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คานา
ตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ในมาตราที่ 8 การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 กล่าวว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่ พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ
เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในด้านการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
ราชการของส่ ว นราชการให้ ส อดคล้ อ งกั บ การบริ ห ารราชการให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามพระราชกฤษฎี ก า ”
ดังนั้น การจัดการความรู้จึงเป็นกฎหมายที่สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์แนวทางการจัดการ
ความรู้ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ มีการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่ยั่งยืน
คู่มือการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV KM Manual
จัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
สอดรับกับบริบทในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วยการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
การดาเนิ น การบริ ห ารจั ดการความรู้ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลศรีวิ ชัย และ ภู มิพ ลั ง แห่ งปั ญญา
คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โอกาสนี้ งานประกันคุณภาพการอาชีวศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ท่า นเป็ น อย่ างสู ง ที่ก รุ ณ าเสี ย สละเวลาและระดมกาลั ง ความคิ ดในการจั ด ท าและให้ ข้ อ เสนอแนะที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และหวังเป็นอย่างยิ่ง คู่มือการบริหารจัดการ
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV KM Manual จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้การ
ดาเนินงานได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บรรลุตามพันธกิจและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
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บทที่ 1
การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
Knowledge Management To Learning Organization (KM to LO)
การจัดการความรู้ หรือ Knowledge Management เกิดขึ้นจากการค้นพบว่า องค์กรต้องสูญเสีย
ความรู้ ไ ปพร้ อ มกั บ การที่ บุ ค ลากรลาออกหรื อ เกษี ย ณอายุ ร าชการ อั น ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น การ
ขององค์ ก รเป็ น อย่ า งยิ่ ง ดั ง นั้ น การบริ ห ารจั ด การความรู้ จึ ง สั ม พั น ธ์ กั บ เรื่ อ งองค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
(Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็น
จะต้องบริห ารจัดการความรู้ ภายในองค์กรให้ เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง
หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็น
การลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนา
บุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการที่ต้องดาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความ
ชานาญแล้ว องค์กรจะทาอย่ างไรให้ บุ คลากรเหล่ านั้นยินดีถ่ ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้ อื่น และ
ในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนา
ออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

Knowledge Management to Learning Organization (KM to LO)
“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ” เป็นองค์กรที่มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
ภายในระหว่างบุคลากร ควบคู่ไปกับการรับความรู้จากภายนอก เป้าประสงค์สาคัญ คือ เอื้อให้เกิดโอกาสใน
การหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็ง
(Core competence) ขององค์กร เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1. การเรียนรู้ (Learning) หรือพลวัตการเรียนรู้ (Learning Dynamics) ได้แก่
1.1 ระดับการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้ระดับบุคคล การเรียนรู้ระดับกลุ่มและการเรียนรู้ระดับ
องค์การ
1.2 ประเภทของการเรียนรู้ ได้แก่ การเรียนรู้จากการปรับตัว การเรียนรู้จากการคาดการณ์
การเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และการเรียนรู้จากการปฏิบัติ
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1.3 ทักษะการเรียนรู้ ได้แก่
1.3.1 บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)
1.3.2 แบบแผนทางความคิด (Mental Model)
1.3.3 การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
1.3.4 การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning)
1.3.5 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking)
1.3.6 การสนทนาแบบมีแบบแผน (Dialogue)
2. องค์กร (Organization) หรือ การปรับเปลี่ยนองค์การ (Organization Transformation) ได้แก่
2.1 วิสัยทัศน์
2.2 วัฒนธรรมองค์กร
2.3 กลยุทธ์
2.4 โครงสร้าง
3. สมาชิกในองค์กร (People) หรือการเสริมความรู้แก่บุคคล (People Empowerment) ได้แก่
3.1 บุคลากร
3.2 ผู้บริหาร / ผู้นา
3.3 ผู้รับบริการ
3.4 หน่วยงานในลักษณะเดียวกัน
3.5 พันธมิตร
3.6 ชุมชน
4. ความรู้ (Knowledge) หรือการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้แก่
4.1 การแสวงหาความรู้
4.2 การสร้างความรู้
4.3 การจัดเก็บความรู้
4.4 การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์
4.5 เทคโนโลยี (Technology) หรือการนาเทคโนโลยีไปใช้ (Technology Application)
ได้แก่
4.5.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.2 เทคโนโลยีพื้นฐานของการเรียนรู้
4.5.3 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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แนวทางในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
1. บุคคลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของบุคลากรจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์กร
จะต้องให้ความสาคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ
2. แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผนทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
แสดงถึงวุฒิภาวะ(Emotional Quotient, EQ) ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดที่ทา
ให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการทาความเข้าใจ วินิจฉัย ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
3. การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง การสร้างทัศนคติร่วมของคนในองค์กร ให้สามารถ
มองเห็นภาพและมีความต้องการที่จะมุ่งไปในทิศทางเดียวกัน
4. การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในลักษณะ
กลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายสาคัญที่จะต้องทาให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์กัน
อย่างสม่าเสมอ
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) หมายถึง การที่คนในองค์กรมีความสามารถเชื่อมโยง
สิ่งต่างๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กันเป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถ
มองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ที่จะนาไปวางแผนและดาเนินการทาส่วนย่อยนั้นให้สาเร็จเสร็จตามส่วน
ลักษณะสาคัญ 5 ประการขององค์กรแห่งการเรียนรู้
1. มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Systematic problem Solving) โดยอาศัยหลักทางวิทยาศาสตร์
เช่น การใช้วงจรของ Demming ( PDCA : Plan , Do , Check , Action)
2. มีการทดลองปฏิบัติ (Experimental) ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อองค์การเสมอ โดยอาจจะเป็น
Demonstration Project หรือเป็น Ongoing program
3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต (Learning from their own experience) มีการบันทึกข้อมูล
เป็น case study เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ศึกษาถึงความสาเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ในอนาคต มีการแลกเปลี่ยนความรู้และ ประสบการณ์ของสมาชิก
4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น (Learning from the Others) โดยการใช้การสัมภาษณ์ (Interview) ,
การสังเกต (Observation) เป็นต้น
5. มีการถ่ายทอดความรู้โดยการทา Report , Demonstration , Training&Education ,
Job Rotation เป็นต้น
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อุปสรรคต่อการเรียนรู้ขององค์กร
1. สมาชิกในองค์การรู้แต่หน้าที่ของตนเองแต่ไม่รู้เป้าหมายขององค์การ (I'm my position)
2. สมาชิกรู้ว่าปัญหาขององค์การอยู่ที่ใด แต่ไม่รู้ว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร (The enemy is
out there)
3. ทาตามแบบที่เคยทา ไม่ได้แก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริง (The Illustration of taking change)
4. ยึดติดอยู่กับเหตุการณ์มากเกินไป (A fixation on events)
5. ความเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้มาจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ไม่เข้าใจในความแตกต่างของอดีตกับ
ปัจจุบัน (The delusion of learning from experience)
6. มีผู้บริหารที่ดีแต่ไม่ได้สืบทอดความรู้ให้ผู้บริหารรุ่นต่อไป (The myth of management team)
7. ขาดสติไม่รู้ตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นค่อยไป (The boiled frog syndrome)
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 ความหมายของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ หรือ KM : Knowledge Management คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ
สัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทาความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็น
คาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่าน
วิธีการต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม
ดังภาพที่ 1.1
ภาพที่ 1.1 : ภาพแสดงการเปรียบเทียบการแบ่งประเภทของความรู้

การจัดการความรู้สามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการ ได้แก่
1. บรรลุเป้าหมายของงาน
2. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน
3. บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอื้ออาทรระหว่างกันในที่ทางาน
-5-
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การจัดการความรู้เป็นการดาเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่
1. การกาหนดความรู้หลักที่จาเป็นหรือสาคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร
2. การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ
3. การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน
4. การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน
5. การน าประสบการณ์ จ ากการทางาน และการประยุก ต์ใ ช้ค วามรู้ม าแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้
และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้
6. การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” สาหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงเป็นชุด
ความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น

โดยที่การดาเนินการ 6 ประการนี้ บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน ความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้ที่ชัด
แจ้ง อยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอื่นที่เข้าใจได้ทั่วไป (Explicit Knowledge) และความรู้ฝังลึก
อยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคน ทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิ ยม) อยู่ในสมอง (เหตุผล)
และอยู่ในมือหรือส่วนต่างๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)
การจัดการความรู้ที่ถูกต้องจะต้องเริ่มที่งานหรือเป้าหมายของงาน เป้าหมายของงานที่สาคัญ คือ
การบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินการตามที่กาหนดไว้ ที่เรียกว่า Operation Effectiveness และนิยาม
ผลสัมฤทธิ์ ออกเป็น 4 ส่วน คือ
1. การสนองตอบ (Responsiveness) หมายถึง การตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กลุ่มผู้ปฏิบัติงานและสนองตอบความต้องการของสังคมส่วนรวม
2. การมีนวัตกรรม (Innovation) หมายถึง นวัตกรรมทั้งที่เป็นนวัตกรรมในการทางาน
และนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการ
3. การมีขีดความสามารถ (Competency) หมายถึง การมีขีดความสามารถขององค์กร
และของบุคลากรที่พัฒนาขึ้น ซึ่งสะท้อนสภาพการเรียนรู้ขององค์กร
4. การมีประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การมีประสิทธิภาพของสัดส่วนระหว่างผลลัพธ์
กับต้นทุนที่ลงไป การทางานที่ประสิทธิภาพสูง หมายถึง การทางานที่ลงทุนลงแรงน้อย แต่ได้ผลมากหรือ
คุณภาพสูง

