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".....ความรู้นี้เป็นสิ่งทีส่ าคัญ จะติดตัวไปส าหรับอนาคต 

ถ้าผู้ที่มีความรู้ในด้านวิชาการพยายามที่จะฝึกฝนตนเอง 

ให้มีความรู้ในชีวิต ในสิ่งที่ดีที่งามท่ีควร ให้สามารถท่ีจะ 

ปฏิบัติตนวางตัวให้ดีในสังคมได้เพียงไรก็เป็นก าไรเพียงนั้น 

ก าไรนั้นจะเป็นสิ่งที่จะท าให้ชีวิตและอนาคตมีความรุ่งเรืองได้ 

เพราะว่าพลเมืองมีความรู้ พลเมืองสามารถที่จะเข้าหากันและกัน 

ได้เพ่ือสร้างสังคมที่แข็งแรง สังคมที่มีระเบียบเรียบร้อยและ 

มีความม่ันคง....." 

 

 

กระแสพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พระราชทานแก่คณะนักศึกษาวิทยาลัยการค้า 

11 กันยายน 2516 
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ค าน า 

 

 คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยสถาบันถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการรวบรวม วิเคราะห์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถาบันฯ เพ่ือก าหนดเป็นองค์ความรู้
ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้และให้แนวทางในขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้
ในองค์กรให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในองค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการความรู้และขั้นตอน
กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือน าไปสู่สัมฤทธิผลในการด าเนินงานของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 
 
 

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน 
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บทที่ 1  
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 

 

ความหมายของความรู้ (Knowledge)   

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 
ความเข้าใจหรือสารสนเทศที่ได้รับมาจากประสบการณ์ สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิดหรือการ
ปฏิบัติ  
 

(ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
 
สารสนเทศที่ผ่าน กระบวนการคิด การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู้อ่ืนจนเกิดเป็นความเข้าใจและน าไปใช้
ประโยชน์ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ ได้โดยไม่จ ากัดช่วงเวลา หรือกล่าวได้ว่าเป็นสารสนเทศ
ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเราในการน าไปใช้งาน 
 

(Hideo. Yamazaki อ้างถึงใน บุญดี บุญญากิจ 2549) 
 

ความเข้าใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะรวมไปถึงความสามารถในการน าสิ่งนั้นไปใช้เพ่ือเป้าหมาย
บางประการ ความสามารถในการรู้บางอย่างนี้เป็นสิ่งสนใจหลักของวิชาปรัชญา (ท่ีหลายครั้งก็เป็นเรื่องที่มีการ
โต้เถียงอย่างมาก) และมีสาขาที่ศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะเรียกว่าญาณวิทยา (epistemology) ความรู้ในทาง
ปฏิบัติมักเป็นสิ่งที่ทราบกันในกลุ่มคน และในความหมายนี้เองที่ความรู้นั้นถูกปรับเปลี่ยนและจัดการในหลายๆ 
แบบ 
 

(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2558) 
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รูป 1 ภาพแสดงการจ าแนกความรู้ 
(อ้างอิงจาก: บทความเรื่อง ความรู้: ประเภทของความรู้ (อดิศร เนาวนนท,์ 2557)) 

 

ประเภทของความรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)  
เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือ สัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่น ทักษะในการท างาน 
งานฝีมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห์บางครั้งอาจเรียกว่าความรู้แบบนามธรรม 
 
ความรู้ที่ชัดแจ้ง(Explicit Knowledge)  
เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี  
คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
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ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) 

การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  

(ส านักงาน กพร., 2557) 

 

ส าหรับนักปฏิบัติ การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน 
ได้แก่ 1) บรรลุเป้าหมายของงาน 2) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน 3) บรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็น
องค์กรเรียนรู้ และ 4) บรรลุความเป็นชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน  

(วิจารณ์ พานิช, 2557) 

 

