ขั้นตอนการจัดการกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
1. กําหนดโจทย “หัวปลา” (Knowledge Vission : KV) ใหชัดเจน
2. ตีโจทยหัวปลาใหแตก และเลือกตัวคุณกิจวามีจํานวนกี่คน กี่ประเภท
3. เลือกคุณอํานวย (Facilitator) ทําหนาที่
3.1 ดําเนินการประชุม และสรุปประเด็นเปนระยะๆ
3.2 เพื่อชวยเหลือการประชุมใหราบรื่น สรางบรรยากาศของการชื่นชม ความคิดเชิงบวก
3.3 ซักถามดวยความชื่นชม ใหสมาชิกกลุมไดหมุนเวียนกันเลาเรื่องถวนหนากัน ไมใหมีคนใดคนหนึ่งผูกขาดการพูด
3.4 คอยชวยตั้งคําถาม “ทําไมถึงทําเชนนั้น” “คิดอยางไรจึงทําเชนนั้น เพื่อชวย “ความรูเพื่อการปฏิบัติ” ถูกปลดปลอย
ออกมา และคอยกระตุนใหสมาชิกกลุมชวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพื่อการบรรลุหัวปลา ออกมา
4. เลือกผูบันทึก (คุณลิขิต) (Note taker) จดประเด็น เพื่อทําหนาที่
4.1 บันทึกยอเรื่องเลาของคุณกิจ
4.1 บันทึกขุมความรู ( Knowledge Assets : KA) เรื่องเลาของคุณกิจ
5. แบงกลุมสมาชิกใหเปนกลุมเล็กๆ เพื่อ
5.3 ใหสมาชิกเกิดความรูสึกใกลชิด เปนกันเอง ไมเปนทางการ
5.4 สรางความรูสึกเปนอิสระไดงาย ทําใหความรูฝงลึก และซอนเรนอยูมิดชิดจนตัวเองก็ไมรูวาตนเองรู ถูกปลดปลอย
ออกมาใหไดงายขึ้น
6. การแบงกลุมอาจจะใหสมาชิก / คุณกิจของสํานักทะเบียนฯ ออกเปน 3 ประเภท คือ
6.1 คุณกิจ (กลุมผูเชี่ยวชาญ/ผูมีประสบการณ)
6.2 คุณกิจ (กลุมหัวหนาทุกระดับ)
6.3 คุณกิจ (กลุมผูปฏิบัติ/ผูทํางานจริง)
7. ควรใหสมาชิกกลุมเตรียมเรื่องเลาเกี่ยวกับความสําเร็จของตนตาม “หัวปลา” ( Knowledge Assets : KA)
8. การเลาเรื่องสั้น ๆ ใชเวลาประมาณ 2 - 3 นาที
8.1 เลาตามความเปนจริง
8.2 เลาแบบไมตีไขใส เลาใหเห็นตัวละคร
8.3 เลาใหเห็นพฤติกรรม หรือการกระทํา
8.4 เลาใหเห็นความคิด หรือความเชื่อที่อยูเบื้องหลัง
8.5 เลาใหเห็นชีวิต และความสัมพันธที่อยูในเรื่องเลาใหมีชีวิตชีวาเห็นภาพพจน
8.6 เลาใหเห็นสภาพแวดลอม หรือบริบทของเรื่อง
9. การเลาเรื่องตองเลาแบบใหขอมูลดิบ ที่ไมผานการตีความของผูเลา คือ
9.1 เลาเหตุการณไมใชเลาความเขาใจของผูเลาที่ไดจากเหตุการณ
9.2 เลาแบบขอมูลดิบ ไมใชเลาการตีความของผูเลา
9.3 ใหสมาชิกกลุมผลัดกันตีความเพื่อดึง “ความรูเพื่อการบรรลุหัวปลา” ออกมา
10. เมื่อสมาชิกแตละคนเลาเรื่องจบ สมาชิกที่เหลือจะชวยกัน
10.1 สรุป หรือชวยกัน “สกัด” หรือ “ถอด” ออกมาเปนขุมความรูเพื่อสรางประเด็นหลัก (KSF)