-6-

คู่มือการบริหารจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

RMUTSV KM Manual

เป้ า หมายสุ ด ท้ า ยของการจั ด การความรู้ คื อ การที่ ก ลุ่ ม คนที่ ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ร่ ว มกั น
มีชุ ด ความรู้ ข องตนเอง ที่ ร่ ว มกั น สร้ า งเอง ส าหรั บ ใช้ ง านของตน คนเหล่ า นี้ จะสร้ า งความรู้ ขึ้ น ใช้เ องอยู่
ตลอดเวลา โดยที่การสร้างนั้นเป็นการสร้างเพียงบางส่วน เป็นการสร้างผ่านการทดลองเอาความรู้จากภายนอก
มาปรับปรุงให้เหมาะต่อสภาพของตน และทดลองใช้งาน จัดการความรู้ไม่ใช่กิจกรรมที่ดาเนิ นการเฉพาะหรือ
เกี่ยวกับเรื่องความรู้ แต่เป็นกิจกรรมที่แทรก/แฝง หรือในภาษาวิชาการเรียกว่า บูรณาการ อยู่กับทุกกิจกรรม
ของการทางาน และที่สาคัญตัวการจัดการความรู้เองก็ต้องการการจัดการด้วย ตั้งเป้าหมายการจัดการความรู้
เพื่อพัฒนา 3 ประเด็น
งาน พัฒนางาน
คน พัฒนาคน
องค์กร เป็นองค์กรการเรียนรู้
 องค์ประกอบสาคัญของการจัดการความรู้

“ คน ”
ผู้นาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

เป็นองค์ประกอบที่สาคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็น

“ เทคโนโลยี ”
นาความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น

เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้ง

“ กระบวนการความรู้ ” เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้
เพื่อทาให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม
องค์ประกอบทั้ง 3 ส่ วนนี้ จะต้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างสมดุล พระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 กาหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่ ว นราชการ เพื่อ ให้ มี ลั กษณะเป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ยนรู้ อ ย่ า งสม่ าเสมอ โดยต้ องรั บ รู้ ข้ อ มูล ข่ า วสาร
และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมต่ อ สถานการณ์ รวมทั้ ง ต้ อ งส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาความรู้ ความสามารถ สร้ างวิ สั ย ทั ศ น์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
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 กระบวนการจัดการความรู้

(KM Process)

กระบวนการจั ดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นกระบวนการที่จะช่ว ยให้เกิด
พัฒนาการของความรู้ หรือ การจัดการความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีกระบวนการทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์
พัน ธกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ เป้ า หมายคื อ อะไร เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ าหมาย ต้ อ งใช้ อ ะไร ปัจ จุ บั นมี ค วามรู้ อ ะไรบ้ า ง
อยู่ในรูปแบบใด และ อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) เป็นการ
สร้าง แสวงหา รวบรวมความรู้ทั้งภายใน/ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้วออกไป
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) เป็นการกาหนดโครงสร้าง
ความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และ ใช้งานได้ง่าย
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement)
เป็นการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้
ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) , Web board , บอร์ดประชาสัมพันธ์
เป็นต้น
6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) เป็นการแบ่งปัน สามารถทาได้
หลายวิธีการ โดยกรณีที่เป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) อาจจัดทาเป็นเอกสาร ฐานความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีที่เป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จัดทาเป็นระบบทีมข้ามสายงาน
กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวที
แลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7. การเรียนรู้ (Learning) เป็นการนาความรู้มาใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ปัญหา และทา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จากสร้างองค์ความรู้ การนาความรู้ในไปใช้ เกิดการเรียนรู้
และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ดังภาพที่ 1.2
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ภาพที่ 1.2 : ภาพแสดงกระบวนการจัดการความรู้
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 เครื่องมือในการจัดการความรู้

(KM Tools)

การจัดการความรู้ ประกอบด้วยกระบวนการหลัก ได้แก่ การค้นหาความรู้ การสร้างและแสวงหา
ความรู้ใหม่ การจัดความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
สุดท้ายคือ การเรียนรู้ และเพื่อให้มีการนาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร เครื่องมือหลากหลาย
ประเภทถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปใช้ในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1. เครื่องมือที่ช่วยในการ “เข้าถึง” ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Explicit มักเป็น
แบบทางเดียว
2. เครื่องมือที่ช่วยในการ “ถ่ายทอด” ความรู้ ซึ่งเหมาะสาหรับความรู้ประเภท Tacit อาศัย
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นหลัก
โดยสามารถจาแนกเครื่องมือในการจัดการความรู้ได้ 15 ประเภท ได้แก่
1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)
2. การศึกษาดูงาน (Study tour)
3. การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After action review : AAR)
4. การเรียนรู้ร่วมกันหลังงานสาเร็จ (Retrospect)
5. เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard Storytelling)
6. การค้นหาสิ่งดีรอบตัว หรือ สุนทรียสาธก (Appreciative Inquiring)
7. เวทีเสวนา หรือ สุนทรียสนทนา (Dialogue)
8. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)
9. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)
10. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking)
11. การสอนงาน (Coaching)
12. การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring)
13. การอภิปราย ถาม – ตอบ (Forum)
14. บทเรียนจากความผิดพลาด (Lesson Learning)
15. เวทีกลุ่มเฉพาะ (Focus Group)
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(Knowledge Management Model)

แบบจาลองเซกิ (SECI Model)
แบบจาลองเซกิ (SECI Model) คือ แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การหลอมรวมความรู้ในองค์กร
ระหว่างความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ใน 4 กระบวนการ เพื่อ
ยกระดับความรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวัฎจักร เริ่มจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) การสกัด
ความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) การควบรวมความรู้ (Combination) และการผนึกฝังความรู้
(Internalization) และวนกลับมาเริ่มต้นทาซ้าที่กระบวนการแรก เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ให้เป็นงาน
ประจาที่ยั่งยืน
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Socialization) S : Tacit to Tacit
กระบวนการที่ 1 อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมในการส่ ง ต่ อ ระหว่ า งความรู้ ฝั ง ลึ ก
(Tacit knowledge) ด้วยกัน เป็นการแบ่งปันประสบการณ์แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้รู้ เช่น การประชุม การ
ระดมสมอง ที่มาจากความรู้ การเรียนรู้ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล เฉพาะเรื่อง เฉพาะพื้ นที่ แล้วนามา
แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน ที่มิใช่เป็นเพียงการอ่านหนังสือ คู่มือ หรือตารา
2. การสกัดความรู้ออกจากตัวคน (Externalization) E : Tacit to Explicit
กระบวนการที่ 2 อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ กั บ ภายนอกในการส่ ง ต่ อ ระหว่ า งความรู้ ฝั ง ลึ ก
(Tacit knowledge) กับความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) อาจเป็นการนาเสนอในเวทีวิชาการ หรือ
บทความตีพิมพ์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่ถูกฝังอยู่ในความรู้ฝังลึกให้สื่อสารออกไปภายนอก อาจเป็นแนวคิด
แผนภาพ แผนภูมิ เอกสารที่สนับสนุนให้เกิดการสื่อสารระหว่างผู้เรียนรู้ด้วยกันที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งความรู้ฝังลึก
จะถูกพัฒนาให้ตกผลึกและถูกกลั่นกรอง แล้วนาไปสู่การแบ่งปัน เปลี่ยนเป็นฐานความรู้ใหม่ที่ถูกนาไปใช้สร้าง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในกระบวนการใหม่
3. การควบรวมความรู้ (Combination) C : Explicit to Explicit
กระบวนการที่ 3 อธิบ ายความสั ม พันธ์ การรวมกั นของความรู้ชั ดแจ้ ง (Explicit knowledge)
ที่ผ่ านการจั ดระบบ และ บู ร ณาการความรู้ที่ต่างรูปแบบเข้าด้ว ยกัน เช่น นาความรู้ไปสร้างต้นแบบใหม่
ไปสร้างสรรค์งานใหม่ ได้ความรู้ใหม่ โดยความรู้ชัดแจ้งได้จากการรวบรวมความรู้ภายในหรือภายนอกองค์กร
แล้ ว น ามารวมกัน ปรั บ ปรุ ง หรื อ ผ่ านกระบวนการที่ ทาให้ เ กิดความรู้ใหม่ แล้ ว ความรู้ใหม่ จะถูกเผยแพร่
แก่สมาชิกในองค์กร
4. การผนึกฝังความรู้ (Internalization) I : Explicit to Tacit
กระบวนการที่ 4 อธิบายความสัมพันธ์ภายในที่มีการส่งต่อความรู้ชัดแจ้ง (Explicit knowledge)
สู่ความรู้ฝังลึก (Tacit knowledge) แล้วมีการนาไปใช้ในระดับบุคคล ครอบคลุมการเรียนรู้และลงมือทา
ซึ่งความรู้ชัดแจ้งถูกเปลี่ยนเป็นความรู้ฝังลึกในระดับบุคคลแล้วกลายเป็นทรัพย์สินขององค์กร
ดังภาพที่ 1.3
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ภาพที่ 1.3 : ภาพแสดงแบบจาลองเซกิ (SECI Model)

แบบจาลองวงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral Model)
วงจรชีวิตของการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยตัวแบบก้นหอย (Spiral Model) หรือ วงจรชีวิตแบบก้นหอย
(Spiral life cycle model) คือ การพัฒนาองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ จาเป็นต้องมีการดาเนินการหลายวงรอบ
ทบทวนจนกว่าจะได้องค์ความรู้ที่สมบูรณ์ ในแต่ละรอบมีรายละเอียดกิจกรรมแตกต่างกันไป อาทิ
- กาหนดแนวคิดความต้องการ
- กาหนดการดาเนินการ
- กาหนดความต้องการของแผน
- สร้างต้นแบบ
- ประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
- ทบทวนแผน
- พัฒนาต้นแบบและทดสอบใหม่
- นาไปใช้งาน
โดยประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม หากพบว่าขั้นตอนใดไม่สมบูรณ์ ให้มีการทบทวน และ
ทาซ้า ดังนี้
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1. กาหนดวัตถุประสงค์ (Determine objectives) เป็นกิจกรรมแรกของทุกรอบ ที่ต้องอาศัยข้อมูล
ก่อนหน้านี้ไปประกอบการวางแผน กาหนดตัวชี้วัด ระบุทางเลือก
2. ระบุปัญหา และ แก้ไขความเสี่ยง (Identify and resolve risks) เป็นกิจกรรมที่นาทางเลือกมา
ประเมินความเสี่ยง และหาแนวทางแก้ไข
3. พัฒนาและทดสอบ (Development and test) เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการให้ความเสี่ยงหมดไป
ด้วยการแก้ปัญหาตามที่ได้ประเมินไว้
4. วางแผนสาหรับวงรอบต่อไป (Plan the next iteration) เป็นกิจกรรมที่มองไปข้างหน้า ทดสอบ
และประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละรอบ
ดังภาพที่ 1.4
ภาพที่ 1.4 : ภาพแสดงแบบจาลองวงจรชีวิตแบบก้นหอย (Spiral Model)
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แบบจาลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
แบบจาลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram) เรียกเป็นทางการว่า แผนผังสาเหตุและผล
(Cause and Effect Diagram) แผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา
(Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิดปัญหานั้น (Possible Cause) โดยแผนผังนี้มีลักษณะ
เหมือนก้างปลาที่เหลือแต่ก้าง จึงเรียกว่าผังก้างปลา หรือ เรียกว่าแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa Diagram)
ตามชื่อผู้พัฒนาแผนผังก้าง พัฒนาครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1943 (พ.ศ.2486) โดย ศาสตราจารย์คาโอรุ อิชิกาวา
แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว
สานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งญี่ปุ่น (JIS) ได้นิยามความหมายของผังก้างปลานี้ว่า "เป็นแผนผัง
ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบระหว่างสาเหตุหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาหนึ่ง
ปัญหา" การกาหนดปัจจัยบนก้างปลา หลักการ 4M 1E เป็นกลุ่มปัจจัย (Factors) เพื่อจะนาไปสู่การแยกแยะ
สาเหตุต่าง ๆ
1. Man คนงาน หรือพนักงาน หรือบุคลากร
2. Machine เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อานวยความสะดวก
3. Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในกระบวนการ
4. Method กระบวนการทางาน
5. Environment อากาศ สถานที่ ความสว่าง และบรรยากาศการทางาน
ดังภาพที่ 1.5
ภาพที่ 1.5 : ภาพแสดงแบบจาลองแผนผังก้างปลา (Fish Bone Diagram)
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แบบจาลองปลาทู (Tuna Model)
แบบจาลองปลาทู (Tuna Model) เป็นกรอบความคิดอย่างง่ายในการจัดการความรู้ โดยเปรียบการ
จัดการความรู้เสมือนปลาหนึ่งตัว ซึ่งมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ลาตัว และหางปลา โดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ
1. ส่วนหัวปลา (Knowledge Vision : KV)
ส่ ว นที่ เ ป็ น เป้ า หมาย คื อ เป้ า หมาย วิ สั ย ทั ศ น์ ห รื อ ทิ ศ ทางของการจั ด การความรู้
สารวจ ค้นหาเส้นทางที่สามารถก้าวไป และคิดวิเคราะห์ว่าจุดหมายอยู่ที่ไหน ต้องว่ายแบบใด ไปในเส้นทาง
ไหน และ ไปอย่างไร เปรียบเป็นการบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ก่อนที่จะดาเนินการสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดต้องรู้ก่อนว่าต้องการอะไร จุดหมายคืออะไร และต้องทาอย่างไรบ้าง ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
ความเป็นจริงของการจัดการความรู้ไม่ใช่เป้าหมาย แต่เป็นกระบวนการหรือกลยุทธ์ที่ทาให้งานบรรลุผลตามที่
ต้องการโดยใช้ความรู้เป็นฐานหรือเป็นปัจจัยให้งานสาเร็จ เช่น การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะสู่ความ
เป็นเลิศ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพให้ได้รับการรองรับมาตรฐาน หรือ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการบริหารงาน เป็นต้น โดยที่ส่วนหัวปลาจะต้องเป็นของผู้ดาเนินกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ทั้งหมด หรือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณเอื้อ” และ “คุณอานวย” คอยช่วยเหลือ
2. ส่วนกลางลาตัว (Knowledge Sharing : KS)
เป็นส่วนกิจกรรม คือ ส่วนลาตัวที่มีหัวใจของปลาอยู่ทาหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่ วนต่างๆ
ของร่างกาย เปรียบเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) องค์กรจาเป็นต้องสร้าง
บรรยากาศก่อให้เกิดเกิดการเรียนรู้ เพื่อให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน จัดเป็นส่วนสาคัญ
ที่สุดและยากที่สุดในกระบวนการจัดการความรู้ ทั้งนี้เพราะจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ บุคลากรยินยอม
พร้อมใจที่จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกัน โดยเฉพาะความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึกที่มีอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติงานหรือ
คุณกิจ พร้อมอานวยให้เกิดบรรยากาศในการเรียนรู้แบบเป็นทีม ให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ ยกระดับความรู้
และเกิดนวัตกรรม ส่วนตัวปลา บุคคลที่เป็นผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณอานวย” เป็นผู้คอย
จุดประกายและอานวยความสะดวก
3. ส่วนที่เป็นหางปลา (Knowledge Assets : KA)
เป็นส่วนการจดบันทึก คือ องค์ความรู้ที่องค์กรได้เก็บสะสมไว้เป็นคลังความรู้หรือขุมความรู้
ซึ่งมาจาก 2 ส่วนคือ
1. ความรู้ที่ชัดแจ้งหรือความรู้เปิดเผย (Eplicit Knowledge) คือ ความรู้เชิงทฤษฎีที่ปรากฏ
ให้เห็นชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เอกสาร ตารา และคู่มือปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ความรู้ซ่อนเร้นหรือความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน
ไม่ปรากฏชัดเจนเป็นรูปธรรม แต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก เมื่อบุคคลออกจากองค์กรไปแล้วและความรู้นั้นยังคงอยู่
กับองค์กร ไม่สูญหายไปพร้อมกับตัวบุคคล
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การจัดการความรู้ในส่ วนนี้เป็นส่ว นที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีสารสนเทศช่ว ยในการจัดเก็บ
จัดหมวดหมู่ เพื่อสะดวกในการเข้าถึง และปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Update) ช่วยทาหน้าที่เป็น
พื้นที่เสมือน (Virtual Space) ให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Share and Learn) ได้อย่าง
กว้างขวางยิ่งขึ้น บุคคลที่เป็นผู้สกัดแก่นความรู้ คือ “คุณกิจ” โดยมี “คุณลิขิต” เป็นผู้ช่วยจดบันทึก
ดังภาพที่ 1.6
ภาพที่ 1.6 : ภาพแสดงแบบจาลองปลาทู (Tuna Model)

