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คําจํากัดความ
บทบาทหนาที่
คุณลักษณะของ CKO ที่ดี
กระบวนการทํางาน
- ขั้นเตรียมการ
- ขั้นดําเนินการ
- ขั้นติดตามประเมินผล
เครื่องมือที่ควรใชในการจัดการความรู
ปจจัยแหงความสําเร็จ
ประโยชนที่ไดรับ
บทเรียนรูจากประสบการณ

CKO (Chief knowledge office)
1. Definition คําจํากัดความ
บุคคลผูมีความรู ความสามารถ ที่จะใหการสนับสนุน มอบหมายงานและการกระจายอํานาจ
งาน รวมทั้งสรางทีมงาน เพือ่ ใหเกิดกระบวนการการจัดการความรูในองคกร เปนผูที่ทํา
หนาที่ฝายอํานวยการ และการใหคําปรึกษาดานการจัดการความรูแกผนู ําหนวยงานและองคกร
2. คุณลักษณะ (Character) ของ CKO
(จากการประชุมการจัดการความรูที่สถาบันวิจยั ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ม.นเรศวร)
2.1 มีความรู, ความเขาใจที่ดใี นกระบวนการการจัดการความรูและลักษณะที่สําคัญ, ตาม
แนวคิดของ Peter M. Senge อันไดแก personal mastery, mental Model , shared
vision, Term learning, system thinking
2.2 Attitude มีทัศนคติที่ดีตอบุคลากร, ทีมงานและองคกร
2.3 Coordinator เปนผูประสานงานและผูจดั การความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร
2.4 Conceptual & conclusive thinking มีกรอบความคิดดานการจัดการความรูที่ถูกตอง
และมีความสามารถในการสรุปที่ดี
2.5 Communicator มีความสามารถในการสื่อสารที่ดี สามารถถายทอดแนวความคิด และ
การสื่อสารไดทั้งภายในและภายนอกองคกร
2.6 Knowledge empowerment สามารถใหกําลังใจ, ผลักดันใหมีการจัดการความรูใหเกิด
ในองคกรได สงเสริมการจัดการความรูในองคกร
2.7 Opportunities of learning สามารถสรางใหเกิดโอกาสการเรียนรูภายในองคกร, มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู, มีระบบสารสนเทศที่เหมาะสม, การตีกลับความรูที่เกิดขึ้นใน
องคกรทุกวัน
2.8 Knowledge changer สามารถชักนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยางถูกตองทั้งในแนว
ตรงและแนวดิง่
2.9 Creative modeling & innovation มีความคิดสรางสรรคที่ดี, สามารถชักนําใหเกิด
รูปแบบใหม, หรือนวัตกรรมใหม, จากการจัดการความรูหรือคลังความรูที่มีอยู
3. บทบาทหนาที่
3.1 นําเสนอความคิดเกี่ยวกับการจัดการความรูใหกับทีมงานจัดการความรูในองคกร
3.2 สรางการยอมรับ KM ใหกับบุคลากรในองคกร

3.3 วางแผนและกําหนดนโยบายการจัดการความรู
3.4 ประสานงานและจัดการความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร
3.5 สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการนําการจัดการความรูไปปฏิบัติ
3.6 ติดตามประเมินผลดานการจัดการความรูในโรงพยาบาล
4. Implement
4.1 CKO ตองรูจกั KM ทั้งภายในและภายนอก
4.1.1 ชี้แจง Concept กับผูนําและผูป ฏิบัติ
4.1.2 กําหนดนโยบาย KM และแผนงาน
4.1.3 คนหาผูเชี่ยวชาญ วางแผนและมอบหมายงานใหทีมและคุณอํานวย
4.1.4 สรางกระแส KM ทั่วทั้งองคกร
4.1.5 สื่อสารกับบุคลากรในองคกร
4.1.6 ศึกษาและวิเคราะหกจิ กรรมที่เหมาะสมที่จะนํา KM ไปประยุกตใช
4.1.7 เลือกเครื่องมือไปปรับใชใหเหมาะกับ KM เชน การใชเทคนิค Dialogue
4.2 ขั้นตอนดําเนินการ
4.2.1 ประชาสัมพันธสื่อสารใหบุคลากรเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนํา KM ไปใช
อยางตอเนื่อง
4.2.2 สรางกลุมแกนนํารวม (COP)
4.2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหมกี ารประสานและเชื่อมโยงในกิจกรรมพัฒนาโดย
นํา KM ไปประยุกตใชในกิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจเปน
กิจกรรมที่ไดปฏิบัติอยูเดิม
4.2.4 สนับสนุนในการสรางโอกาสใหมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรูและคนหา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพตัวอยางที่ดี (Best Practice)
4.3 ขั้นติดตามและประเมินผล
4.3.1 ติดตามประเมินผลตามโครงการและแผนงานที่ไดกําหนดโดยใช AAR
4.3.2 รับรูขอเสนอแนะและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานรวมถึงแนว
ทางแกไข
4.3.3 สรุปผลการดําเนินงานและเผยแพรประชาสัมพันธ

