7 ขนตอนในการจ
ั้
ัดการความรู ้ ของ กพร.
ิ ธิผล
เพือ
่ ให้คณะทางาน KM สามารถดาเนินกิจกรรมการจ ัดการความรูไ้ ด้อย่างมีประสท
ึ ษาถึงกิจกรรมทีค
ผมขอนาแนวคิดการจ ัดการความรูม
้ าแบ่งปันให้ก ับทุกท่าน ได้ศก
่ วรจะ

ดาเนินการในแต่ละขนตอน
ั้
ั ันธ์ก ับ
- สไดล์ท ี่ 1 จะแสดงถึงขนตอนท
ั้
งั้ 7 ของกระบวนการจ ัดการความรูน
้ น
ั้ สมพ
วงจรการจ ัดการความรูอ
้ ย่างไร

- สไดล์ท ี่ 2-6 จะเป็นต ัวอย่างคาถาม เพือ
่ ให้เรากาหนดกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละขนตอน
ั้
- สไดล์ท ี่ 7 ต ัวอย่างการเลือกใชเ้ ครือ
่ งมือการจ ัดการความรูท
้ งั้ 10 ที่ กพร. แนะนา

การ
การ จัดการความรู้ในองค์ กร

1
1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

7. การเรี ยนรู้
(Learning)
6. การแบ่ งปั น
แลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing)
5. การเข้ าถึงความรู้
(Knowledge Access)

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification
and Refinement)
5 มกราคม 2550

1.
สารวจความรู้

4.
ถ่ ายทอด

KM
3.
จัดเก็บ
สั งเคราะห์

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ
(Knowledge Organization)

2.
รวบรวม
พัฒนา
2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

กระบวนการจัดการความรู้

(Knowledge Management Process)
เราต้ องมีความรู้ เรื่ องอะไร
เรามีความรู้ เรื่ องนัน้ หรื อยัง

1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)

ความรู้ อยู่ท่ ใี คร อยู่ในรู ปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้ อย่ างไร

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)

จะแบ่ งประเภท หัวข้ ออย่ างไร

3. การจัดความรู้ ให้ เป็ นระบบ(Knowledge Organization)

จะทาให้ เข้ าใจง่ ายและสมบูรณ์ อย่ างไร

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification and Refinement)

เรานาความรู้ มาใช้ งานได้ ง่ายหรื อไม่

5. การเข้ าถึงความรู้ (Knowledge Access)

มีการแบ่ งปั นความรู้ ให้ กันหรื อไม่

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)

ความรู้ นัน้ ทาให้ เกิดประโยชน์ กับองค์ กรหรื อไม่
ทาให้ องค์ กรดีขึน้ หรือไม่

7. การเรี ยนรู้ (Learning)

5 มกราคม 2550
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กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)
เราต้ องมีความรู้เรื่ องอะไร
เรามีความรู้ เรื่องนัน้ หรื อยัง

ความรู้ อยู่ท่ ใี คร อยู่ใน
รูปแบบอะไร
จะเอามาเก็บรวมกันได้
อย่ างไร
5 มกราคม 2550
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1. การบ่ งชีค้ วามรู้
(Knowledge Identification)
- การบ่ งชีค้ วามรู้ท่ อี งค์ กรจาเป็ นต้ องมี
- วิเคราะห์ รูปแบบและแหล่ งความรู้ ท่ มี ีอยู่

2. การสร้ างและแสวงหาความรู้
(Knowledge Creation and Acquisition)
- สร้ างและแสวงหาความรู้จากแหล่ งต่ าง ๆ
ที่กระจัดกระจายทัง้ ภายใน/ภายนอก เพื่อ
จัดทาเนือ้ หาให้ ตรงกับความต้ องการ

กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)

จะแบ่ งประเภท
หัวข้ ออย่ างไร
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3. การจัดความรู้ให้ เป็ นระบบ
(Knowledge Organization)
• แบ่งชนิดและประเภทของความรู้ เพื่อจัดทา
ระบบให้ ง่ายและสะดวกต่ อการค้ นหาและใช้ งาน

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้

จะทาให้ เข้ าใจง่ าย
และสมบูรณ์
อย่ างไร
5 มกราคม 2550

(Knowledge Codification and Refinement)

• จัดทารู ปแบบและ “ภาษา” ให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั่วทัง้ องค์ กร
• เรียบเรียงปรับปรุ งเนือ้ หาให้ ทนั สมัยและตรงกับ
ความต้ องการ

กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)

เรานาความรู้มา
ใช้ งานได้ ง่าย
หรือไม่

5 มกราคม 2550

5. การเข้ าถึงความรู้
(Knowledge Access)
• ความสามารถในการเข้ าถึง
ความรู้ ได้ อย่ างสะดวก รวดเร็ว ใน
เวลาที่ต้องการ
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กระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)

มีการแบ่ งปั นความรู้
ให้ กันหรือไม่

ความรู้นัน้ ทาให้ เกิด
ประโยชน์ กับองค์ กร
หรือไม่
ทาให้ องค์ กรดีขนึ ้
หรือไม่
5 มกราคม 2550

6. การแบ่ งปั นแลกเปลี่ยนความรู้

(Knowledge Sharing)

• การจัดทาเอกสาร

การจัดทาฐานความรู้
ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
•ระบบพี่เลีย้ ง (Mentoring System)
•การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)

7. การเรี ยนรู้
(Learning)
•นาความรู้ ไปใช้ ประโยชน์ ในการตัดสินใจ
• แก้ ปัญหาและปรับปรุ งองค์ กร
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ตัวอย่างกิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับประเภทของความรู ้
ประเภทของความรู ้

กิจกรรมแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้

ั
ความรูท
้ ช
ี่ ดแจ้
ง
1.
(Explicit Knowledge)
2.
3.
4.

การจ ัดเก็บความรูแ
้ ละวิธป
ี ฏิบ ัติทเี่ ป็นเลิศในรูปของ
เอกสาร
การใชเ้ ทคนิคการเล่าเรือ
่ ง (Story Telling)
สมุดหน้าเหลือง (Yellow Pages)
ฐานความรู ้ (Knowledge Bases)

ความรูท
้ ฝ
ี่ ง
ั อยูใ่ นคน
(Tacit Knowledge)

การจ ัดตงที
ั้ มข้ามสายงาน (Cross-functional team)
กิจกรรมกลุม
่ คุณภาพและนว ัตกรรม (Innovation &
Quality Circles : IQCs)
ชุมชนน ักปฏิบ ัติ (Communities of Practice : CoP)
้ ง (Mentoring System)
ระบบพีเ่ ลีย
ั
การสบเปลี
ย
่ นงาน (Job Rotation) และการยืมต ัว
่ ยงาน
บุคลากรมาชว
เวทีสาหร ับการแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ (Knowledge
Forum)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 มกราคม 2550
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