แบบจาลองปลาตะเพียน (carp Model)
แบบจ าลองปลาตะเพี ย น (carp Model) เป็ น การขยายความจากแบบจ าลองปลาทู โดยที่
“หัวปลาใหญ่” เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานย่อยร่วมกันกาหนด ที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หรือ
ปณิธานร่วม (Common Purpose) หรือ เป้าหมายร่วม (Common Goal) เมื่อร่วมกันกาหนดแล้ว ก็ร่วมกัน
ดาเนินการตามเป้าหมายนั้น เสมือนการที่ “ปลาเล็ก” ทุกตัวว่ายน้าไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่แต่ละตัวมี
อิสระในการว่ายน้าของตนเอง เปรียบได้กับผู้บริหารระดับสูงที่จะต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ได้มี
อิสระในการทางาน การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยผู้บริหารมีหน้าที่บริหารจัดการและคอยดูแลบุคลากรและเจ้า
หน้าทุกคนให้ได้มีโอกาสได้ในการใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการทางานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ร่วมกัน
ดังภาพที่ 1.7
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ภาพที่ 1.7 : ภาพแสดงแบบจาลองปลาตะเพียน (carp Model)

 คุณเอื้อ คุณอานวย คุณกิจ คุณลิขิต คุณประสาน และ คุณวิศาสตร์

บุคคลที่มีบ ทบาทสาคัญและมีส่ วนร่วมในการดาเนินการจัดการความรู้ให้สาเร็จตามเป้าหมายนั้ น
ประกอบด้วยบุคคลหลายกลุ่ม โดยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ในจัดการความรู้ มีศัพท์เฉพาะสาหรับ เรียกขาน
บุ คคลดัง กล่ าวว่า “คุณเอื้ อ ” “คุณ อานวย” “คุณกิ จ ” “คุณ ลิ ขิต ” “คุณประสาน” และ “คุณวิ ศาสตร์ ”
ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่และมีทักษะต่างในการดาเนินการจัดการความรู้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. คุณเอื้อ (Chief Knowledge Officer : CKO)
การจั ด การความรู้ ข ององค์ ก ร ผู้ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ควรเป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมจั ด การความรู้ หรื อ
มีผู้ใต้บังคับบัญชานาความรู้มาเสนอ โดยผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรทาหน้าที่ “คุณเอื้อ (ระบบ)” ของ KM
เพื่อจัดการระบบของการจัดการความรู้ขององค์กร
2. คุณอานวย (Knowledge Facilitator : KF)
เป็นผู้คอยอานวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ความสาคัญของ “คุณอานวย” อยู่ที่การเป็น
นักจุดประกายความคิดและการเป็นนักเชื่อมโยง โดยต้องเชื่อมโยงระหว่างผู้ปฏิบัติ (“คุณกิจ”) กับผู้บริหาร
(“คุณเอื้อ”) เชื่อมโยงระหว่าง “คุณกิจ” ต่างกลุ่มภายในองค์กร, และเชื่อมโยงการจัดการความรู้ภายใน
องค์กรกับภายนอกองค์กร
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3. คุณกิจ (Knowledge Practitioner : KP)
“คุณกิจ” หรือผู้ปฏิบัติงาน เป็นผู้ดาเนินกิจกรรมจัดการความรู้ประมาณร้อยละ 90 - 95 ของทั้งหมด
“คุณกิจ” เป็นเจ้าของ “หัวปลา” โดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีความรู้ (Explicit Knowledge) และเป็นผู้ที่ต้องมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันตีความประสบการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นความรู้ใหม่ จด
บันทึกไว้ใช้งาน หมุนเวียนเรื่อยไปเป็นวงจรไม่รู้จบ มีการนาเสนอผลงาน กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในหมู่
“คุณกิจ” และนาเสนอขุมความรู้ (Knowledge Assets) และ แก่นความรู้ (Core Competence)
แก่ “คุณอานวย” และ “คุณเอื้อ” รวมทั้งแก่ “คุณกิจ” กลุ่มอื่นๆ หรือ ในหน่วยงานอื่นเพื่อให้มีการตีความ
ยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้นไปอีก
4. คุณลิขิต (Note Taker : NT)
“คุณลิขิต” คือผู้ที่ทาหน้าที่จดบันทึก ในกิจกรรมจัดการความรู้ โดยอาจจะทาหน้าที่เฉพาะกิจหรือ
อาจท าหน้ าที่ในกิจ กรรมจั ดการความรู้ ข องกลุ่ ม หน่ว ยงาน องค์ก ร หรือชุม ชนท้ องถิ่น สิ่ ง ที่ “คุณ ลิ ขิต ”
จะต้องจดบั น ทึก ได้แก่ เรื่ องเล่ าจากกิจ กรรมขุมความรู้ (Knowledge Assets) และ แก่นความรู้
(Core Competence) เพื่อการบรรลุเป้าหมายของงานแต่ละชิ้นหรือแต่ละกิจกรรม บันทึกการประชุม หรือ
บันทึกอื่น ๆ เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้มีความต่อเนื่อง การจดบันทึกอาจเป็นการจดในกระดาษ
บันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ หรือบันทึกลงในเว็บบล็อก ก็ได้ ทักษะที่จาเป็นสาหรับ “คุณลิขิต”
5. คุณประสาน (Network Manager : NM)
”คุณประสาน” เป็ น ผู้ ที่ คอยประสานเชื่อมโยงเครือข่ ายการจัด การความรู้ระหว่างหน่ว ยงาน
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้น เกิดพลังร่วมมือทางเครือข่ายในการเรียนรู้
6. คุณวิศาสตร์ (IT Wizard)
“คุณวิศาสตร์” เป็นผู้ที่สามารถออกแบบและจัดดาเนินการระบบไอทีให้เหมาะสมแก่การจัดการ
ความรู้ คลังความรู้ ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ขององค์กร หรือ ของเครือข่าย
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(Key Success Factors)

ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ในองค์กรอาจ ได้จากการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากประสบการของ หน่วยงานต่างภายในองค์กร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ให้
เหมาะกับบริบทของหน่วยงานตนเองได้โดยอาจมีวิธีการดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหาร
การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการกาหนดนโยบายสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่นกิจกรรมระดม
สมองผู้บริหาร หรือการประชุมจัดทาแผนยุทธศาสตร์
2. จิตอาสา
การด าเนิ น การจั ด การความรู้ใ นองค์ก ร องค์ ก รควรส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาการท างานแบบ
จิตอาสา โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เข้ามามีบทบาทในการดาเนินงานจัดการความรู้
3. สร้างทีมขับเคลื่อน
เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้ในองค์ กรมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ได้อย่างต่อเนื่อง
องค์กรควรมีการกาหนดทีมผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการความรู้ เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของ
องค์กร ตลอดจนควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อ สร้างความเข้าใจในพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถดาเนินการการจัดการความรู้ได้ เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อทาหน้าที่เป็นคุณ
อานวย (Knowledge Facilitator) คอยอานวยความสะดวกและกระตุ้นการดาเนินการจัดการความรู้ เป็นต้น
ซึ่งจะทาให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้
4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan / Do / Check / Act)
เพื่อให้การดาเนินการจัดการความรู้ใน องค์กรเกิดการดาเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ ควรทาหลักการ PDCA (Plan / Do / Check / Act) มาใช้ในการดาเนินการกิจกรรมต่างๆ
ของการจัดการความรู้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการวางแผนการจัดการความรู้ มีการปฏิบัติ การตามแผน
มีการนาองค์ความรู้สู่ การปฏิบัติ มีการวิเคราะห์ปรับปรุง การดาเนินงาน มีคณะทางานติดตามอย่างจริงจัง
มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ อย่ า งทั่ ว ถึ ง และ มี ค ณะกรรมการ
ประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
5. การเปิดหูเปิดตาบุคลากรในองค์กร
เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสาคัญของการจัดการความรู้ในองค์กรของบุคลากรในองค์กร
ซึ่งอาจดาเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแก่บุคลากร เป็นต้น
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6. การเปิดใจยอมรับ
เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการดาเนินการจัดการความรู้ในองค์กรและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์กรอาจดาเนินการได้โดย การทากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรกกิจ กรรมการยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review (AAR) เป็นต้น
7. การมีส่วนร่วม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การความรู้ จ ากหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ภายในองค์ ก ร
และ หน่วยงานภายนอกองค์กร ควรจัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น
8. การสร้างบรรยากาศ
การด าเนิ น การกิ จ กรรมการจั ด การความรู้ ควรมี ก ารสร้ า งบรรยากาศที่ เ หมาะสมต่ อ
กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ การยอมรั บ ความคิดเห็ นของบุคลากรซึ่ งอาจทาได้ในรู ปแบบต่างๆ เช่ น
กิจกรรมสภากาแฟ การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทาเทคนิค Edutainment
มาใช้ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น
9. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการจั ด การความรู้ องค์ ก รควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด เวที แ ลกเปลี่ ย นความรู้
(Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ
และเกิดการตื่น ตัว ในการเรี ย นรู้ ซึ่งสามารถดาเนิน การได้ห ลายรูปแบบ เช่น ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ หรื อ
ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of PracticeCop) การเล่าเรื่องแบบ SST (Success Story Telling)
กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) เป็นต้น
10. การให้รางวัล ยกย่องชมเชย
เป็ น การสร้ างแรงจู งใจให้ เกิดการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมและการมีส่ ว นร่ว มของบุคลากร
ในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณา ได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร , แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว,
การบูรณาการกับระบบที่มีอยู่ , ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย อาจทาได้โดยการประเมินผลพนักงาน , การประกวด
เรื่องเล่าเร้าพลัง , การประกวด Cop ดีเด่น , การมอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตรหรือจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ
เป็นต้น
11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document)
เพื่อให้การดาเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กรสามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้
องค์กรควรเก็บ รวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น ระบบ เช่น จดหมายเวียนประกาศใช้แผนดาเนินงาน
การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นคลังความรู้ ทั้งนี้อาจใช้ซอฟท์แวร์มาช่วยใน
การบริหารจัดการ
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12. การสื่อสารภายในองค์กร
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตาม ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินการ
จัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่าง ต่อเนื่องควรทาการสื่อสารกับ บุคลากรซึ่งอาจดาเนินการ ได้โดยการจัดทา
วารสาร/จุลสารการจัดการความรู้ การจัดทาเว็บไซต์ การจัดการความรู้ การจัดทา บันทึกบทความ ของ
ตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็บไซต์ หรือ web blog ซึ่งมีเครื่องมือ หรือ ซอฟท์แวร์ที่ใช้ ในการเขียน
Blog ได้มากมาย เช่น Word Press หรือ MovableType เป็นต้น
 ชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of Practice)

ชุมนุมนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) นับเป็นกุญแจสาคัญในการเคลื่อน
กระบวนการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ที่ทรงพลังและสร้างความยั่งยืน เนื่องจากการ
เกิดขึ้นของชุมชนนักปฏิบัตินั้น สะท้อนให้เห็ นถึงระบบความสัมพันธ์ทางสังคมในแนวรวม ที่เชื่อว่าจะสามารถ
เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( Share and Learn ) มีการพัฒนาและจัดการเพื่อยกระดับองค์ความรู้ของ
องค์กรหรือสังคมได้อย่างมีประสอทธิผล ซึ่งเห็นได้ว่าปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ ใน
องค์การกาลังให้ความสนใจกันอย่างกว้างขวางอีกทั้งองค์การต่างๆกาลังนาแนวคิดนี้มาใช้ปฏิบัติในองค์กรอย่าง
จริงจัง
ความหมายของชุมชนนักปฏิบัติ
ชุมชนนักปฏิบัตินิยมเรียกกัน ว่า CoP หมายถึงชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาในเรื่องชุมชน
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ( Knowledge Assets ) สาหรับคนในชุมชนนาไปทดลองใช้ แล้วนาผลที่ได้มาแลกเปลี่ยน
เรีย นรู้ร ะหว่างสมาชิก ส่งผลให้ความรู้ได้รับการยกระดับขึ้น ผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์ และปรับใช้ตามแต่
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลาย อันทาให้งานบรรลุผล
ลักษณะที่สาคัญของชุมชนนักปฏิบัติ
- เป็นกลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีความสนใจและความปรารถนา (Passion) ร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งเรียกว่ามีประเด็นหรือกลุ่มความสนใจความรู้ร่วมกัน (Knowledge Domain)
- มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ แ ละสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นกลุ่ ม เป็ น ชุ ม ชนช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ในด้ า นต่ า งๆ
โดยเฉพาะความรู้ ซึ่งเรียกว่าชุมชน (Community)
- มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความรู้ใหม่ๆร่วมกัน และต้องมีการสร้างฐานข้อมูล ความรู้ และแนว
ปฏิบัติ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันในระบบคลังความรู้ และนาความรู้นั้นไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทางานอย่างต่อเนื่อง ( Practice)
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รูปแบบ หรือ ประเภทของชุมชนนักปฏิบัติ
1. ชุมชนเพื่อการช่วยเหลือ ( Helping Communities ) เป็นชุมชนที่มีการร่วมแก้ปัญหาการทางานที่
ประสบในแต่ละวัน โดยช่วยกันแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ และมุมมองต่างๆในกลุ่มสมาชิก
2. ชุมชนเพื่อการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice Communities ) เป็นชุมชนที่เน้นการแสวงหา
พัฒนา และเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศจากชุมชนอื่นๆ ปรือการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดขึ้นมาเอง
3. ชุมชนเพื่อพัฒนายกระดับความรู้ ( Knowledge-stewarding Communities ) เป็นชุมชนที่มีการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ มีการจัดระเบียบความรู้และยกระดับความรู้ความคิดของสมาชิกอยู่ประจา
4. ชุมชนนวัตกรรม ( Innovation Communities) เป็นชุมชนที่มีการพัฒนาแนวคิดจากการ
ผสมผสานแนวคิดของสมาชิกที่มีมุมมองต่างกัน เพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน หรือสร้างผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรม
ปัจจัยที่สาคัญต่อความสาเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ
1. การร่วมปัญหา (Head) สมาชิกในต้องใส่ใจในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นเรื่องสาคัญ โดย
สมาชิกต้องมีพฤติกรรมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อจะนามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่กัน ซึ่งจะถือว่าชุมชนนั้นยึด
ความรู้หรือปัญหาเป็นศูนย์กลางที่สนใจร่วมกัน
2. การร่วมใจ ( Heart) สมาชิกมีการเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีบนพื้นฐานของการให้เกียรติ เคารพ
และ เชื่อถือซึ่งกันและกัน เป็นแรงผลักดัน ช่วยสร้างแรงจูงใจ และความเต็มใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ เปิด
โอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม
3. การร่วมมือ ( hand ) สมาชิกมีการแสดงออกด้วยการกระทาหรือแสดงพฤติกรรมในลักษณะ
กระตือรือร้น ในการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน อีกทั้งมีการอุทิศตัวหรือเสียสระรับผิดชอบในกิจการต่างๆของ
ชุมชนด้วยความเต็มใจ
การสนับสนุนชุมชนนักปฏิบัติขององค์กร
1. ปฏิบัติต่อชุมชนนักปฏิบัติเสมือนทรัพย์สินขององค์กร ให้การสนับสนุนทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร
และดูแลเป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร
2. ส่งเสริมการสร้างชุมชนนักปฏิบัติด้วยการยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจากกลุ่มที่ไม่เป็นทางการ และดึง
ชุมชนเข้ามาร่วมกันทางานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีก
3. มองว่าองค์กรเป็ น ที่ร วมของชุมชนที่เชื่อมต่อกัน ส่ งเสริมให้มีจุดยืนที่เหมาะสม และมีส่ วนต่อ
ความสาเร็จขององค์กร
4. ส่งเสริมให้ชุมชนนักปฏิบัติเรียนรู้จากจากลุ่มอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. ดูแล และ มีกลไกขององค์กรในการสนับสนุนการดาเนินงานของชุมชนนักปฏิบัติ
6. ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกรูปแบบ และเชื่อมต่อทั่วทั้งองค์กร
7. มีระบบการให้รางวัลที่จูงใจเพื่อให้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติดาเนินอย่างยั่งยืน
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ประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติ
1. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขององค์กร
2. เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
3. เกิดโอกาสพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดด
4. เกิดเครือข่ายของกลุ่มวิชาชีพต่างๆในองค์กรและภายนอก
5. รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นานขึ้น
6. เพิ่มโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในองค์กร
7. ขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

แนวปฏิบั ติที่ดี (Best Practice) หมายถึง วิธี ปฏิบัติ หรื อขั้น ตอนการปฏิบัติ ที่ทาให้ องค์ก ร
ประสบความส าเร็ จ หรื อน าไปสู่ ความเป็ น เลิ ศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิช าการหรือวิช าชีพนั้นๆ
และมีหลักฐานของความสาเร็จ ปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน
ความรู้และประสบการณ์ ที่ได้บันทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
Best Practice เกิดจากตัวบุคคล เนื่องมาจากในการทางาน ทุกคนจะเกิดการเรียนรู้ไปสู่เป้าหมาย
ของหน่วยงาน ซึ่งผู้ปฏิบัติจะเรียนรู้ Good Practice หรือ Best Practice ความริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดี การ
แก้ปั ญหาที่ดีห รื อเกิดจากการได้รั บ รู้ ข้อเสนอแนะผู้ บริห าร เพื่อนร่วมงาน หรือจะเป็นหน่ว ยงานอื่นๆ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีกรใหม่ๆ ขึ้น หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิม
Best Practice เกิดจากอุปสรรค การทางานต่างๆย่อมมีอุปสรรคต่างๆ ที่เป็นตัวขัดขวางไม่ให้งาน
เป็นไปตามเป้าหมายที่มุ่งหวังเอาไว้ เกิดความกดดัน ที่มาจากผู้บริหารหรือการแข่งขันจากคู่แข่ง สิ่งต่างๆ
เหล่านี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้เราเกิดการแสวงหาแนวทาง กระบวนการในการแก้ปัญหา และผ่านอุปสรรคไปให้
ได้ ก่อให้เกิด Best Practice
Best Practice ที่เกิดจากแรงบันดาลใจที่อยากจะพัฒนา หรือค้นหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อความพึงพอใจ
ของหน่วยงาน หรือของตนเอง เพื่อสร้างประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม
การจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายนั้นจะต้องทาให้ แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่เป็นความรู้
ในตัวบุคคล กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏแจ้งให้ได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหากบุคลากรมีการโยกย้าย
เกษี ย ร หรื อ ลาออกจากงาน แล้ ว จะไม่ เ กิ ด ปั ญ หาตามหลั ง มา ตั ว อย่ า งเช่ น เอกสารรายงาน คู่ มื อ การ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถที่จะเข้าถึงและความรู้ไปใช้แก้ปัญหาหรือต่อยอดได้
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 นิยามศัพท์การจัดการความรู้

