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คํานํา
ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 ได้กําหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มี
ลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผล
ความรู้ในด้านต่างๆ และได้มีมาตรฐานการอุดมศึกษา ข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนา
สังคม ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด
เพื่อเป็นการสนับสนุนหน่วยงานภายในบัณฑิตวิทยาลัย ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการและการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู้ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เห็นควรที่จะ
ดําเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประกอบการจั ด การความรู้ อ ย่ างกว้ า งขวางมากขึ้ น พร้ อ มทั้ ง การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในของบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัยให้มีความพร้อมสําหรับการจัดการความรู้เพื่อนําไปสู่การดําเนินงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
งานประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัย
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แผนการจัดการความรู้ภายในบัณฑิตวิทยาลัย
ประจําปีการศึกษา 2555
บทสรุป
กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการไทย
โดยในพระราชพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 11 กําหนดไว้ว่า ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM
Action Plan) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี ให้
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อรับผิดชอบ
กิจกรรมการจัดการความรู้ ซึ่งในปีการศึกษา 2555 นี้ได้พิจารณากําหนดนโยบาย ขอบเขตการจัดการ
ความรู้ (KM Focus Area) เป้าหมาย กระบวนการ และจัดทําแผนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์อย่าง
เป็ น รู ป ธรรมอั น จะนํ าไปสู่ สั ม ฤทธิ ผ ล ในการดํ า เนิ น งานของคณะให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตามแผนการ
ดําเนินงาน
การจัดการความรู้ในองค์กร หมายถึง การกําหนดให้องค์กรมีการจัดการและนําความรู้ โดยเฉพาะ
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การปฏิบัติงานมาใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กร
ให้ได้มากที่สุด โดยมีกระบวนการในการสรรหาความรู้ การถ่ายทอดและการแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคล
เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ว่าการจัดการความรู้น้ันต้องช่วยในการพัฒนางานของ
หน่วยงานให้มีคุณภาพสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น พัฒนาคนให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น และพัฒนาฐานความรู้
หรือองค์ความรู้ขององค์กรที่ทําให้องค์กรมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการบริหารงานใน
ปัจจุบันได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
และให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
บัณฑิตวิทยาลัย มีสถานะเป็นหน่วยงานหนึ่งภายในมหาวิทยาลัยและมียุทธศาสตร์ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็น
กลไกสําคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ด้านอื่นให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ในการบริหาร
จัดการบัณฑิตวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะใช้หลักของการบริหารบ้านเมืองที่ดี (Good
Governance) แล้ว คณะยังต้องปรับเปลี่ยนองค์กรและพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อที่จะรอบรับภาระงานตาม
กลยุทธ์ในอันที่จะผลักดันยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ การปรับโครงสร้างขององค์กร การ
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พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการ
ความรู้ การวางแผน เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างคล่องตัวสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถ
สร้างศักยภาพในการแข่งขันได้
นโยบายการจัดการความรู้
เพื่อให้การจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงวางแนวนโยบายไว้ ดังนี้
1. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในองค์กรเพื่อให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
2. สนับสนุนให้มีการประมวลความรู้ในองค์กรในด้านต่างๆเพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อความถูกต้อง รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น