การบริหารจัดการองค์กรโดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนท างานรวมทั้งสารสนเทศ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ในการท างานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตแก่องค์กรให้แข่งขันได้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพ่ือการด ารงอยู่ของขององค์กร
และชีวิตและครอบครัวของพนักงานร่วมกัน  

 (ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์, 2552) 

 

ท าไมต้องมีการจัดการความรู้ 

ประเด็นปัญหาชวนคิดในองค์กร 

o เมื่อมีบุคลากรเกษียณอายุหรือลาออก มักมีผลกระทบกับงาน 
o เวลามีปัญหาในการท างาน ไม่ทราบว่าจะไปถามผู้ที่เก่งในเรื่องนั้นได้ที่ไหน 
o มีผู้ทรงความรู้มาก แต่คนในองค์กรไม่สนใจในการเพิ่มและแบ่งปันความรู้ 
o องค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ไม่ได้ถูกน ามาใช้แลกเปลี่ยน ต่อยอดความรู้ใหม่  แต่เป็น 

การท างานซ้ าซ้อนกับคนอ่ืนที่ได้ท ามาแล้ว 
o องค์กรมีการสร้าง/แลกเปลี่ยน/ประยุกต์ใช้ความรู้แบบไม่เป็นระบบ 
o การตัดสินใจมักกระท าโดยไม่ได้ใช้ความรู้ที่ดีท่ีสุดที่มีอยู่ภายในองค์กร 
o ใช้เวลานานในการค้นหาข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งส่วนใหญ่หาไม่ค่อยพบ หรือถ้าพบข้อมูลก็ไม่

ทันสมัย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามท่ีต้องการ 
o มีข้อมูล+สารสนเทศท่วมท้น แต่ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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หลักส าคัญของการจัดการความรู้ 

o ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก Tacit Knowledge เป็น Explicit Knowledge ให้มากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 

o บริหารจัดการให้คนที่มี Tacit Knowledge ถ่ายทอดออกมาสู่คนอ่ืนๆ ที่ต้องการความรู้นั้น        
ด้วยวิธีการอย่างเป็นระบบ เช่น เอกสารคู่มือ/สื่อรูปแบบต่างๆ หรือการสอนงานแบบเป็น 
พ่ีเลี้ยง/การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ 

แนวทางการจัดการความรู้ 

 ใช้วิธีการง่ายๆ ก่อน แล้วค่อยขยายไปใช้วิธีการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น สิ่งส าคัญคือ ต้องให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge, Sharing, Ks) 

o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการท างานแบบ Best Practice (ผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง                      
มีประสิทธิภาพสูง หรือมีคุณภาพสูง) 

o การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice, CoP) 
 

แนวคิดการจัดการความรู้ 

 แนวคิดการจัดการความรู้มีจุดเน้นไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เน้น 2T คือ 
Tool & Technology เครื่องมือ และเทคโนโลยี แต่ถ้าเป็นฝังลึก (Tacit Knowledge) เน้น 2P Process & 

People กระบวนการและคน การจัดการความรู้ทั้ง 2 ส่วนมีจุดเชื่อมที่ส าคัญคือ การน าไปปรับใช้ ซึ่งจะช่วยใน
การปรับความรู้ชัดแจ้งให้เกิดขึ้นในบุคคล และน าความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ความรู้ฝังลึก น ามาปรับใช้ ทดสอบ
หลายครั้งจนน าไปสู่ความรู้ที่ชัดแจ้ง จัดเก็บและเผยแพร่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในต าราบอกว่าการเป็นผู้บริหารที่ดี
ต้องท าตามนี้ แต่ทุกคนที่น าไปปฏิบัติใช่ว่าจะส าเร็จทุกคน ต้องมีองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวคน ประกอบด้วย  
การจัดการความรู้ทั้งสองส่วนต้องสมดุลกัน (วิจารณ์ พานิช, 2553) 

 

รูป 2 แนวคิดของการจัดการความรู้ 
(อ้างอิงจาก: งานน าเสนอ"การบรรยาย เรื่อง “Knowledge Management in Health Care” โดย ดร. ประพนธ์ ผาสุขยดื) 
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บทที่ 2  
ขั้นตอนการด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