5. เครื่องมือที่ใชในการจัดการ
5.1 Performance Review
5.2 Team work ที่ดี
5.3 Motivation
5.4 Appraisal Reward
5.5 Remarking
5.6 จัดใหมีเวที share & learn
6. ปจจัยแหงความสําเร็จ
6.1 CKO + ผูนําองคกรเปนบุคคลคนเดียวกัน / หรือบุคคลที่ผูนําไววางใจ
6.2 ผูนําองคกรเขาใจกระบวนการจัดการความรูและเห็นคุณคาวาเกิดประโยชนกับ
องคกร
6.3 มีการกําหนดนโยบายดานการจัดการความรูในระดับองคการชัดเจน
6.4 CKO มีทัศนคติที่ดีตอบุคลากรและองคกร
6.5 ทีมงานบริหารจัดการความรูท ี่มีความรูและความสามารถ
6.6 ความมุงมั่นของ CKO ตอทีมงานตอการนํา KM ไปปฏิบัติ
6.7 ระบบสารสนเทศขององคกรที่ตอบสนองเปาหมายของการพัฒนาการจัดการ
ความรู
7. ประโยชนทไี่ ดรับ
7.1 ประโยชนตอผูรับบริการ
7.1.1 ไดรับบริการที่เปนมาตรฐานวิชาชีพเดียวกัน
7.1.2 ไดรับการดูแลเปนทีมอยางเปนสหสาขาวิชาชีพ
7.1.3 เสี่ยงตอชีวิตและทรัพยสินนอยลง
7.1.4 ไดรับบริการตรงตามสิทธิผูปวย
7.1.5 สามารถยกระดับสุขภาพใหดีขึ้น
7.2 ประโยชนตอองคกร
7.2.1 เกิดเปนองคกรแหงการเรียนรู
7.2.2 ประหยัดทรัพยากร
7.2.3 ไดทีมงานทีแ่ ข็งแกรง
7.2.4 มีแนวทางพัฒนาคุณภาพระบบงานไดอยางตอเนื่อง

7.2.5 เกิดเครือขาย/สายใยความรูท ี่ชวยเหลือกัน
7.2.6 ไดรับความไววางใจและความศรัทธาจากผูรับบริการ/ชุมชน
7.3 ประโยชนตอบุคลากร
7.3.1 เกิดทีมงานการเรียนรู
7.3.2 เกิดความคิดเชิงบวก (positive Thinking)
7.3.3 เกิดการใหอภัย/ฝกความเปนผูให
7.3.4 เปลี่ยนแปลงกรอบแนวคิด
7.3.5 สามารถยกระดับความรู
7.3.6 สรางสายใยมิตรภาพแบบกัลยาณมิตร
บทเรียนที่ไดรับ
1. การนํา KM ไปปฏิบัติแบบบูรณาการเนนการสื่อสารและทดลองปฏิบัติกิจกรรม
2. ความรวมมือของทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมรักษาพยาบาล
3. เกิดทีมพี่เลีย้ งที่ตรงกับความสามารถ
4. สรางเปนงานประจํา
5. เกิดผลลัพธกับผูบริการ
6. ความสําคัญกับการจัดเก็บคลังความรู
7. Put the right man on the right job
บทเรียนที่ไมพึงประสงค
1. ขาดการเตรียมความพรอม “องคความรูของผูเขารวมกิจกรรม”
2. ขาดการประเมินสถานการณศึกษากลยุทธและบรรยากาศขององคกร
3. ขาดการมองเปาหมายผลลัพธของผูปวยที่แทจริงไมใชของกระบวนการ