3. ส่งเสริมให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมผลักดันการจัดการความรู้ในองค์กรและเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน
4. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการทํ า งานปกติ แ ละ
สอดคล้องกับแผนการจัดการความรู้ในระดับมหาวิทยาลัย
5. ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสร้างและเชื่อมโยงความรู้การจัดเก็บและเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้
6. จัดระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)
ขอบเขตของการจัดการความรู้ภายในองค์กร ที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างกร
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เน้ น ในเรื่อ งของการจั ด การและการพัฒ นาองค์ ค วามรู้ ของ
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ขอบเขตของการจัดการความรู้ในปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานสําหรับบัณฑิตวิทยาลัย
2. กําหนดองค์ความรู้และสมรรถนะเฉพาะของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. สร้างเครือข่ายและวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มชุมชน
เป้าหมาย
1. เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้แก่บุคลากร
2. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็น Tacit Knowledge ในตัวบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย และ
ความรู้ที่เป็น Explicit Knowledge ที่มีอยู่ท้งั จากแหล่งความรู้ภายในและภายนอกองค์กร
3. กํ า หนดองค์ ค วามรู้ แ ละสมรรถนะ (Competency) เฉพาะสํ า หรั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ให้
สามารถนําไปพัฒนาการทํางานได้
4. ใช้เทคโนโลยีในเพื่อสร้างระบบการจัดเก็บและให้มีการเข้าถึงโดยสะดวก
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5. บุคลากรภายในหน่วยงานสามารถสร้างเครือข่าย/ชุมชน เพื่อการติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และ
เข้าถึงข้อมูลซึ่งกันและกัน
ปัจจัยที่จะนําไปสู่ความสําเร็จ
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ ในการดําเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถนําไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร คือ
1. ผู้บริหารให้ความสําคัญในการจัดการความรู้และผลักดันกระบวนการสู่ภาคปฏิบัติให้ชัดเจน
2. บุคลากรทุกคนให้ความร่วมมือและมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทํางาน โดยใช้
ความรู้เป็นฐาน พร้อมจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนอื่น และการพัฒนาต่อยอดที่ต่อเนื่อง
3. สร้ า งแรงจู ง ใจที่ จ ะให้ ค นในองค์ ก รเปลี่ ย นทั ศ นคติ และสนใจใฝ่ รู้ พั ฒ นาทั ก ษะความรู้
ความสามารถของตนเอง
4. คณะกรรมการ KM มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการความรู้เพียงพอและมีความเข้าใจในทิศ
ทางการจัดการความรู้ขององค์กร
5. มีระบบการติดตามประมวลผลการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม
แนวคิดและขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชธานี
1. ทฤษฎีและหลักการการจัดการความรู้ในองค์กร
1.1 ที่ ม าและความสํ า คั ญ ของการจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก รการจั ด การความรู้ ใ น
องค์กร (Knowledge Management หรือ KM) เป็นกระบวนการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรทุกคน สามารถเข้าถึง
ความรู้ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ และนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทําให้เกิดการพัฒนาฐานความรู้หรือทุนปัญญาขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) ที่สามารถเพิ่มขีดสมรรถนะในเชิงแข่งขันได้สูงสุด
ทั้งนี้องค์ความรู้ในองค์กรมี 2 ประเภท ได้แก่
1. ความรู้ ที่ ชั ด แจ้ ง (Explicit หรื อ Codified Knowledge) คื อ ความรู้ ที่ ส ามารถรวบรวม
ถ่ายทอดได้ ด้วยวิธีต่างๆ เช่น การบันทึก ทฤษฎี แนวปฏิบัติ คู่มือต่างๆ
2. ความรู้ ที่ ฝั ง ลึ ก (Tacit Knowledge) เป็ น ความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากประสบการณ์ พรสวรรค์ ห รื อ
สัญชาตญาณของแต่ละบุคคล ซึ่งยากต่อการเล่าหรือเขียนออกมาให้ผู้อื่นทราบหรือเข้าใจ จําเป็นต้อง
อาศัยกระบวนการต่างๆ เปลี่ยนให้เป็นความรู้ที่ชัดแจ้งซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนกันได้โดยง่าย เช่น ทักษะใน
การทํางาน งานฝีมือ การคิดเชิงวิเคราะห์