 การด าเนินงานการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือพัฒนาการเข้าสู่สถาบันการเรียนรู้ ควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้ (วิธีท า KM ในงาน) 
 
ขั้นตอนที่ 1  

จะต้องก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนว่าสิ่งที่องค์กรต้องการจากการจัดการความรู้ คือ อะไร เรียกว่า 
ก าหนดเป้าหมาย (Desired State) ซึ่งการก าหนดเป้าหมายอาจจะพิจารณาจาก ยุทธศาสตร์ขององค์กรหรือ
จากปัญหาขององค์กร 

 
ขั้นตอนที่ 2 

เมื่อได้เป้าหมายแล้วก็ต้องวางแผนและกิจกรรมที่จะสนับสนุนตาม 6 องค์ประกอบ ที่ เรียกว่า  
วงจรการจัดการความรู้ (Change Management Process) ดังนี้ 
 

2.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การท าให้คนในองค์กรอยากเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับความรู้ จนท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนแบ่งปันและ  

การเรียนรู้ 
2.2 การสื่อสาร 
ท าให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่า ท าอะไร เพ่ืออะไร ท าเม่ือไร และท าอย่างไร โดย สื่อสารอย่างต่อเนื่อง

จนการแลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนกลายเป็นวัฒนธรรม 
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ  
ซึ่งกระบวนการหลักๆ ในการจัดการความรู้มี 7 กระบวนการซึ่ง จะกล่าวถึงรายละเอียดใน

กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) ส่วนนี้เป็นแกนหลักของการจัดการความรู้ทั้งหมด 
2.4 การให้ความรู้ 
การให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ให้กับคนในองค์กรไม่ว่าจะฝึกอบรม เอกสาร หรือ ไฮเทคอย่างไร

ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรที่ส าคัญคือพยายามสอดแทรกความรู้ด้านการจัดการความรู้เข้าไปบ่อยๆ 
2.5 การวัดผล  
การด าเนินการตามแผน ผลผลิตที่ได้และผลลัพธ์จากการจัดการความรู้ ในช่วงแรกของการด าเนินการ

อาจจะวัดเพียงความก้าวหน้าตามกิจกรรมต่างๆ ที่ก าหนดในแผนก็พอ 
2.6 การยกย่องชมเชยและให้รางวัล  
เป็นการจูงใจให้คนในองค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ สนใจที่จะแลกเปลี่ยนความรู้กันมากขึ้น 
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รูป 3 KM Process 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก ส านักงาน กพร., 2548) 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 

จัดท า KM Process ซึ่งมี 7 ขั้นตอน คือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 บ่งชี้ความรู้  
เป็นการค้นหาว่า ความรู้ที่ส าคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมาย คืออะไร อยู่ที่ใครยังขาดความรู้อะไร 
 
3.2 การสร้างและแสวงหาความรู้  
เป็นการหาวิธีในการดึงเอาความรู้จากแหล่งต่างๆ ในข้อ 3.1 บางส่วนความรู้ที่ยังขาดอยู่จะสร้าง

อย่างไร อาจจะศึกษาต่อยอดความรู้เดิมหรือน าความรู้ ภายนอกองค์กรมาใช้ 
 
3.3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ  
เมื่อได้เนื้อหาความรู้มาแล้วต้องมีการแบ่งประเภทความรู้ จัดท าสารบัญเพ่ือให้การเก็บรวบรวมและ

การค้นหาได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว 
3.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
ก่อนน าเข้าสู่ระบบจะต้องปรับปรุงเนื้อหาการใช้ภาษาให้เป็นภาษาเดียวกัน (เช่น ค าว่า ด้านเขตกรรม 