คาศัพท์

ความหมาย

KM

Knowledge Management

การจัดการความรู้

KV

Knowledge Vision

เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ทิศทาง ของการจัดการความรู้

KS

Knowledge Sharing

การแบ่งปันความรู้ / การแลกเปลี่ยนความรู้

KA

Knowledge Assets

ขุมความรู้ / คลังความรู้

LO

Learning Organization

องค์กรแห่งการเรียนรู้

CoE

Center of Excellence

แหล่งผู้รู้ขององค์กร

CoP

Communities of Practice

ชุมชนนักปฏิบัติ

BP

Best Practice

แนวปฏิบัติที่ดี / แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ

SH&L

Share and Learn

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

AAR

After Action Reviews

การทบทวนหลังการปฏิบัติ

BAR

Before Action Reviews

การทบทวนก่อนการปฏิบัติ

PDCA

Plan Do Check Act

วงจรการบริหารงานคุณภาพ

CKO

Chief Knowledge Officer

คุณเอื้อ

KF

Knowledge Facilitator

คุณอานวย

KP

Knowledge Practitioner

คุณกิจ

KT

Note Taker

คุณลิขิต

NM

Network Manager

คุณประสาน
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IT Wizard

คุณวิศาสตร์

Explicit Knowledge

ความรู้ชัดแจ้ง / ความรู้เชิงประจักษ์

Tacit Knowledge

ความรู้แบบฝังลึก

Dialogue

สุนทรียสนทนา

Story Telling

การเล่าเรื่อง

River Diagram

ธารปัญญา

Ladder Diagram

บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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บทที่ 2
การดาเนินการบริหารจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV KM
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย มี ก าร
ด าเนิ น การจั ด การความรู้ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ การรวบรวม
จัดเก็บ สงวนรักษาและเผยแพร่ องค์ความรู้ ตลอดจนผลผลิตทาง
ปัญญาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย โดยผลผลิตทางปัญญา “เป็นองค์
ความรู้อันทรงคุณค่า” ที่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
ขึ้น มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ บุคลากรภายในมหาวิทยาลั ย
ตลอดจนบุคคลผู้สนใจสามารถเข้าถึงความรู้ และ พัฒนาตนเองให้
เป็นผู้ รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่ างมี ป ระสิ ทธิภาพ อันจะส่ งผลให้ มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภ าพสู งสุดในการ
ดาเนินการตามพันธกิจ
การจัดการความรู้ของมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV KM) มีคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู้ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เป็นผู้กาหนดแนวทาง กากับ ติดตาม ส่งเสริมและสนับสนุน
การดาเนินงานการจัดการความรู้ทั้งระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีเว็บไซต์ “ภูมิพลังแห่งปัญญาคลังความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Knowledge Source” เป็นแหล่งในการรวบรวม
จั ดเก็บ เผยแพร่ องค์ความรู้ ตลอดจนแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ แนวปฏิ บัติที่ดี ระหว่า งบุคลากรในมหาวิ ทยาลั ย
และบุ คคลภายนอกที่ส นใจ มีฐ านข้อมูล ในการจัดเก็ บองค์ความรู้ 7 ด้า น ครอบคลุ มพันธกิจ หลั กในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้
1. ด้านการผลิตบัณฑิต
2. ด้านการวิจัยและนวัตกรรม
3. ด้านการบริการวิชาการ
4. ด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
5. ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทางาน
6. ด้านการพัฒนาบุคลากร
7. ด้านระบบคุณภาพ
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โดยมีชุมชนนักปฏิบัติ หรือ Community of Practice ( CoP ) ที่รวบรวมกลุ่มคนซึ่งมีความรู้ความ
สนใจในเรื่องเดียวกัน มาร่วมแลกเปลี่ ยน แบ่งปัน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ในด้านนั้นๆ ส่งผล
ให้องค์ความรู้ได้รับการยกระดับขึ้นผ่านการปฏิบัติ ประยุกต์และปรับใช้ตามแต่สภาพแวดล้อมและสถานการณ์
ที่หลากหลาย อันส่งผลให้การทางานมีประสิทธิภาพ บรรลุตามพันธกิจหลักในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วย 9 ชุมชนนักปฏิบัติ (9 CoP) ได้แก่
CoP ที่ 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
CoP ที่ 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
CoP ที่ 3 : การบริการวิชาการ
CoP ที่ 4 : การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
CoP ที่ 5 : การบริหารจัดการ
CoP ที่ 6 : การประกันคุณภาพการศึกษา
CoP ที่ 7 : การพัฒนานักศึกษา
CoP ที่ 8 : การให้บริการหรือการดาเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อ
การขับเคลื่อนพันธกิจในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
CoP ที่ 9 : การนาประสบการณ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนหรือการปฏิบัติงานถ่ายทอด
เชิงระบบสาหรับผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
 นโยบายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ปณิธานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นจะเป็นภูมิพลังแห่งปัญญาของแผ่นดิน
มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะผลิตบัณฑิตที่รู้จริง ปฏิบัติได้ เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม
เพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ


วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Vission 

มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากลที่มีคุณธรรมและจริยธรรม


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 RMUTSV KM Vission 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( RMUTSV KM to LO )
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พันธกิจการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV KM Mission

1. สร้างระบบการจัดการความรู้ ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ เพื่อนามาใช้ในการพัฒนาระบบและกระบวนการ
ทางานให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาฐานความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนต่อการพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลั ย
ตลอดจนรวบรวม จัดเก็บและสงวนรักษาผลผลิตทางปัญญาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ผู้ที่ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้


ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV KM STRATEGY

1. บูรณาการการจัดการความรู้เข้ากับระบบการทางานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้องค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาฐานความรู้ เพื่อการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้อย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิท ยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้


กรอบการดาเนินการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการจัดการความรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากร
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
กาหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ตลอดจนหน่วยงานภายในดาเนินการ
ตามประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
มีการจัดการความรู้ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในงานที่ปฏิบัติและต่อยอดองค์ความรู้สู่งานวิจัยและนวัตกรรม
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและทุกหน่วยงานภายในตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย
ส่งเสริมให้มีการจัดการคลังความรู้ให้เป็นระบบ โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้และสามารถเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก
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 การดาเนินการบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภาพที่ 2.1 : ภาพแสดงลาดับขั้นตอนการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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1. กาหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้
สานักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้าง
โครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ เพือ่ กาหนดบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุน
ต่อการดาเนินการตามเป้าหมายการจัดการความรู้ทเี่ ลือกไว้ให้บรรลุผลตามแผนนั้น
การพิจารณาโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ
มีส่วนที่ต้องสนับสนุนในการดาเนินการกาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนการจัดทาแผนและ
การดาเนินงานตามแผนนั้น มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้ ได้แก่
1. ผู้บริหารระดับสูงสุด
ผู้บริหารระดับสูง ต้องมีส่วนร่วมในอยู่ในการการกาหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการ
ความรู้
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานตามเป้าหมาย KM (Work Process Owner)
หน่ ว ยงานเจ้ าของกระบวนงานตามเป้ าหมายควรประกอบด้ว ย ผู้ บ ริห ารระดั บสู งของ
หน่วยงานนั้นและผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น
3. หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit)
หน่วยข้ามสายงานที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดาเนินการตาม
เป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วยพิจารณา
ภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น , ตัวแทน
ผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
4. หน่วยงาน /บุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย
กาหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพื่อให้การดาเนินงานการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามแผนการดาเนินงานการจัดการความรู้
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้ กาหนดโครงสร้าง
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แก่
1. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
2. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดังภาพที่ 2.2
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ภาพที่ 2.2 : ภาพแสดงการกาหนดโครงสร้างผูร้ ับผิดชอบการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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โดยมีรายละเอียดของบุคลากรภายในโครงสร้างผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วย
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1.3 บุคลากรที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
1.4 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย
(กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ)
1.5 ผู้รับผิดชอบงานการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย
(กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ)

