สรุปการจัดกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 6.2 การจัดการความรู้
ขั้นตอนการสร้างและแสวงหาความรู้/การประเมินผลสัมฤทธิ์การนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ณ ห้อง MOC
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผอ. สพม. เขต 1
2. ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สานักงานรัฐมนตรี

วิทยากร
จานวน 33 คน

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม
1. การสร้างและแสวงหาความรู้ เชิญวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการประสานงานและ
การสื่อสารเพื่อความสาเร็จของงาน” โดย ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์การนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (ปี พ.ศ. 2557)

สรุปเนื้อหาสาระการจัดกิจกรรม
“เทคนิคการประสานงานและการสื่อสารเพือ่ ความสาเร็จของงาน”
วิทยากร ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
 การประสานงานและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือสาคัญในการทางาน และถ้าการประสานงาน
การสื่อสารมีประสิทธิภาพ เลือกใช้ได้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ ทันต่อเหตุการณ์แล้ว จะส่งผลให้
การทางานประสบผลสาเร็จ
 เทคนิค เป็นกลวิธีเฉพาะตัว ที่แต่ละบุคคลจะมีปฏิภาณไหวพริบ ในการนาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้
ประสบการณ์ที่ได้สั่งสม ไปใช้อย่างมีศิลปะตามวาระ โอกาส และความเหมาะสมทั้งกับคนและสถานการณ์
 การทางานต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคล เทคนิคจะเป็นกุญแจสาคัญที่จะช่วยให้งานนั้นประสบ
ความสาเร็จ หลายคนมีการศึกษาสูง เท่าเทียมกัน แต่มีเทคนิคในการประสานงานการใช้คน (บริหารจัดการ)
แตกต่างกัน ผลที่ได้ก็แตกต่างกัน
 การประสานงาน : การจัดการวิธีการทางาน บรรยากาศในการทางาน ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับ
ทรัพยากร โดยยึดเป้าหมายขององค์กร เป็นแกนกลางในการประสานงาน ผู้ประสานงานที่ดีต้องเป็นคนมี
วิ สั ย ทั ศ น์ คิ ด ล่ ว งหน้ า มี จิ น ตนาการ คาดการณ์ แ ละใจกว้ า ง นั ก ประสานงานที่ ดี ต้ อ งท าให้ บ รรยากาศ/
สถานการณ์ราบรื่น แนบเนียน ไร้รอยต่อ (Smooth)
 “ยึดเป้าหมายขององค์กร” เป็นเรื่องสาคัญ เพราะเป้าหมายขององค์กรจะเป็นธงให้เกิดความ
มีเอกภาพ (Unity) ในองค์กร และเป็นแกนหลักในการสร้างความคิดร่วม-การมีส่วนร่วมในองค์กร
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 องค์ประกอบสาคัญของการประสานงานที่ส่งผลต่อการทางาน
1. การสร้างสัมพันธภาพในการทางาน
2. จังหวะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้อง
3. การสื่อสาร