10.2 ทําเชนนี้ไปเรื่อย ๆ จนหมดเวลาที่กําหนด
10.3 ใหคุณลิขิต (Note Taker) ของกลุมเขียนขึ้นกระดาษ A4 ใหไดเห็นทั่วกัน และแกไขตกแตงไดงาย
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สิ่งที่ชวย “สกัด” หรือ “ถอด” ความรูเพื่อการบรรลุหัวปลาออกมา
- กระดาน/กระดาษ flip chart
- การใช card technique คือ เขียนขุมความรูแตละตัวลงบนกระดาษ A4 แบงครึ่ง หรือ ใชกระดาษระดมความคิดที่มีกาวที่
ดานหลัง ใชแปะกระดานหรือขางฝาไดเลย เขียนขุมความรู 1 ตัวตอกระดาษ 1 แผน แลวจัดกลุมขุมความรูนั้นใหได
ประมาณ 10 กลุม
- ในระหวางดําเนินการอาจมีการโยกยายขุมความรูจากกลุมหนึ่งไปยังอีกกลุมหนึ่ง หรือ อาจตองเขียนกระดาษแผนใหม
เพื่อเติมขุมความรูที่ยังขาดลงไป
- จะไมใช card แตใชวิธีเขียนขุมความรูเปนกลุมๆ ลงกระดาษแผนเดียวก็ได แตการใช card เปนแผน ๆ จะทําใหโยกยาย
กลุมไดงายกวา การเขียน หรือ ใช card จะชวยทําใหเห็นขุมความรูแตละตัวชัดเจน ดีกวาวิธีจําไวในใจ
- อาจยุบรวมขุมความรูบางตัวใชดวยกัน เขียนใหมเปนขุมความรูที่ครอบคลุมมากขึ้นกอนนํามาจัดกลุม
- ปากกาหมึก สีไม สีน้ํา และแทงสีเทียน ฯลฯ สําหรับใชเขียนตัวอักษร และเขียนตัวอักษรที่เขียนตองใหใหญโตชัดเจน
สวยงาม และอานเขาใจงายเปนตน
- ปากกาจดบันทึกและกระดาษ A4 กระดาษกาว กรรไกร มีดคัตเตอร และที่เย็บกระดาษ ฯลฯ
ใหตัวแทนกลุมหรือคุณอํานวย นําเสนอขุมความรูที่ไดจากแตละกลุมเสนอตอกลุมใหญ
นําขุมความรูมารวมกัน ใหสมาชิกทุกคนที่รวมกันเปนกลุมใหมชวยกันพิจารณาวาขุมความรูใดบางที่ซ้ํากัน ขุมความรูใดบางที่
จัดอยูในกลุมหรือประเภทเดียวกัน ใหกลุมชวยกันจัดกลุมขุมความรูออกเปนหมวดหมู (ประมาณ 6 - 12 หมวดหมู) จากนั้นให
กลุมสรางถอยคําหรือขอความของแตละหมวดหมูขมุ ความรูที่สื่อถึงในลักษณะความสามารถ/สมรรถนะ ขอความดังกลาว คือ
“แกนความรู” นั่นเอง
ใหกลุมยอยกลับเขากลุมดังเดิมแลวชวยกันจัดสรางตารางแหงอิสรภาพ โดยเอาแกนความรูเปนตัวตั้ง เอาขุมความรูเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาจัดระดับเปน 5 ระดับ เชน 1. กลุมผูรับผิดชอบ 2. แกนความรู
ใหตัวแทน / คุณอํานวยกลุมนําเสนอตารางแหงอิสรภาพที่สรางขึ้นตอกลุมใหญ ซึ่งนาจะสามารถนําไปใชจริง ๆ
แบงผูเขารวมออกเปนกลุมยอยเปนรายกลุม ใหตัวแทนในแตละกลุมชวยกันประเมินตนเอง โดยบันทึกผลการประเมินลงใน
ตารางประเมิน (ในการประเมินตนเองใหพิจารณาจัดระดับกลุมตามตารางแหงอิสรภาพที่สรางขึ้น) เสร็จแลว สงผลการ