ด้านปรับปรุงการผลิตจะใช้ค าใดก็ใช้ค าเดียว เพ่ือไม่ให้ผู้ที่น าความรู้ไปใช้สับสน) รวมทั้งรูปแบบของข้อมูล เพ่ือ
ความสะดวกในการป้อนเข้าสู่ระบบ 
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3.5 การเข้าถึงความรู้  
เป็นการก าหนดวิธีการกระจายความรู้สู่ผู้ใช้อาจท าเป็นสมุดหน้าเหลือง (บอกว่ามีข้อมูลเรื่องที่ต้องการ

อยู่ที่ใดและเข้าถึงข้อมูลนั้นอย่างไร แทนที่จะเป็นเบอร์โทรศัพท์) ซึ่งความรู้อาจจัดเก็บเป็นรูปแบบง่ายๆ ยาก
ขึ้นอีกนิดก็ท าเป็นฐานความรู้ IT การจัดอบรม การจัดให้มีระบบสอนงานแบบพี่เลี้ยงซึ่งมีวิธีการอ่ืนๆ อีกหลาย
วิธีที่ท าให้ความรู้นั้นถูกคนในองค์กรน าไปใช้ 

 
3.6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้  
เป็นการจัดให้มีช่องทางการถ่ายเทความรู้จากผู้รู้ ทั้งที่เป็น Tacit และ Explicit Tacit เช่น การเป็น 

พ่ีเลี้ยงสอนงานการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ การจัด hot line สายด่วนผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น Explicit เช่น ผู้รู้
จัดท าเอกสารคู่มือ บันทึกประสบการณ์ จัดท า CD VDO การปฏิบัติงานส าหรับผู้สนใจไว้ศึกษา เป็นต้น 

 
3.7 การเรียนรู้ (Learning)  

เมื่อความรู้ขององค์กรมีการน าไปใช้จนเกิดการเรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ใหม่กลับมาให้องค์กร (ไม่ใช่
ความรู้ใหม่แล้วเก็บไว้กับตัว) โดยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ผู้อ่ืนน าไปใช้อีก การเรียนรู้เป็นส่วนส าคัญในการท าให้
เกิดองค์ความรู้ขององค์กรเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์กรจะมีวิธีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้อย่างไร (อาจจะก าหนดให้
การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งในการ ประเมินผลงานบุคลากร เป็นต้น) 
 

ในระยะเริ่มต้นของการท าโครงการการจัดการความรู้ ควรให้ความส าคัญกับการ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การสื่อสารและการให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ ก่อน เนื่องจากทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะมี
ส่วนส าคัญในการปรับสภาพบรรยากาศขององค์กรให้ KM Process เติบโตได้ ในส่วนของการสื่อสารและการ
ให้ความรู้ นั้น มีวิธีการมากมาย จะโดยการอบรม หนังสือเวียน ทาง web แล้วแต่ความเหมาะสม แต่ความยาก
มันอยู่ที่ว่า จะมีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางครั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์
อาจจะมีแฝงอยู่แล้ว เพียงแต่ไม่มีเวทีให้เปิดเผย คนที่อยากให้ไม่รู้ว่าจะไปให้ใคร จะมีใครอยากรับหรือไม่ จะไป
ส่งมอบกันที่ไหน คนที่อยากรับจะเข้าไปหาความรู้อย่างไร ถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ยากเพียงแต่จัดเวทีมีการประชุม
แล้วก็ถามว่าท าไม ท าไม ท าไม ? ให้ที่ประชุมคิดหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา ประธานที่ประชุมจะต้อง
พยายามให้ช่วยกันคิดและแสดงความคิดออกมาดังๆ ความคิดของทุกคนจะถูกน าขึ้นบนจอ ถ้าบรรยากาศการ
ประชุมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ พฤติกรรมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
ไปโดยไม่รู้ตัว เพราะทุกคนจะกล้าน าเสนอ แบ่งปันความรู้ของตัวเองออกมา คนที่ยังมีความรู้น้อย ก็จะเรียนรู้
เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือจะได้มีส่วนร่วมมากขึ้น (วิจารณ์ พานิช, การจัดการความรู้ Knowledge management 
(KM) 2553)
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บทที่ 3  
การจัดท าแผนการจัดการความรู้ 