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

3

จากอรรถประโยชน์ดังกล่าวที่เกิดจากการจัดการความรู้จึงได้มีองค์กรและหน่วยงานต่างๆ นําไปใช้
เพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะขององค์กรหรือหน่วยงานตนเอง ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานของรัฐบริหาร
ราชการเกิดผลสั ม ฤทธิ์ต่ อภารกิ จ ของรัฐ จึ ง ได้ มี ก ารบรรจุก ารจัดการความรู้ใ นองค์ ก รไว้ ใ นพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 11 ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ราชการได้อย่ างถู กต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกั บสถานการณ์ รวมทั้งต้ องส่งเสริมและพัฒ นาความรู้
ความสามารถ สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละปรั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ ข องข้ า ราชการในสั ง กั ด ให้ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรที่มีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมากมาย ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง และความรู้ที่ฝังอยู่ใน
บุคคล เช่น เทคนิคของการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา เทคนิคการวัดและประเมินผล
การศึกษา แนวคิดและวิธีการจัดการงานวิจัยของนักวิจยั ที่ประสบความสําเร็จ การบริหารจัดการหลักสูตร
และโครงการที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ตลอดจนการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในหน่ ว ยงาน ดั ง นั้ น
กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุนให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกันผ่านกระบวนการของ
การเสวนา การอภิปราย การสร้างเครือข่ายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) จะเป็น
เครื่องมือสําคัญที่ทําให้หน่วยงาน เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง
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1.2 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) การดําเนินงาน
จัดการความรู้ในองค์กร สามารถจําแนกออกเป็น 7 ขั้นตอนดังนี้

ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คําอธิบาย

เราต้องมีความรู้เรื่องอะไร?
เรามีความรูเ้ รื่องนั้นหรือยัง?

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge
Identification)

เป็นการพิจารณาองค์ความรู้ที่
จําเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์/
พันธกิจ/เป้าหมายขององค์กร
และพิจารณาว่าองค์กรมีองค์
ความรู้นี้หรือยัง อยู่ในรูปแบบใด
หรืออยู่ทีบ่ ุคคลใด

ความรู้อยูท่ ี่ใคร?
อยู่ในรูปแบบอะไร?
จะเอามาเก็บรวมกันได้
อย่างไร?

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่
หรือแสวงหาความรู้จาก
(Knowledge Creation and
ภายนอก หากองค์ความรูท้ ี่
Acquisition)
จําเป็นต่อองค์กรนั้นยังไม่มีหรือ
มีไม่เพียงพอ รวมถึงการรักษา
ความรู้เก่า และการกําจัด
ความรูท้ ี่ใช้ไม่ได้แล้ว
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ที่มา
จะแบ่งประเภทหัวข้ออย่างไร?

ขั้นตอน (Process)

คําอธิบาย

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
(Knowledge Organization)

เป็นการวางโครงสร้าง
ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็น
ระบบในอนาคต

จะทําให้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์ 4. การประมวลและกลั่นกรอง
ได้อย่างไร?
ความรู้(Knowledge Codification
and Refinement)

เป็นการปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหา
เอกสารหรือองค์ความรู้ให้เป็น
สมบูรณ์ มีมาตรฐาน และใช้
ภาษาเดียวกัน

เรานําความรู้มาใช้งานได้ง่าย
หรือไม่?

5. การเข้าถึงความรู้ (Knowlegde เป็นการทําให้ผ้ใู ช้ความรู้
สามารถเข้าถึงองค์ความรูท้ ี่
Access)
ต้องการได้ง่ายสะดวก โดยอาจ
ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(IT), Web board หรือบอร์ด
ประชาสัมพันธ์มาช่วยเพื่อ
อํานวยความสะดวก

มีการแบ่งบันความรู้ให้กนั
หรือไม่?

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้(Knowledge Sharing)

ทําได้หลายวิธีการ
 กรณีเป็นความรูท
้ ี่ชัดแจ้ง
อาจจัดทําเป็น เอกสาร,
ฐานความรู้, หรือเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น
 กรณีเป็นความรูท
้ ี่ฝังลึกใน
บุคคล อาจจัดทําเป็นระบบ ทีม
ข้ามสายงาน (Cross-functional
Team), กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
และนวัตกรรม(Innovation &
Quality Circles : IQCs), ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ หรือ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ (Communities of
Practice : CoP), ระบบพี่เลี้ยง
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ที่มา

ขั้นตอน (Process)

คําอธิบาย
(Mentoring System), การ
สับเปลี่ยนงาน (Job Rotation),
การยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน,
หรือเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Forum) เป็นต้น

ความรู้น้นั ทําให้เกิดประโยชน์
กับองค์กรหรือไม่?