ประเมินใหวิทยากร ตองคอยสังเกต กรณีที่กลุมเดียวกัน แตไมถูกกัน นาจะใหอยูแยกกัน หรือจับใหมาปรับความเขาใจกัน
เลย
วิทยากรนําเสนอธารปญญาของแตละกลุม และบันไดแหงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จับคูแลกเปลี่ยนเรียนรูภายหลังจากรูเขารูเรา โดยใหผูเลา ๆ ใหฟงวาทําอยางไร ผูใฝรูเลาวาทําอยางไร (แลกเปลี่ยนกัน) ซึ่ง
เมือ่ เสร็จสิ้นกระบวนการ KM สิ่งที่นาจะไดกลับไป เพื่อใหเห็นความเชื่อมโยง ในการทํางาน
ควรมีการเผื่อเวลา /เตรียมเวลาไว สําหรับใหผูมีคุณวุฒิที่เขาใจกระบวนการ KM 1 – 2 คน หรือถามีเวลามากอาจจะ 3 คน ให
ออกมาแสดงความคิดเห็น/เสนอแนะสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับ KM ในแตละ Session ที่จัด Workshop ขึ้น
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนงานประจํา และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานบล็อก ( Web blog) ไดแก..
- บล็อกของสํานักทะเบียนฯ
- บลอกของมหาวิทยาลัยฯ หรือ
- http://gotoknow.org
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การทํา AAR : After Action Review
ควรคํานึงถึงบรรยากาศและการจัดสถานที่ใหเปนกันเองสบาย ๆ อาทิเชน การจัดเกาอี้เปนรูปตัวยู/รูปเกือกมา หรือการจัดให
นั่งกับพื้น แลวแตความเหมาะสมของสถานที่และบุคคล
ควรมีการบรรยายและแสดง Power Point ของวิธีการ/ ขั้นตอนการทํา AAR ไว เพื่อเปนตัวกระตุนใหเกิดความรูสึกอยากพูด
อยากเปดใจ มีความเปนอิสระ และยังชวยเตือนใจไวตลอดเวลาวาควรพูดอะไร พูดซ้ําหรือไม
ใหแตละคนพูดออกมาจากใจหรือจากความรูสึกของตนเองจริง ๆ (ไมใชเพื่อเอาใจทีมงาน/วิทยากรมากจนเกินไป)
3.1 ใหมีการแนะนําตัวเอง
3.2 ตนเองมีเปาหมายอะไรในการเขารวม
3.3 สวนใดที่บรรลุผลเกินคาด เพราะอะไร
3.4 สวนใดที่ไมบรรลุผล เพราะอะไร
3.5 จะกลับไปทําอะไร รวมกับใคร
3.6 ถามีการจัด Workshop อยางนี้อีก ผูจัดควรปรับปรุงสวนใดบาง อยางไร กรณีที่สมาชิกทุกคนพูดเนนย้ําเรื่อง KM บอย ๆ
ก็ยิ่งเกิดผลดี ทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องกระบวนการ/วิธีการ/ขั้นตอนมากยิ่งขึ้น
ควรใหสมาชิกทุกคนทํา AAR แตถาเกิดมีเวลาเพียงจํากัด ทําใหสมาชิกไมสามารถทํา AAR ครบทุกคน ก็ควรจะตองทํา AAR
ตอในบล็อก (blog) หรือกรณีที่ตองการทํา AAR ตอเพิ่มเติม ยังไมจุใจ ก็สามารถเขียนลงในบล็อกได เชนเดียวกัน