 
 จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในขั้นตอนกระบวนการจัดการความรู้นั้น สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สู่ชุมชน จึงได้ออกแบบแนวทางการด าเนินงานการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตามข้ันตอนดังนี ้

ขั้นตอน ค าอธิบาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ขั้นตอนที่ 1 

แต่งตั้งคณะท างาน  KM  
หน่วยงานสามารถออกค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กรเพ่ือด าเนิน
กิจกรรม 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด้านการจัดการความรู้ 

ขั้นตอนที่ 2 

ประชุมคณะท างาน KM  
เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้ 

คณะท างาน KM จัดการประชุม
เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้เรื่อง 
ที่จะด าเนินงานในปีนั้นๆ 

รายงานการประชุมหรือเอกสารที่
ระบุการก าหนดประเด็นความรู้ที่
จะด าเนินกิจกรรม 

ขั้นตอนที่ 3 

จัดท าแผนการจัดการความรู้  
 

คณะท างาน KM จัดท าแผนการ
จัดการความรู้ตามประเด็นความรู้/
กิจกรรมตามขั้นตอนและก าหนด
งบประมาณเพ่ือเสนอขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยฯ 

แผนการจัดการความรู้  
แผนงบประมาณ 
(ประยุกต์ได้จากตัวอย่างในคู่มือ
ฉบับนี้) 
 

ขั้นตอนที่ 4 

ด าเนินกิจกรรมตามแผน  
คณะท างาน KM ด าเนินกิจกรรม
ตามขั้นตอนและกิจกรรมตามที่ได้
จัดท าแผนและของบประมาณ 

สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ 
KM RMUTL ของมหาวิทยาลัยฯ ได้
ตามหมวดหมู่ที่ก าหนดให้ 

ขั้นตอนที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงาน  
(KM RMUTL/QA RMUTL) 

หน่วยงาน สรุปผลการด าเนินงาน 
เป็น 2 ส่วนคือ 
1.เผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้ที่
ได้ผ่านเว็บไซต์ KM RMUTL ตาม
หมวดหมู่ของหน่วยงานนั้นๆ 
2.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
เพ่ือส่งรายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

www.kaewpanya.com/km 

ขั้นตอนที่ 6 

ประกวดแนวทางปฏิบัติที่ดีของ
มทร.ล้านนา 

หน่วยงานส่งองค์ความรู้เข้า
ประกวดตามที่มหาวิทยาลัยฯ 
โดยจะก าหนดให้มีการประกวด

หนังสือเชิญชวน/ประกาศ  
การประกวดของมหาวิทยาลัยฯ 
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ขั้นตอน ค าอธิบาย เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางปฏิบัติทีดี/องค์ความรู้
ของแต่ละหน่วยงานขึ้นในแต่ละปี
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

ขั้นตอนที่ 7 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 มทร 

หน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
แบ่งปันความรู้ การ
ประชุมสัมมนาเครือข่ายการ
จัดการความรู้ของ 9 ราชมงคล  

ประกาศเชิญชวนส่งผลงานและ 
เข้าร่วมกิจกรรมของ 9 ราชมงคล 
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ตัวอย่างแผนการจัดการความรู้  แบบท่ี 1 

เป้าหมาย KM (Desired State) วางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรนาองค์ความรู้ไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานของตนเอง  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม 

 
แผนการจัดการความรู้ KM Action Plan 
ชื่อส่วนราชการ : 
ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กุล่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
-องค์ความรู้.......... 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนองค์ความรู้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

...........เรื่อง บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
-ภายในหน่วยงาน 
-ภายนอกหน่วยงาน 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ...... บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
-จัดท าทะเบียนความรู้/คลังความรู้ 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนทะเบียน
ความรู้/คลังความรู้ 