7. การเรียนรู้ (Learning)

เป็นการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสินใจ แก้ปัญหาและ
ปรับปรุงองค์กร

1.3 ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความสํ า เร็ จ (Key Success Factors) ของการจั ด การความรู้
จากการสั ม มนาเพื่ อ พั ฒ นาการสร้ า งเครื อ ข่ า ยองค์ ก รการเรี ย นรู้ เพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐาน
การศึ ก ษา(Mini UKM) ครั้ ง ที่ 5 (19-21 มี น าคม 2553) ณ อาราญาน่ า ภู พิ ม านรี ส อร์ ท อ.ปากช่ อ ง จ.
นครราชสีมา ได้สรุปปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จ (Key Success Factors) ของการจัดการความรู้ ที่ได้จาก
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับ
บริบทของหน่วยงานตนเองได้ดังต่อไปนี้
1. ผู้บริหาร : การจัดการความรู้ในองค์กร ผู้บริหารควรมีบทบาทหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย
สนันสนุน และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
เช่น กิจกรรมระดมสมองผู้บริหาร หรือการประชุมจัดทําแผนยุทธศาสตร์
2. จิตอาสา : การดําเนินการจัดการความรู้ในองค์กร องค์กรควรส่งเสริมและพัฒนาการทํางาน
แบบจิตอาสาโดย เปิดโอกาสให้บุคลากรที่มีความตั้งใจและสนใจในการการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานจัดการความรู้
3. สร้ า งที ม ขั บ เคลื่ อ น : เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ ใ นองค์ ก ร มี ก ารขั บ เคลื่ อ นไป
ข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง องค์กรควรจัดกิจกรรมฝึกอบรม เพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่สามารถดําเนินการการจัดการความรู้ได้ เช่น การอบรมบุคลากรเพื่อทําหน้าที่
เป็ น คุณ อํ า นวย (Knowledge Facilitator) คอยอํา นวยความสะดวกและกระตุ้ น การดํ า เนิ น การจั ด การ
ความรู้ เป็นต้น ซึ่งจะทําให้องค์กรเกิดการก้าวกระโดดจนถึงระดับการนําองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ได้
4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) : เพื่อให้การดําเนินการจัดการความรู้ใน
องค์กรเกิดการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ควรทําหลักการ PDCA (Plan Do
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Check Act) มาใช้ในการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ของการจัดการความรู้ในองค์กร เริ่มตั้งแต่มีกระบวนการ
วางแผนการจัดการความรู้ มีการปฏิบัติการตามแผน มีการนําองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ มีการวิเคราะห์
ปรับปรุงการดําเนินงาน มีคณะทํางานติดตามอย่างจริงจัง มีการรายงานต่อผู้บริหารและบุคลากรทุก
ระดับอย่างทั่วถึง และมีคณะกรรมการประสานงาน เพื่อแก้ไขปัญหา
5. การเปิดหู เปิดตาบุคลากรในองค์กร : เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสําคัญของการจัดการ
ความรู้ในองค์กรของบุคลากรในองค์กร ซึ่งอาจดําเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจัดกิจกรรมการ
ประชุมชี้แจงแก่บุคลากร เป็นต้น
6. การเปิดใจยอมรับ : เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการดําเนินการจัดการความรู้ในองค์กร
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรอาจดําเนินการได้โดย การทํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ การสอดแทรก
กิจกรรมการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เช่น Before Action Review (BAR) และ After Action Review
(AAR) เป็นต้น
7. การมีส่วนร่วม : เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้จากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องค์ ก ร และหน่ ว ยงานภายนอก องค์ ก รควรจั ด กิ จ กรรมเปิ ด โอกาสให้ ห น่ ว ยงานที่ ส นใจเข้ า มาร่ ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น
8. การสร้างบรรยากาศ : การดําเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ควรมีการสร้างบรรยากาศ
ที่เหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร ซึ่งอาจทําได้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมสภากาแฟ การเปลี่ยนสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทําเทคนิค Edutainment
มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือการเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ให้เร้าใจ เป็นต้น
9. การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ในการจัดการความรู้ องค์กรควรส่งเสริม สนับสนุนให้
เกิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ และเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้ ซึ่งสามารถดําเนินการได้หลายรูปแบบ
เช่น ชุมชนแห่งการเรียนรู้หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) การเล่าเรื่องแบบ SST (
Success Story Telling ) กระบวนการสุนทรียสนทนา (Dialogue) หรือ กระบวนการสภากาแฟโลก (World
Café) เป็นต้น
10.การให้รางวัล ยกย่องชมเชย : เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ โดยข้อควรพิจารณาได้แก่ ค้นหาความต้องการของบุคลากร,
แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว, บูรณาการกับระบบที่มีอยู่, ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับกิจกรรมที่ทําในแต่ละ
ช่วงเวลา การให้รางวัล ยกย่องชมเชย อาจทําได้โดย การประเมินผลพนักงาน การประกวดเรื่องเล่าเร้า
พลัง การประกวด CoP ดีเด่น การมอบโล่ร่างวัลหรือเกียรติบัตร หรือจัดให้มีเงินรางวัลพิเศษ เป็นต้น
11. การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) : เพื่อให้การดําเนินงานการจัดการความรู้
ในองค์กร สามารถตรวจสอบและประกันคุณภาพได้ องค์กรควรเก็บรวมรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็น