การสร้างสัมพันธ์ภาพในการทางาน
มีเทคนิค กลวิธี ที่ผู้ ปฏิบัติงานและผู้ บริห าร สามารถนาไปใช้ เพื่อให้ ได้รู้ถึงสถานที่แท้จริงของ
องค์กรทั้งความคิด พฤติกรรมของคนในองค์กร และนาสู่เป้าหมายขององค์กร ดังนี้
1. MBWA : Management By Walking Around เป็นการสร้างสัมพันธ์ภายในองค์กร โดย
การเดินไปรอบๆ องค์กร เพื่อค้นหาว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคน หรือองค์กรของเรา จะมองเห็นจุดบกพร่อง สภาพ
ปัญหาเล็กๆน้อยๆ ธรรมชาติของคนในองค์กร ประเด็นสาคัญของการเดินไปรอบๆองค์กรนี้ต้องทาอย่างเป็น
ธรรมชาติ เรียนรู้สภาพความเป็นจริง ไม่จับผิด และต้องไม่พูดเอง ไปฟังเขาพูด ฟังเขาคุย จะได้พบ แง่ มุมมอง
จากคนในองค์กรที่หลากหลาย
2. นโยบายเปิ ดประตู เพื่อให้ผู้ ร่วมงาน ผู้ ใต้บังคับบัญชา ทราบว่า มีปัญหาสามารถมาพบ หรือ
ปรึกษาหารือกันได้ สัมพันธภาพที่ดีในองค์กรอยู่ที่การเปิดใจ รับฟังซึ่งกันและกัน ปัญหาทุกเรื่องอาจจะไม่ได้รับ
การแก้ไข แต่ได้มีการพูดคุยกัน รับรู้ร่วมกัน นอกจากนี้การ ขอโทษ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บังคับบัญชา จะนาไปสู่การเปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น และการให้คนที่มีตาแหน่งหน้าที่ต่างๆ ในองค์กร
ผู้ด้อยโอกาสในองค์กรได้มีบทบาท สถานะ แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วม จะทาให้องค์กรมีเอกภาพ เข้มแข็งขึ้น
3. ไม่ควรบิดเบือนความจริงที่ควรเปิดเผย ทั้งในสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด หรือจุดอ่อนขององค์กร
เพื่อเป็นการแก้ไขที่ถูกทางร่วมกัน ในภาพรวมขององค์กร เพราะการให้ทุกคนในองค์กรได้รู้สถานะที่แท้จริง
ขององค์กรจะเป็นการสร้างความรู้สึกร่วม เป็นเจ้าของร่วม
4. อย่าแสดงกริยาที่ไม่ดี เมื่อได้ยินสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาด ไม่ควรตาหนิคนที่นาข่าวมาบอก ต้องเอา
ใจใส่กับเนื้อหาสาระ เพื่อทาความเข้าใจ แก้ไข เติมเต็ม มากกว่าการค้นหาความจริง “เพราะข่าวมีค่ายิ่งกว่า
ทองคา เป็นกระจกสะท้อนความจริง”
5. จั ด เวที เสวนา ปาร์ ตี้ กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่ วมกัน อย่า งต่อเนื่ อง เพราะการได้
อยู่ร่วมกัน เดินทางร่วมกัน มีกิจกรรมร่วมกัน จะทาให้คนเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และให้มีการพิจารณา
การร่วมกิจกรรม การมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
6. แสดงตนเป็นปุถุชนคนธรรมดา ที่ต้องมีทั้งข้อดี ข้อด้อย จุดอ่อน จุดแข็ง การยอมรับว่าตัวเองมี
ข้อบกพร่อง การขอโทษเพื่อนร่วมงาน จะเป็นเสน่ห์ของความเป็นคนปกติ

จังหวะเวลาที่เหมาะสม สอดคล้อง
1. การประสานงาน เพื่อให้ บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการวางแผน และดาเนินการ
ตามแผน เพื่อให้ได้ผลของงานที่มีคุณภาพ และในระหว่างการดาเนินงานต้องมีการปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้เกิดผล
ตามที่ต้องการ
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2. การวางแผนประสานงาน ต้องมีคาถามและคาตอบ เพื่อให้เกิดกระบวนการ กล่าวคือ ต้องการ
อะไร ที่ไหน อย่างไร กับใคร ต้องเตรียมการอะไร และลาดับความสาคัญ เพื่อจะได้ทาตามกระบวนงานให้ประสบผล
ตามลาดับขั้นตอน
3. การติดต่อกับผู้คน ต้องมีความชัดเจนว่าจะติดต่อกับผู้ใด เบอร์โทรศัพท์ ถ้าตัวหลักไม่อยู่ ตัวรอง
ที่จะประสานคือใคร มีแผนที่ สถานที่ ที่เกี่ยวข้องชัดเจน ถ้ามีตาแหน่ง/ชั้นยศ ต้องระมัดระวังอย่าให้ผิดพลาด
ต้องทันต่อเหตุการณ์
4. การประสานงาน นัดหมาย เมื่อประสานในครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว เมื่อใกล้เวลา (กาหนดการ
ที่กาหนด) ควรต้องมีการประสานครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการยืนยัน

การสื่อสาร
การสื่อสาร คือ เครื่องมือที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจ ปัจจุบันการสื่อสารจะมี
ความรวดเร็วมาก สื่อ Social Media : E-Mail, Line, Facebook, Instagram เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เพราะมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ไม่อาจถือเป็นสื่อ ที่เป็นทางการได้ ในระบบราชการหนังสือราชการ ก็ยังมี
ความสาคัญอยู่ ทั้งนี้อาจใช้แบบบูรณาการให้รวดเร็ว ชัดเจน แม่นยา อนึ่งการสื่อสารแบบ face to face ก็ยัง
จาเป็น ไม่มีสิ่งใดทดแทนได้
การสื่อสารเพื่อการประสานงานในปัจจุบัน มีความหลากหลาย และรวดเร็วมาก จาแนกได้ ดังนี้
1. ใช้เครื่องมือสื่อสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์
2. การประสานด้วยหนังสือ
3. การพบปะด้วยตัวเอง
4. สื่อบูรณาการและยืดหยุ่น
ข้อสังเกตการประสานงานในระบบราชการ หนังสือราชการเป็นสิ่งสาคัญ ตามหลักราชการ แต่ก็มี
งาน/ภารกิจ ราชการหลายเรื่องที่ล้มเหลวเพราะหนังสือราชการ ดังนั้น การสื่อสารที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพจะ
ขึ้ น อยู่ กั บ สถานการณ์ บริ บ ท ผู้ รั บ -ผู้ ส่ ง สาร รวมทั้ ง ทั ศ นคติ ข องผู้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด้ ว ย ในระบบราชการ
ช่องทางการสื่อสาร ต้องเป็นช่องทางที่เปิดเผย เป็นที่ยอมรับ มีการรับรองเอกสาร อ้างอิงที่มาได้
ประเภทของการสื่อสาร จะมีทั้งการสื่อสารทางเดียว (One Way Communication) การสื่อสาร
สองทาง (Two Ways Communication) และการสื่อสารหลายทาง (Multi Ways Communication)
นอกจากนี้ในระดับองค์กรมีทั้งการสื่อสารภายในองค์กร (Internal Communication) และการสื่อสารภายนอก
องค์กร (External Communication) ทั้งนี้การสื่อสารต้องสื่อสาร “สาระ” ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน และ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ย วข้องในการสื่ อสาร ต้องมีความรับผิ ดชอบต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยต้องทาทั้งในกรอบ/
นอกกรอบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
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ฝากข้อคิดในการทางานให้ประสบผลสาเร็จ
ผีเสื้อที่สวยงามทุกตัว จะต้องผ่านการเป็นหนอนที่น่าเกลียดเสมอ
จะเล็กจะใหญ่อยู่ที่การวางตัว ตาแหน่งสูงยิ่งต้องทาตัวให้เล็ก
อย่าเสียใจ ที่ตาแหน่งน้อย งานมาก
ต้องละอายใจ ที่ตาแหน่งใหญ่ แต่มีงานน้อย
ให้เกียรติผู้ที่เราประสานงานด้วย
งานของทุกคนมีความสาคัญ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นหัวใจของการประสานงาน

สรุปการประเมินผลสัมฤทธิ์การนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ การนาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งาน ที่หัวหน้าสานักงาน
รัฐมนตรี/ผู้เชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มงาน, งาน ประเมินผลสัมฤทธิ์พฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดยเปรียบเทียบก่อนหลังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้ ในภาพของกลุ่มงานและรายบุคคล สรุป
ได้ดังนี้
องค์ความรู้ “เทคนิคการคิดวิเคราะห์”
รายการประเมิน
1. ความสม่ าเสมอในการน าองค์
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
3. ความทั น เวลา ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานงานที่
กาหนดไว้
4. คุณภาพของงานที่มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น (ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์)
5. ผลสัม ฤทธิ์ ของงานที่ปฏิ บัติ ใ น
ภาพรวม
เฉลี่ยภาพรวม

ภาพรวมของกลุ่มงาน/งาน
บท.

กชอ.

สว.

กปม.

ปชส.

4.00

4.00

4.00

5.00

5.00

เฉลี่ย
กรท. รายบุคคล
5.00
4.24

4.00

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

4.33

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.62

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.48

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.52

4.44

4.60

4.60

5.00

5.00

5.00

4.44

5
องค์ความรู้ “เทคนิควิธีการติดตามเรื่องที่สั่งการแล้ว”
รายการประเมิน
1. ความสม่ าเสมอในการน าองค์
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
2. มีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา
ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
3. ความทั น เวลา ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ ง าน
เปรี ย บเที ย บกั บ มาตรฐานงานที่
กาหนดไว้
4. คุณภาพของงานที่มีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น (ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์)
5. ผลสัม ฤทธิ์ ของงานที่ปฏิ บัติ ใ น
ภาพรวม
เฉลี่ยภาพรวม

ภาพรวมของกลุ่ม/งาน
บท.

กชอ.

สว.

กปม.

ปชส.

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

เฉลี่ย
กรท. รายบุคคล
5.00
4.14

4.00

4.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.43

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.57

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.52

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

4.52

4.60

4.60

5.00

5.00

5.00

5.00

4.44

-----------------------------------นายวีระ ด่านพณิชย์สกุล
นางสาวศิริรัตน์ ทิวะศิริ

บันทึก/พิมพ์
สรุป/รายงาน