........ทะเบียนความรู้/
คลังความรู้ 

บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

.....กิจกรรม บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

5 การเข้าถึงความรู้ 
-เผยแพร่ผ่านทาง Website 
-จัดท าเป็นเอกสาร, E-document,
หนังสือเวียน 
-บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
-การอบรม,สัมมนา,กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 
 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนช่องทางที่
เข้าถึงความรู้ 

อย่างน้อย......ช่องทาง บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 
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ล าดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย กุล่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

-กิ จ ก ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ /ก า ร
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้ ผ่ า น ท า ง 
Webblog/Webboard/E-
mail/Facebook ฯลฯ 
-ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

ต.ค. 57-ก.ย.58 -จ านวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

-จ านวน CoP 

………ครั้ง 
 
 
 
 

..........CoP 

บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

7 การเรียนรู้ 
-การน าการจัดการความรู้มาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

ต.ค. 57-ก.ย.58 จ านวนบุ คลากรที่
ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สามารถน าผลไปใช้ 

ร้อยละ....... บุคลากรที่เก่ียวข้อง ทีม KM 

 
 
 

ผู้ทบทวน:.............................................. 
(.................................................) 

 

 
 
 

ผู้อนุมัติ:.............................................. 
(.................................................) 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 12 

ตัวอย่างแผนการจัดการความรู้ แบบท่ี 2 (งบประมาณ) 

เป้าหมาย KM (Desired State) วางแผนการจัดการความรู้ในองค์กร และส่งเสริมให้บุคลากรนาองค์ความรู้ไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานของตนเอง  
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : เป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละกิจกรรม 
 

กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

ส่งเสริมบุคลากรให้เห็นถึง
ความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ 

ต.ค.57 ร้อยละบุคลากร
ที่ได้รับความรู้
เรื่อง KM 

ร้อยละ.......... x,xxx .................. ด าเนินการแล้ว 

2.การสื่อสาร ประชุม ประชาสัมพันธ์ ธ.ค.57 จ านวนครั้งที่
ประชุม 

..........ครั้ง x,xxx   

3.กระบวนการและ
เครื่องมือ 

ผลงานที่ได้รับยกย่อง ม.ค.58 จ านวนผลงาน ..........เรื่อง x,xxx   

4.การเรียนรู้ จัดนิทรรศการน าเสนอผลงาน ก.พ.58 จ านวนผลงาน อย่างน้อย........เรื่อง x,xxx   

5.การวัดผล ประเมินแผน KM มี.ค.58 ประสิทธิภาพ
ของแผน KM 

ระดับ.......... x,xxx   

6.การยกย่องชมเชย
และการให้รางวัล 

จัดโครงการ KM เพ่ือหาบุคคล
ต้นแบบในงานแต่ละด้าน 

เม.ย.58 จ านวนผลงานที่
ได้รับยกย่อง 

อย่างน้อย........เรื่อง x,xxx   
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กระบวนการจัดการความรู้ 

กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานะ 

1.การบ่งชี้ความรู้ ประชุม ต.ค.57 จ านวนขอบข่าย
ความรู้ 

อย่างน้อย......
ขอบข่าย 

x,xxx คณะกรรมการ 
Km 

ด าเนินการแล้ว 

2.การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

ประชุม อบรม สัมมนา ธ.ค.57 ความรู้ที่จ าเป็น
แหล่งและวิธีการ
เข้าถึง 

รายการความรู้ที่
จ าเป็น แหล่ง และ
วิธีการเข้าถึง 

x,xxx   

3.การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 

จัดหมวดหมู่ความรู้ ม.ค.58 หมวดหมู่ความรู้ รายการหมวดหมู่
ความรู้ 

x,xxx   

4.การประมวล
กลั่นกรองความรู้ 

สกัดความรู้ที่สามารถน าไปใช้
ได้ 

ก.พ.58 จ านวนองค์
ความรู้ 

อย่างน้อยด้านละ
......เรื่อง 

x,xxx   

5.การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 

มี.ค.58 จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่
องค์ความรู้ 

อย่างน้อย....
ช่องทาง 

x,xxx   

6.การแบ่งปันและ
เปลี่ยนความรู้ 

ประชุม เสวนากลุ่มย่อย เม.ย.58 ประเด็นความรู้ที่
เป็นประโยชน์ 

อย่างน้อย..... 
ประเด็น 

x,xxx   

7.การเรียนรู้ การต่อยอดองค์ความรู้ พ.ค.58 จ านวนผลงาน
หรือนวัตกรรม 

อย่างน้อย.......ชิ้น x,xxx   
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งบประมาณการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 