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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ระบบ เช่น จดหมายเวียน ประกาศใช้ แผนดําเนินงาน การถอดบทเรียน คู่มือการจัดการความรู้ การ
จัดเก็บเอกสารที่เป็นคลังความรู้ ทั้งนี้อาจใช้ ซอฟท์แวร์มาช่วยในการบริหารจัดการ
12. การสื่อสารภายในองค์กร : เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับสามารถติดตามข้อมูล
ข่าวสาร การดําเนินการจัดการความรู้ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่อง ควรทําการสื่อสารกับบุคลากร ซึ่งอาจ
ดําเนินการได้โดย การจัดทําวารสาร/จุลสารการจัดการความรู้ การจัดทําเว็บไซต์การจัดการความรู้ การ
จัด ทํ า บั น ทึ ก บทความของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเว็ บ ไซต์ หรื อ web blog ซึ่ ง มี เ ครื่ อ งมื อ หรื อ
ซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการเขียน Blog ได้มากมาย เช่น WordPress หรือ Movable Type เป็นต้น
2. ขั้นตอนการจัดทําแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ขั้นตอนที่ 1 : กําหนดโครงสร้างทีมงานการจัดการความรู้
คู่มือการจั ด แผนการจั ด การความรู้ พ.ศ 2549 โดยสํานั ก งาน ก.พ.ร.และสถาบัน เพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ ได้เสนอแนะแนวทางการพิจารณาโครงสร้างทีมงาน KM เพื่อจะมีบุคลากรที่ต้องเกี่ยวข้อง
และ/หรือมีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อการดําเนินการตามเป้าหมาย KM ที่เลือกไว้ให้บรรลุผลสําเร็จตามแผน
นั้น มีกลุ่มบุคลากรที่ควรพิจารณาดังนี้คือ
1. ผู้บริหารระดับสูงสุด จะต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดโครงสร้างทีมงาน KM
2. ห น่ ว ย ง า น เ จ้ า ข อ ง ก ร ะ บ ว น ง า น ต า ม เ ป้ า ห ม า ย KM (Work Process Owner) ค ว ร
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานนั้น, ผู้รับผิดชอบกระบวนงานนั้น
3. หน่วยข้ามสายงาน (Cross Functional Unit) ที่ต้องเกี่ยวข้อง และ/หรือ มีส่วนที่ต้องสนับสนุนต่อ
การดําเนินการตามเป้าหมาย KM เช่น หน่วยงาน IT, ทรัพยากรบุคคล, สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์, หน่วย
พิจารณาภาพรวมค่าใช้จ่ายขององค์ กร ฯลฯ ควรประกอบด้วย ผู้บริ หารระดับสูงของหน่วยงานนั้ น ,
ตัวแทนผู้รับผิดชอบหน่วยงาน
4. หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เหมาะสม และผู้บริหารระดับสูงสุดต้องการมอบหมาย
เมื่ อ พิ จ ารณาจากโครงสร้ า งที ม งาน KM ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น พบว่ า มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ คณะ
กรรมการบริหารของบัณฑิตวิทยาลัย โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย
1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
3. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
4. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
5. ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
6. ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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7. ผู้อํานวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ดํารงตําแหน่งกรรมการ