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

2. คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วย
2.1 หน่วยงานคณะ/วิทยาลัย
2.1.1 คณบดี / ผู้อานวยการวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
2.1.2 รองคณบดี/รอง ผอ.วิทยาลัยฝ่ายวิชาการและวิจัย รองประธานกรรมการ
2.1.3 รองคณบดี/รอง ผอ.วิทยาลัยฝ่ายบริหารและวางแผน กรรมการ
2.1.4 รองคณบดี/รอง ผอ.วิทยาลัยฝ่ายพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
2.1.5 ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยผู้อานวยการวิทยาลัย
กรรมการ
2.1.6 หัวหน้าสานักงานคณบดี/สานักงาน ผอ.วิทยาลัย
กรรมการ
2.1.7 หัวหน้าสาขาวิชา
กรรมการ
2.1.8 ผู้แทนคณาจารย์จากสาขาวิชา (จานวนตามสมควร) กรรมการ
2.1.9 หัวหน้างานประกันคุณภาพ หรือ งานการจัดการความรู้ กรรมการและเลขานุการ
2.2 หน่วยงานสานัก/สถาบัน
2.2.1 ผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
ประธานกรรมการ
2.2.2 รองผู้อานวยการสานัก/สถาบัน
กรรมการ
2.2.3 หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
กรรมการ
2.2.4 บุคลากรภายในหน่วยงาน (จานวนตามสมควร)
กรรมการ
2.2.5 บุคลากรภายในหน่วยงาน (ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร) กรรมการและเลขานุการ
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2.3 หน่วยงานกอง/สานักงาน
2.2.1 ผู้อานวยการกอง/สานักงาน
ประธานกรรมการ
2.2.2 หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน
กรรมการ
2.2.3 บุคลากรภายในหน่วยงาน (จานวนตามสมควร)
กรรมการ
2.2.4 บุคลากรภายในหน่วยงาน (ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร) กรรมการและเลขานุการ

2. กาหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ KM Focus Areas & Desired
State
ภาพที่ 2.3 : ภาพแสดงแนวทางการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้
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การกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ (KM Focus Areas KM Focus Areas
& Desired State) เป็นการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายของความรู้ที่จาเป็นและสอดคล้องกับพันธกิจ
ตลอดจนยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย และพั น ธกิ จ / ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย
โดยใช้ขอบเขตในการจัดการความรู้ (KM Focus Areas) เป็นตัวกาหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ (KM
Desired State)
ในการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายการจัดการความรู้ ควรกาหนดกรอบตามองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
กระบวนงาน (Work Process) หรือ อาจกาหนดขอบเขตการจัดการความรู้ตามองค์ความรู้ ที่จาเป็นต้องมีใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุตามพันธกิจหลักในการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลั ย ทั้งนี้ สามารถใช้แนวทางในการประกอบการพิจารณาและวิเคราะห์ขอบเขตและเป้าหมาย
ได้ 4 แนวทาง ดังนี้
แนวทางที่ 1 :
เป็นความรู้ที่จาเป็นและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางที่ 2 :
เป็นความรู้ที่สาคัญต่อมหาวิทยาลัย เช่น กาววิจัย การบริการวิชาการ วิธีการทางาน หรือ
การสอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ หรือแนวทางในการทางานของผู้มีประสบการณ์หรือผู้ที่ใกล้
จะเกษียณอายุราชการ เป็นต้น
แนวทางที่ 3 :
เป็นปัญหาที่องค์กรประสบอยู่ และสามารถนา KM มาช่วยได้
แนวทางที่ 4 :
เป็นแนวทางผสมกันระหว่างแนวทางที่ 1 , 2 หรือ 3 หรือ เป็นแนวทางอื่นที่องค์กรเห็นว่า
เหมาะสม
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3. การจัดทาแผนการจัดการความรู้ KM Planning
การจัดทาแผน เป็นขั้นตอนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยทั่วไปการจัดทาแผนเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการ มีการกาหนดวิธีการ กลยุทธ์ ตลอดจนปัจจัยแห่งความสาเร็จที่
สามารถทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผน การจัดทาแผนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็น เพราะเป็นเครื่องมือที่จะ
ทาให้ผู้บริหารและบุคลากรทราบถึงแนวทางในการดาเนินงาน ลดขั้นตอนในการดาเนินงานที่ซ้าซ้อนและ
สิ้ น เปลื องทรัพยากร ทั้งนี้ การจั ด ทาแผนยังเป็นอีก หนึ่งเครื่องมือที่ช่ ว ยในการควบคุม ประสิ ทธิภ าพและ
คุณภาพในการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วยการ
ดาเนินการในขั้นตอนหลัก ได้แก่
1. การจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RMUTSV KM Strategic Plan)
ระยะกลาง (5 ปี) (Intermediate range plan)
2. การจัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี (RMUTSV KM Action Plan)
3. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และติดตามผลการดาเนินงาน
4. การนาผลการดาเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RMUTSV KM Strategic Plan)
แผนยุ ท ธศาสตร์ คื อ ทิ ศ ทางหรื อ แนวทางในการปฏิ บั ติ ต ามพั น ธกิ จ และภารกิ จ (Mission)
ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย (Corporate Goal) แผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้นั้น ถูกกาหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกันกับวิสัยทัศน์การจัดการ
ความรู้ของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การเป็ น ไปตามกระบวนการของการจั ด การความรู้ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้กาหนดกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RMUTSV KM Strategic
Plan) ดังภาพที่ 2.4 , 2.5 , 2.6 และ 2.7
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ภาพที่ 2.4 : ภาพแสดงกรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ (RMUTSV KM Strategic Plan)
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ภาพที่ 2.5 : ภาพแสดงการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ การปฏิบตั งิ านปกติและงบประมาณ

ภาพที่ 2.6 : ภาพแสดงกระบวนการในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
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ภาพที่ 2.7 : ภาพแสดงตัวอย่างการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

2. การจัดทาแผนการจัดการความรู้ประจาปี (RMUTSV KM Action Plan)
เมื่อกาหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจนจัดทาแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ เสร็ จ สิ้ นแล้ ว นั้ น ขั้น ตอนต่อมาคือ การจัดทาแผนการการจัดการความรู้ ประจาปี ของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV KM Action Plan) โดยประกอบไปด้วย เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม/
การปฏิบัติ รอบระยะเวลา วิธีการสู่ความสาเร็จ ตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ ดังภาพที่ 2.8
ภาพที่ 2.8 : ภาพแสดงตัวอย่างการจัดทาการจัดการความรู้ประจาปี (RMUTSV KM Action Plan)
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3. การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และติดตามผลการดาเนินงาน
การดาเนิ นการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ทาการดาเนินตามแผนและติดตามผลการ
ดาเนิน งาน เพื่ อให้แผนปฏิบั ติการการจัดการความรู้บรรลุ ตามเป้าหมายตาม โดยทาการติดตามตามรอบ
ระยะเวลาภายในปี ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร แบ่ ง ออกเป็ น 4 รอบ คื อ ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดื อ น) , ไตรมาสที่ 2
(รอบ 6 เดือน) , ไตรมาสที่ 3 (รอบ9 เดือน) และ ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ดังภาพที่ 2.9
ภาพที่ 2.9 : ภาพแสดงตัวอย่างการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้และติดตามผลการดาเนินงาน

4. การนาผลการดาเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
เมื่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้แล้วเสร็จ คณะกรรมการบริหารการจัดการ
ความรู้ นาผลการดาเนินงานมาทบทวนร่วมกับหัวข้อหรือข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานของหน่วยงานและ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อทาการกาหนดขอบเขตและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ตลอดจน
ปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ในรอบปีถัดไป

4. สรุป รวบรวม จัดประเภท จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
เมื่ อ ด าเนิ น การตามกระบวนการและขั้ น ตอนการจั ด การความรู้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในปี แ ล้ ว นั้ น
คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ดาเนินการสรุป รวบรวม จัดประเภท จัดเก็บและเผยแพร่องค์ความรู้
ผ่านคลังความรู้ของมหาวิทยาลัยต่อไป เพื่อเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งผลผลิ ตทางปัญญาอันทรงคุณค่าของ
มหาวิทยาลัยต่อไป
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บทที่ 3
ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
RMUTSV Knowledge Source (RMUTSV KS)

" ภู มิ พ ลั ง แ ห่ ง ปั ญ ญ า ร า ช ม ง ค ล ศ รี วิ ชั ย "
แนวคิดจากตราพระราชลัญจกรรูปดอกบัวบานแปดกลีบ ซึ่งเป็น
เครื่องหมายแห่งความคิดทาให้เกิดความเจริญงอกงามและพระ
มหาพิชัยมงกุฏเป็นตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยและพระโพธิสัตว์ลักษณะศิลปะศรีวิชัย ตามหลักที่
ปรากฏชัดโดยส่วนใหญ่จะเป็นรูปเคารพ มีลักษณะเด่นคือ มื อ – เท้าใหญ่ ท่าทางแข็งทื่อแสดงถึงความสงบ
ความเข้มแข็ง มั่นคง
จากข้อมูลดังกล่าวจึงถ่ายทอดเป็นความรู้สึกลักษณะเฉพาะ โดยกาหนดทิศทางของกลีบบัวที่พุ่งขึ้นบน
แล้วหักเป็นมุมฉาก แสดงถึงความเข้มแข็ง ความรวดเร็ว ความ
เจริญเติบโตของปัญญา เครื่องหมายอุนาโลม หมายถึง ความรู้และ
ความสว่างแก่โ ลก แสดงถึงความเป็นสิริมงคล มีลักษณะรูปร่าง
พ้องกับเลขเก้าของตัวอักษรไทย (๙) อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระราชทานชื่อให้กับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยแห่งนี้ จึงเรียกปติมากรรมแห่งนี้ว่า “ภูมิพลังแห่งปัญญา”
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 คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Knowledge Source