 

 

 

 

 

กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ งบประมาณ 
(บาท) 

ปี พ.ศ.2557 - 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.การบ่งชี้ความรู้ x,xxx    x,xxx         

2.การสร้างและแสวงหาความรู้ x,xxx     x,xxx        

3.การจัดความรู้ให้เป็นระบบ x,xxx     x,xxx        

4.การประมวลกลั่นกรองความรู้ x,xxx     x,xxx        

5.การเข้าถึงความรู้ x,xxx     x,xxx        

6.การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ x,xxx     x,xxx        

7.การเรียนรู้ x,xxx      x,xxx       
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เครื่องมือการจัดการความรู้ (KM Tools) 

 

1. ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice หรือ CoP)  

คือ กลุ่มคนที่มาจากกลุ่มงานเดียวกันหรือมีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกันรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเรื่องที่มีความสนใจ
ร่วมกัน 
 

2. ทีมข้ามสายงาน (Cross-Functional Team)  

คือ การจัดตั้งทีมงานหรือคณะท างานเพื่อมาท างานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ก าหนดขึ้นภายใต้ความเชื่อที่ว่า
การท างานในแต่ละเรื่องต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลายๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และท างานร่วมกัน 
จึงจะประสบความส าเร็จ 
 

3. การทบทวนสรุปบทเรียน (After action review หรือ AAR)  

คือ การร่วมกันทบทวนกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอน เพ่ือค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินการ ซึ่ง
ในการทบทวนนั้น อาจได้ค้นพบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และแนวทางการปรับปรุงให้เกิดผลงานที่ดีขึ้น 
ซึ่งจ าเป็นต้องท าการสรุปบทเรียนทุกครั้ง เมื่อเสร็จกระบวนการท างานที่ส าคัญแต่ละขั้นตอน รวมถึงเป็นการ
ตรวจสอบระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ด้วย 
 

4. เวทีเสวนา (Dialogue หรือ สุนทรียสนทนา)  
คือ การจัดกลุ่มพูดคุยกันเพ่ือเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่ในตัวเองหรือในการปฏิบัติออกมา โดยไม่ขีดวงที่ชัดเจน
มากเกินไป มีเพียงการก าหนดประเด็นกว้างๆ ในเรื่องที่จะสนทนากัน ไม่รู้ค าตอบสุดท้ายว่าคืออะไร ไม่
ก าหนดเวลาสนทนาของแต่ละคน เปิดกว้าง ด้านเวลา สถานที่บุคคลและเปิดกว้างทางใจของทุกคนที่เข้าร่วม
กิจกรรมกัน บรรยากาศสบายๆ บรรยากาศเชิงบวก 
 

5. เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist)  

คือ การให้หรือขอรับค าแนะน าหรือประสบการณ์ที่มีคุณค่าจากบุคคลหรือหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จใน
เรื่องนั้นๆ เพื่อจะได้น าไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 

6. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)  

คือ การเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เข้าใจถึงสาเหตุและน าไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยสามารถพัฒนา
วิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ 
 

7. การสอนงาน (Coaching)  

คือ การถ่ายทอดจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี มาแนะน า สอนให้คนที่มาใหม่หรือคนที่
ต้องการเรียนรู้ได้ปรับปรุงวิธีการท างาน 
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8. พี่เลี้ยง (Mentoring)  

คือ การให้คนท างานที่อยู่คนละฝ่าย/กลุ่มงาน/แผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน 
ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้ค าปรึกษาชี้แนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 
 