8. ผู้อํานวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์

ดํารงตําแหน่งกรรมการ

9. ผู้อํานวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู

ดํารงตําแหน่งกรรมการ

10. อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
11. อาจารย์ประจําบัณฑิตวิทยาลัย
ดํารงตําแหน่งกรรมการ
12. หัวหน้าเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
และกําหนดบทบาทของคณะกรรมการฯ ในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดแผนกลยุทธ์การดําเนินงาน KM ตามกระบวนการจัดการความรู้
(Knowledge Management Process)
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) คณะกรรมการฯ จึงได้
จัดทําแผนแม่บทการดําเนินงาน KM ดังนี้

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี

10

ลําดับ KM process

ปีการศึกษา 2555
วิธีการสู่ความสําเร็จ
กําหนดขอบเขตและ
เป้าหมาย KM

ปีงบประมาณ 2556
ระยะเวลา

วิธีการสู่ความสําเร็จ

ระยะเวลา

1

การบ่งชี้
ความรู้

ต.ค. 55–
เม.ย.56

กําหนดขอบเขตและ
เป้าหมาย KM

ส.ค. 56ก.ย. 56

2

การสร้างและ จัดทําแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้
แสวงหา
ความรู้

ต.ค. 55–
เม.ย.56

จัดทําแผนปฏิบัติการการ
จัดการความรู้

ต.ค. 56-พ.ย.
56

3

ต.ค. 55–
การจัดความรู้ กําหนดหมวดหมู่ให้องค์
ให้เป็นระบบ ความรู้ท่แี ลกเปลี่ยนเรียนรู้ เม.ย.56
ในแผนปฏิบัติการและ
พัฒนา software ที่ใช้
จัดเก็บ

4

การประมวล
และ
กลั่นกรอง
ความรู้

ก.ย. 56
ผู้เรียบเรียง/ผู้ถ่ายทอด
ทบทวนปรับปรุงเนื้อหาของ
องค์ความรู้ท่ไี ด้ให้
สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้

ผู้เรียบเรียง/ผู้ถ่ายทอด
ปรับปรุงเนื้อหาขององค์
ความรู้ท่ไี ด้ให้
สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้
ปฏิบัติได้

ก.ย. 57

5

การเข้าถึง
ความรู้

พัฒนา web blog ด้วย
WordPress

ต.ค. 55มี.ค. 56

ปรับปรุง web blog

ต.ค. 56-ธ.ค.
56

6

การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้

- ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ ด้วยรูปแบบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ระบุไว้
- ปรับปรุง web blog

ต.ค. 55–ก.ย.
56
ต.ค. 55มี.ค. 56

- ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ ต.ค. 56-ก.ย.
การการจัดการความรู้ ด้วย 56ต.ค. 56ธ.ค. 56
รูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ท่รี ะบุไว้
- ปรับปรุง web blog

7

การเรียนรู้

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ ก.ย. 56
การจัดการความรู้

ต.ค. 56-พ.ย.
กําหนดหมวดหมู่ให้องค์
ความรู้ท่แี ลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 56
แผนปฏิบัติการและ
ปรับปรุง software ที่ใช้
จัดเก็บ

ประเมินผลแผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดขอบเขต KM (KM Focus Areas)
การบ่งชี้ความรู้หรือการกําหนดขอบเขต KM ที่องค์กรมีอยู่/จําเป็นต่อองค์กร ที่จะนํามาดําเนินการ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้น้ัน มีแนวทางในการกําหนดขอบเขตดังนี้

แนวทางที่ 1 เป็นความรู้ที่จําเป็นสนับสนุนพันธกิจ/ วิสัยทัศน์/ ประเด็นยุทธศาสตร์ ในระดับ
ของหน่วยงานตนเอง หรือ
 แนวทางที่ 2
เป็นความรู้ที่สําคัญต่อองค์กร หรือ
 แนวทางที่ 3
เป็น ปัญหาที่ประสบอยู่ และสามารถนํา KM มาช่วยได้ หรือ
 แนวทางอื่นนอกเหนือจากแนวทางที่ 1,2,3 ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม


ในปีงบประมาณ 2555 คณะกรรมการฯ ได้เลือกใช้แนวทางที่ 1 คือบ่งชี้ความรู้หรือกําหนดขอบเขต
KM ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่เสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการฯ
สรุปได้ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์
ด้านการผลิตบัณฑิต

องค์ความรูท้ ีจ่ ําเป็น
1. การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ elearning
2. การวัดและประเมินผลการศึกษา

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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ประเด็นยุทธศาสตร์

องค์ความรูท้ ีจ่ ําเป็น
3. การสอดแทรกจริยธรรมในการเรียนการสอน
4. การเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

ด้านการพัฒนานักศึกษา

1. การทํางานร่วมกับชุมชน

ด้านการวิจัย

1. การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ศึกษาวิจัย
2. เทคนิคการบริหารงานวิจัย

ด้านการพัฒนาองค์กรและระบบ
บริหาร

1.
2.
3.
4.

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

1. การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหารจัดการ
2. เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

การจัดการความรู้ (KM)
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาบุคลากร

อย่างไรก็ตามเพื่อในเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ของบุคลากรทุกระดับทั่วทั้งองค์กร ใน
ปีงบประมาณ 2556 จะดําเนินการบ่งชี้ความรู้หรือการกําหนดขอบเขต KM โดยให้บุคลากรทุกคนร่วม
เสนอหัวข้อที่สนใจต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ประมาณ ส.ค. 56- ก.ย. 56) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณา
เลือกหัวข้อตามความเหมาะสมต่อไป
ตัวอย่างการพิจารณาเลือกองค์ความรู้หรือขอบเขต KM (ในคู่มือการจัดแผนการจัดการความรู้
พ.ศ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ)

คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM

ขอบเขต
KM ที่ ….

ขอบเขต KM
ที่ …

……….

ขอบเขต
KMที่ …

1.สอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
2.ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็น
รูปธรรม)
3.มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง
4.ต้องทํา คนส่วนใหญ่ในองค์กรต้องการ
5.ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6.เป็นความรูท้ ี่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
7……………………………
8.<อื่นๆ เพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม>
รวมคะแนน
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6, ปานกลาง = 3, น้อย = 1<เกณฑ์คะแนนสามารถ
ปรับเปลีย่ นตามความเหมาะสมได้>
ขั้นตอนที่ 4 : จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตามปีงบประมาณ) เมื่อได้ขอบเขต
KM (KM Focus Areas) ที่จะดําเนินการแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือจัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (ตาม
ปี ง บประมาณ) โดยระบุ เ ป้ า หมาย KM (Desired State) ตั ว ชี้ วั ด (ที่ วั ด ผลได้ เ ป็ น รู ป ธรรม) วิ ธี ก ารสู่
ความสําเร็จ ระยะเวลาที่จะดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณดําเนินการ
หมายเหตุ : ระยะเวลาที่จะดําเนินการได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ กิจกรรมที่จะดําเนินการแล้วเสร็จใน
เดือนพฤศจิกายน (มิ.ย.-พ.ย.) และกิจกรรมที่จะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม (มิ.ย.-พ.ค.)
เพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ประเมินผลการดําเนินงานตามรอบปีการศึกษา
ตัวอย่างการนําขอบเขต KM มาจัดทําแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านการพัฒนานักศึกษา
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ในวิถีชีวิตและทักษะชีวิตที่จําเป็นเพื่อการอยู่
ร่วมกันกับผู้อืน่ ในสังคมได้อย่างศานติสุข มีประโยชน์และลดความเห็นแก่ตัว
คู่มือการจัดการความรู้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชธานี
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องค์ความรู้ที่จําเป็น :
องค์ความรู้
1. การทํางาน
ร่วมกับชุมชน

