คําจํากัดความ “คุณอํานวย”
- ผูประสานและอํานวยความสะดวกใหเกิดการจัดการความรูในองคกร
บทบาทของคุณอํานวย
1. สรางความรูและความเขาใจ ของการจัดการความรู เรื่อง KM ในองคกร
2. สรางและกระตุน ใหเกิดบรรยากาศการเรียนรู สรางเวทีแลเครือขาย
3. เปนสื่อกลางระหวางทีม โดยใชกระบวนการสื่อสาร
4. เปนผูสรางใหเกิดทัศนคติทดี่ ี
5. มีสวนรวมและผลักดันในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย ความคาดหวังและผลลัพธ
6. เปนที่ปรึกษา / พี่เลี้ยงและแกปญหา
ปจจัยแหงความสําเร็จ
องคกร
1. ผูนําใหความสําคัญ และกําหนดเปนนโยบายหลักขององคกร
2. องคกรมีการกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน KM
3. มีการบรรจุเรื่อง KM ในแผนปฏิบัติการขององคกร และหนวยงาน
4. วัฒนธรรมองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเปนองคกรแหงการเรียนรู
5. มีชองทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับบริบทขององคกร /หนวยงาน
ทีม
- มีการบริการทีมที่เหมาะสมกับสถานการณ
- มีความเขมแข็ง
- มีความสัมพันธที่ดีระหวางทีม /หนวยงาน /เครือขาย
- มีความตอเนื่อง
- มีความเปนกัลยาณมิตร
- ใหกําลังใจและประคับประคองซึ่งกันและกัน
- บูรณาการเครือ่ งมือตางๆ
- นําเทคนิคมาใชอยางเหมาะสม
บุคลากร
- ใฝรู
- มีความคิดเชิงบวก มองโลกในแงดี
- พรอมใหและเปดใจกวางยอมรับ “ เปดใจ ใฝรู สูสิ่งยาก ”
- พรอมรับการเปลี่ยนแปลง
- รูบทบาท หนาที่ตนเอง

- กลาแสดงความคิดเห็น
- เปดเผย ยอมรับความจริง
คุณสมบัติ
1. Role Model ภาวะความเปนผูนํา
2. มีทัศนคติที่ดี
3. มีมนุษยสัมพันธที่ดี
4. มีทักษาการสือ่ สารเชิงบวก
5. มีความมั่นคงทางอารมณสูง
6. มีความรูเรื่อง KM
7. มีความคิดเชิงบวก
8. มีความคิดสรางสรรค
9. มีทักษาการฟง
10. มีทักษะการเปนที่ปรึกษา
11. มีทักษะในการบริหารความขัดแยง
12. มีความอดทนสูง
เครื่องมือ
1. Share & Learn
2. Care & Share
3. CAR Technique
4. Story Telling
5. Dialogue
6. Brain stroming
7. AAR
8. river diagram
9. benchmarking
10. Peer review
11. Net working
Model “คุณอํานวย”
Phase I : สรางทีมคุณอํานวย
1. กําหนดคุณสมบัติของคุณอํานวย
2. เลือกคุณอํานวย

3. พัฒนาทักษะคุณอํานวย
3.1 ทักษะการบริหารจัดการ
3.2 ทักษะการใหคําปรึกษา
3.3 ทักษะการใชเครื่องมือ (Tool KM) River diagram, Peer assit, AAR, Dialogue, storytelling
3.4 ICT ถามีจะชวยสนับสนุนสงเสริมไดมากขึ้น

Phase II : กําหนดเปาหมายของกิจกรรม (Knowledge Vision)
- นโยบาย องคกร / กระทรวง / ประเทศ
- เข็มมุงของหนวยงาน องคกร / กระทรวง / ประเทศ
- ตัวชี้วดั
- SWOT Analysis (วิเคราะห....)
- โอกาสพัฒนารวม
Phase III : การดําเนินการ
1. คนหา Best practice
- ภายในองคกร /Intranet, เวทีคุณภาพ, พูดคุย, เครือขาย ฯลฯ
- ภายนอกองคการ Internet, web-bloge, วาสาร, เครือขาย ฯลฯ
(จะไดทั้ง Tacit knowledge , Explicit knowledge)
2. จัดชองทางใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- พูดคุย, วงสนทนา
- การประชุม เชน การประชุมสหสาขาวิชาชีพ
- เวทีคุณภาพ / มหกรรมคุณภาพ
- ประชุมปรึกษาหารือกอน-หลังปฏิบัติงาน
- Intranet, Internet, web-bloge
3. กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- สรางบรรยากาศความไววางใจ
- สรางแรงจูงใจ เชน คําชมเชย, รางวัล, ประกาศนียบัตร
4. ประเมินผลกระบวนการ การดําเนินการ
หมายเหตุ ; ทุกขั้นตอนการดําเนินการ ตองมีผูจดบันทึก (note taker) สรุปประเด็นองคความรู

Phase IV : รวบรวม Knowledge Asset
- สรางคลังความรู (เอกสาร, ICT)
- เผยแพรในองคกร
- เผยแพรยอกองคกร
จัดเก็บเอกสาร Knowledge Assets ใหสะดวกตอการเขาถึง

Phase IV :
-

เอกสาร
ICT
CD
เผยแพรความรูเพื่อยกระดับความรู (Knowledge Leverage)
ภายในองคกร
ภายนอกองคกร
บุคคลสูบุคคล (คนตอคน)
บุคคลสูหนวยงาน (คนตอหนวยงาน
หนวยงานสูองคกร
องคกรสูองคกร

Model “คุณอํานวย”

โรงพยาบาลบานตาก 4 Phase
Phase 1 สรางทีม (Team work)
1. ชี้แจง Concept

– ผูบริหาร
- คณะกรรมการ
- ประธาน/ทีมครอม
- FA คุณภาพ

2. สรางคุณอํานวย
3. ชี้แจงแนวคิด KM
Phase 2 สรางเครือขายหนวยงานภายในองคกร
1. หาเปาหมายของงาน
2. กระตุนใหมีการแลกเปลี่ยน
3. สรางเวที
4. กระตุนใหเก็บคลังความรู
5. สรางบรรยากาศ
6. เผยแพร Best Practice – เวที - ICT
Phase 3 สรางเครือขายระหวางภายในองคกร
1. กระตุนใหมีการแลกเปลี่ยนโดยใช Best Practice
2. กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน (Cross fuctional)

3. กระตุนใหทีมแตละทีมแลกเปลี่ยนเรียนรู
4. กระตุนใหเก็บคลังความรู
Phase 4 สรางเครือขายนอกองคกร
รพ. นอกจังหวัด

รพ.ในจังหวัด

รพ.บานตาก

ผูปวย

ปญหา / อุปสรรค
องคกร
1. ไมกําหนดเปนนโยบายของโรงพยาบาล
2. มุงมั่นไมเพียงพอ
3. วัฒนธรรมองคกรไมชอบการเปลี่ยนแปลง / เรียนรู
4. ขาดแรงจูงใจ คําชมเชย
ทีม
1.
2.
3.
4.

ทีมทํางานไมตอ เนื่อง / ปรับทีมยอย
ขาดสัมพันธภาพที่ดี
ขาดการติดตามประเมินผล
ทีมไมมั่นใจ KM

บุคลากร
1. ขาดความตระหนัก
2. ไมรูบทบาท
3. ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง
4. ไมพรอมให ไมเปดใจรับ

รพ. นอกจังหวัด

