค 
คุณอรสา : แลกเปลี่ยน R2R งานบริหารท่ีไดรบัรางวัลในป ๒๕๕๔ เรื่อง การพัฒนาฐานขอมูลการฝกอบรม
ของบุคากร เพื่อสนับสนุนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล “กอนทํา รูสึกวาอยากทํา แตเปนภาระ แตทําแลวเห็น
วาเปนการพัฒนางาน โดยมีทีมชวยทํา” 
 
วาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  คณะทํางาน และแลกเปลีย่นเรียนรู การทํา KM กระบวนการสรางคุณคา/สนับสนุน ของแตละกลุม  
กลุม คณะทํางาน ชื่อเรื่อง KM/R2R 
ภาคีเครือขาย ดร.เพลินพิศ การวิจัยประเมินผลโครงการ ๔ อําเภอตนแบบ 
พัฒนาวิชาการ คุณวิมลพรรณ คุณปรียานุช 

คุณธีรศักด์ิ (Facilitator) 
ถอดบทเรียนกระบวนวิจัย PAR บุหร่ี ป ๓ 

ส่ือสารฯ คุณนิยม คุณมาณวิกา นวัตกรรมการสื่อสาร ๑๐ โรคตามนโยบายฯ 
ระบาด คุณสุทธิลักษณ คุณวีระพงษ การสื่อสารผาน Facebook สนับสนุนการเฝาระวังโรค  
ตอบโตฯ คุณประดิษฐ(เพ่ิม) คุณเฉลิมพร การประเมินผลกระทบตอสภาวะสุขภาพ จากภาวะฉุกเฉินอุทกภัย  
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กลุม คณะทํางาน ชื่อเรื่อง KM/R2R 
แผนงานฯ คุณพรรณรัตน แนวทางการพัฒนาการเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรคมือเทาปากใน

ศูนยเด็กเล็ก  
พัฒนาองคกร คุณนิ่มนวล คุณอินทฉัตร(เพ่ิม) 

คุณนันทนภัส คุณพรศักด์ิ 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

บริหาร คุณพัชรา คุณสนธยา คุณจันทนา  
คุณสุทิภรณ คุณสุชาวดี คุณสุกัญญา 

ประเมินความพึงพอใจการใช E-Slip (Online) 

ศูนยอางอิงฯ คุณดอกรัก คุณนที(เพ่ิม) การพัฒนาคุณภาพศูนยซอมเคร่ืองพนเคมี 
งานเภสัช คุณดวงจันทร(เพ่ิม) คุณพัชรภร การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑยา  
งานชันสูตร คุณเสวียน(เพ่ิม) การประกันคุณภาพการตรวจ Slide TB  
ศตม.๕.๑ คุณสําอาง การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นท่ีซํ้าซาก 
ศตม.๕.๒ คุณชาญชัย การเขียนรายงานการสอบสวนโรคไขเลือดออกใหไดมาตรฐาน  
ศตม.๕.๓ คุณสมพร คุณสุนันทา การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นท่ีซํ้าซาก 
ศตม.๕.๔ คุณจงรัก การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออกในพื้นท่ีเกิดโรคซ้ําซาก  

 
กลุม คณะทํางาน ชื่อเรื่อง กระบวนการสรางคุณคา/สนับสนุน 
ภาคีเครือขาย คุณรัฏฐรินีย  ประเมินโครงการ ๔ อําเภอตนแบบ  
พัฒนาวิชาการ คุณกัลยาณี กระบวนการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม  
ส่ือสารฯ คุณเบญจมาศ การสรางภาพลักษณองคกร  
ระบาด ตอบโต คุณนันทนา GIS การประเมินพ้ืนท่ีเส่ียง  
แผนงานฯ ดร.บัณฑิต กระบวนการประกันคุณภาพการประเมินผล  
พัฒนาองคกร คุณนิ่มนวล คุณนันทนภัส  

คุณจิระเดช คุณสุนนทชัย(เพ่ิม) 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  

บริหาร คุณจันทนา คุณจามรี 
คุณทรงพล  
คุณนิตยา 
คุณอรสา คุณนงคนุช 
คุณขวัญจิตร คุณไปรยา  

- ระบบ e-Slip (เหมือน KM) 
- ประเมินพนักงานขับรถ Online 
- ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
- ฐานขอมูลบุคลากร 
- ระบบเบิกวัสดุ 

ศูนยอางอิงฯ คุณดอกรัก คุณนที การจัดทําคูมือการจัดการปญหายุงลายบานระดับชุมชน 
งานเภสัช คุณดวงจันทร การพัฒนาระบบบริหารคลังเวชภัณฑยา (เหมือน KM) 
งานชันสูตร คุณเสวียน การประกันคุณภาพการตรวจ Slide TB (เหมือน KM) 

 

๓.๒ นวัตกรรม (รวม)  
(๑) การจัดการความรูพิพิธภัณฑแมลงทางการแพทยและสาธารณสุข (ป ๕๕ Phase ๑, ป ๕๖ 

สรุปผล) คุณนที ทําโครงการเสนอ และกําหนดทีม บทบาท 
(๒) E-learning in Social Media (You tube, Face book, Website) คุณวีระพงษ ทําโครงการเสนอ 

และกําหนดทีม บทบาท 
 

การดําเนินการตอไป 
ผูบริหาร 

- สนับสนุนงบประมาณ 
- จัดระบบการทํางาน เพื่อสนับสนุนงานทํางาน เชน การรวมประชุม KM จัดเวทีประชุมใหบอยข้ึน 

กลุม 
- Share ความคิดเห็นในกลุม การจัดสรรเวลา รวมทีมชวยทํา 
- เนนการบันทึกอยางเปนระบบ (คนเกงข้ึน ผลงานพัฒนา Process การทํางาน, ประเมินผลกระทบ) 

 

ปดประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 
 

    นางสาวนันทนภัส   สุขใจ                     นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ    
           บันทึก/พิมพรายงานการประชุม           ตรวจรายงานการประชุม 
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ภาพกิจกรรม 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 