(RMUTSV KS)
จากแนวคิดของการเกิดขึ้นของการจัดการความรู้ที่ว่า องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมกับการที่
บุคลากรลาออกหรือเกษียณอายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดาเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น
การบริหารจัดการความรู้จึง สัมพันธ์กับเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เป็นอย่างยิ่ง
หากองค์กรจะพัฒนาตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็จาเป็นจะต้องบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กรให้
เป็นระบบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเรียนรู้ได้จริงและต่อเนื่อง หากองค์กรใดมีการจัดการความรู้โดยไม่มีการสร้าง
บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้ เกิดขึ้นภายในองค์กร ก็นับเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม
การบริหารจัดการความรู้ มีความซับซ้อนมากกว่าการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรม เพราะเป็นกระบวนการ
ที่ต้องดาเนินการต่อภายหลังจากที่บุคลากรมีความรู้ความชานาญแล้ว องค์กรจะทาอย่างไรให้บุคลากรเหล่านั้น
ยินดีถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่น และ ในขั้นตอนสุดท้าย องค์กรจะต้องหาเทคนิคการจัดเก็บ
ความรู้เฉพาะไว้กับองค์กรอย่างมีระบบเพื่อที่จะนาออกมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้จึงได้พัฒนาคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย RMUTSV Knowledge Source (RMUTSV KS) เพื่อรวบรวม
จัดเก็บและสงวนรักษา ผลผลิ ตทางปั ญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในรูปแบบดิจิทัล
รวมทั้ ง การจั ด การและเผยแพร่ ใ ห้ ผู้ ใ ช้ ทั้ ง ภายในและภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย สามารถศึ ก ษา เข้ า ถึ ง และ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเสรีในระยะยาว ส่งผลต่ อชื่อเสียงและการยอมรับต่อมหาวิทยาลัย และตอบสนองต่ อการ
เป็น มหาวิทยาลัย แห่ งการเรีย นรู้ โดยมีที่อยู่ของเว็บไซต์ ออนไลน์อยู่บนระบบอินเตอร์เน็ต หรือ Uniform
Resource Locator (URL) ที่ http://ks.rmutsv.ac.th ดังภาพที่ 3.1
ภาพที่ 3.1 : ภาพแสดงคลังความรู้ มทร.ศรีวิชัย ที่ http://ks.rmutsv.ac.th
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 องค์ประกอบของคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

คลั ง ความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย
4 องค์ประกอบ ประกอบไปด้วย

ประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบหลั ก

1. เมนูหลัก ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 6 หัวข้อ ได้แก่
1.1 หัวข้อ “หน้าหลัก” ประกอบไปด้วย ส่วนข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ และส่วนแสดง
ข้อมูลอื่นๆ
1.2 หัวข้อ “ภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย ” ประกอบไปด้วย การอธิบายความหมาย
และที่มาของภูมิพลังแห่งปัญญา
1.3 หัวข้อ “เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” ประกอบไปด้วย
1.3.1 ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย
1.3.2. วิสัยทัศน์/ปรัชญา/พันธกิจ
1.3.3. ข้อมูลด้านตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1.4 หัวข้อ “การบริหารงาน” ประกอบไปด้วย
1.4.1 ข้อมูลโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
1.4.2 ทาเนียบกรรมการสภามหาวิทยาลัย
1.4.3 ทาเนียบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.5 หั ว ข้ อ “หน่ ว ยงานภายใน” ประกอบไปด้ ว ย การเข้ า ถึ ง เว็ บ ไซต์ ห น่ ว ยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่
1.5.1 วิทยาเขต
1.5.2 คณะ / วิทยาลัย
1.5.3 สถาบัน / สานัก
1.5.4 สานักงานอธิการบดี
1.5.5 หน่วยตรวจสอบภายใน
1.6 หัวข้อ “ติดต่อเรา” ประกอบไปด้วย ข้อมูล ในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับ
ผู้ดูแลงานด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ดังภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.2 : ภาพแสดงเมนูหลักภายในคลังความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

2. เมนูการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV KM) ประกอบไปด้วย
ส่วนแสดงข้อมูล 13 หัวข้อ ได้แก่
2.1 หัวข้อ “การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร”
2.2 หัวข้อ “รู้จักแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)”
2.3 หัวข้อ “รู้จักชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)”
2.4 หัวข้อ “รู้จัก RMUTSV KM”
2.5 หัวข้อ “คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้”
2.6 หัวข้อ “คาสั่งการดาเนินงานการจัดการความรู้”
2.7 หัวข้อ “นโยบายการจัดการความรู้”
2.8 หัวข้อ “แผนการจัดการความรู้”
2.9 หัวข้อ “ปฏิทินการดาเนินงานการจัดการความรู้”
2.10 หัวข้อ “รายงานการประชุม”
2.11 หัวข้อ “เอการดาวน์โหลด”
2.12 หัวข้อ “โครงการภูมิพลังแห่งปัญญาราชมงคลศรีวิชัย”
2.13 หัวข้อ “เครือข่ายการจัดการความรู้ 9 มทร. + 2 สถาบัน”
ดังภาพที่ 3.3
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ภาพที่ 3.3 : ภาพแสดงเมนูการจัดการความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภายในคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

3. เมนูคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (RMUTSV Knowledge Source
(RMUTSV KS)) ประกอบไปด้วยส่วนแสดงข้อมูล 4 หัวข้อ ได้แก่
3.1 หัวข้อ “คลังความรู้ (Knowledge Source)” ประกอบไปด้วย 7 ส่วน ได้แก่
3.1.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
3.1.2 ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
3.1.3 ด้านการบริการวิชาการ
3.1.4 ด้านการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
3.1.5 ด้านขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการทางาน
3.1.6 ด้านการพัฒนาบุคลากร
3.1.7 ด้านระบบคุณภาพ
3.2 หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)” ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่
3.2.1 แนวปฏิบัติที่ดีประเภทอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
3.2.2 แนวปฏิบัติที่ดีประเภทนักศึกษา
3.3 หัวข้อ “ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice)” ประกอบไปด้วย 9 ส่วน
ได้แก่
3.3.1 CoP 1 : การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
3.3.2 CoP 2 : งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.3.3 CoP 3 : การบริการวิชาการ
3.3.4 CoP 4 : การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
3.3.5 CoP 5 : การบริหารจัดการ
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3.3.6 CoP 6 : การประกันคุณภาพการศึกษา
3.3.7 CoP 7 : การพัฒนานักศึกษา
3.3.8 CoP 8 : การให้บริการหรือการดาเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนพันธกิจในการดาเนินการของมหาวิทยาลัย
3.3.9 CoP 9 : การนาประสบการณ์ห รือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนหรือการ
ปฏิบัติงานถ่ายทอดเชิงระบบสาหรับผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
ดังภาพที่ 3.4
ภาพที่ 3.4 : ภาพแสดงเมนูคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ภายในคลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

4. เมนู หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง (Related Agencies) ประกอบไปด้ว ยส่ วนแสดงข้อมูล การเข้าถึง
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คลั ง ความรู้ แ ละการจั ด การความรู้ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย 8
หน่วยงานหลัก ได้แก่
4.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
4.2 RMUT+2 KM ครั้งที่ 8 (มทร.ศรีวิชัย เจ้าภาพ)
4.3 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
4.4 สานักงานพัฒนาระบบราชการ
4.5 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.6 สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4.7 สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
4.8 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
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ดังภาพที่ 3.5
ภาพที่ 3.5 : ภาพแสดงเมนูหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในคลังความรูม้ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก : คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ 345/2561 ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ (KM : Knowledge Management) มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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ภาคผนวก ข : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (การจั ด การความรู้ ) กองวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ แ ละการประกั น คุ ณ ภาพ
ได้ดาเนินการจัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ ผ่านเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกัน
คุณภาพ ที่ ir.rmutsv.ac.th หัวข้อ : KM การจัดการความรู้

- 48 -

คู่มือการบริหารจัดการความรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

RMUTSV KM Manual

ภายใน หัวข้อ : KM การจัดการความรู้ ประกอบไปด้วย 2 หัวข้อหลัก ได้แก่
1. การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประกอบไปด้วย
1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
1.2 แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้
1.3 แบบฟอร์มการดาเนินงานการจัดการความรู้
1.4 คาสั่งการบริหารจัดการความรู้
1.5 ภูมิพลังแห่งปัญญา คลังความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.6 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.7 กิจกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.8 แนวปฏิบัติที่ดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
1.9 คู่มือการบริหารจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
2. เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบัน
บันฑิตพัฒนศิลป์ ประกอบไปด้วย
2.1 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการจัดการความรู้
2.2 กิจกรรมเครือข่ายการจัดการความรู้
2.3 RUMT+2 Community of Practice : CoP (มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ดาเนินการ CoP)
2.4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ RMUT+2 KM MOU
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