วิธีการสู่ความสําเร็จ
- ประชุมถอด
บทเรียนการจัด
กิจกรรมในชุมชน
โดยนักศึกษา
- แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ผ่าน web
blog

เป้าหมาย
นักศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรมใน
ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ

- มีการถ่ายทอด มิ.ย.53พ.ค. 54
และเผยแพร่
บทเรียนการจัด
กิจกรรมนักศึกษา
โดยทํางานร่วมกับ
ชุมชนผ่าน web
blog

งานประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ
และงาน
กิจการ
นักศึกษา

ขั้นตอนที่ 5 : การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ และติดตามผลการ
ดําเนินงาน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ทําการดําเนินตามแผนและติดตามผลการ
ดําเนินงาน เพื่อให้แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด โดยติดตาม 2 ระยะคือ
ผลการดําเนินงานในช่วง มิ.ย.-พ.ย. และ ธ.ค.-พ.ค. ของรอบปีการศึกษา
ตัวอย่างแบบรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการจัดการความรู้
องค์ความรู้
1. การ
ทํางาน
ร่วมกับ
ชุมชน

วิธีการสู่
ความสําเร็จ

เป้าหมาย

ประชุมถอด
บทเรียนการจัด
กิจกรรมใน
ชุมชนโดย
นักศึกษา

นักศึกษา
สามารถจัด
กิจกรรมใน
ชุมชนได้อย่าง
มี
ประสิทธิภาพ

แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ ผ่าน
web blog

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

ผลการ ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินงาน

มีการถ่ายทอด ต.ค.52และเผยแพร่ ก.ย. 53
บทเรียนการ
จัดกิจกรรม
นักศึกษาโดย
ทํางานร่วมกับ
ชุมชนผ่าน
web blog

งานประกัน
คุณภาพ
และ
สารสนเทศ
และงาน
กิจการ
นักศึกษา
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ขั้นตอนที่ 6 : การนําผลการดําเนินงานมาใช้ในปรับปรุงแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้
เมื่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู้แล้วเสร็จ คณะกรรมการฯ นําผลการ
ดําเนินงานมาทบทวน ร่วมกับหัวข้อหรือองค์ความรู้ที่เสนอโดยบุคลากรทั้งหมด เพื่อทําการคัดเลือก/
กําหนดขอบเขตของ KM ในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ต่อไป
การดําเนินการ
บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการจัดทําระบบการจัดการความรู้โดยใช้ หลักการของกระบวนการจัดการ
ความ รู้ (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารการเปลี่ ยนแปลง (Change
Management Process) ดังนี้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) มีกิจกรรมหลัก ได้แก่
1. กิจกรรมการบ่งชี้ความรู้
• จัดทําทะเบียนรายการความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) และความรู้ที่ฝังอยู่ใน
คน(Tacit Knowledge : TK)
• จัดทําคู่มือการใช้ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) และความรู้ที่ฝังอยู่ในคน
(Tacit Knowledge : TK) ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงาน
2. กิจกรรมการสร้างและแสวงหาความรู้
3. กิจกรรมการจัดความรู้ให้เป็นระบบ
4. กิจกรรมการประมวลและกลั่นกรองความรู้
5. กิจกรรมเข้าถึงความรู้
6. กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้
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