9. การเรียนรู้จากบทเรียนที่ผ่านมา (Lesson Learned)  

คือ การเรียนรู้โดยอาศัยข้อมูลความส าเร็จและความผิดพลาดจากการด าเนินการที่ผ่านมา เพ่ือหาแนวทางใน
การวางแผนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เกิดข้อผิดพลายน้อยที่สุดหรืออย่างน้อย ไม่เกิดความ
ผิดพลาดในประเด็นที่เคยผิดพลาดมาแล้ว 
 

10. แฟ้มงานเพื่อการพัฒนา (Portfolio)  

คือ การบันทึกผลงานดีๆ นวัตกรรมในการท างาน ค าชื่นชมความภาคภูมิใจทั้งระดับบุคคล ระดับแผนกหรือ
ระดับองค์การ เรียกอีกอย่างว่าบัญชีความสุข 
 

11. การถ่ายทอดความรู้โดยการเล่าเรื่อง (Storytelling)  

คือ การถอดความรู้ฝังลึกโดยการมอบหมายให้ผู้ที่มีผลงานดีหรือมีวิธีการท างานที่ดี มาเล่าให้คนอ่ืนๆ ฟังว่าท า
อย่างไร ผู้เล่าจะเล่าให้เห็นการปฏิบัติใช้ภาษาเชิงปฏิบัติจริง และมีการบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
 

12. การศึกษาดูงาน (Study tour)  

คือ การเรียนลัดจากประสบการณ์ของผู้อ่ืนโดยเข้าไปดูสถานที่จริง การปฏิบัติจริง เพ่ือให้เห็นตัวอย่างที่เป็น
รูปธรรม สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ 
 

13. เวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)  

คือ การจัดการประชุมหรือกิจกรรมอย่างเป็นกิจจะลักษณะอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเปิดพื้นท่ีให้บุคลากรในองค์กรมี
โอกาสพบปะพูดคุยกัน เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ ซึ่งอาจท า
ได้ในหลายลักษณะ เช่น การสัมมนาและการประชุมทางวิชาการท่ีจัดอย่างสม่ าเสมอ 
 

14. แหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence-CoE)  

คือ การก าหนดแหล่งผู้รู้ในองค์กร (Center of Excellence) ให้สามารถติดต่อสอบถามผู้รู้ได้ 
 

15. ฐานความรู้ (Knowledge Bases)  

คือ การเก็บข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่องค์กรมีไว้ในระบบฐานข้อมูลและให้ผู้ต้องการใช้ค้นหาข้อมูลความรู้ผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือ
ระบบอ่ืนๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง 
 

16. Intranet, Web  

คือ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่รองรับส าหรับการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากทุกที่ ทุกเวลา 
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17. Webblog  

คือ เครื่องมือสื่อสารรูปแบบใหม่ 2 ทาง ที่สะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร อาจเป็นการประกาศข่าวสาร การแสดง
ความคิดเห็น การเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ 
 

18. IQCs (Innovation & Quality Circles)  

คือ กลุ่มท่ีพัฒนามาจากกลุ่ม QCs (Quality Circles) ซึ่งสมาชิกของกลุ่มจะมาจากต่างหน่วยงานหรือต่างระดับ
ในองค์กรหรืออาจจะมาจากต่างองค์กรก็ได้ กลุ่ม IQCs จะรวมตัวกันเพ่ือค้นหาวิธีการที่ช่วยให้องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือเพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างานต่างๆ การท ากลุ่ม IQCs นี้จะเป็นการระดมสมองเพ่ือ
ก าหนดแนวคิดต่างๆ ที่หลากหลายในการพัฒนาองค์กรตามหัวข้อเรื่องที่ตั้งไว้และค้นหาทางเลือกท่ีดีที่สุด ช่วย
แก้ปัญหาในการท างานของหน่วยงานหรือองค์กร 
 

19. สภากาแฟ (Knowledge Café)  

คือ การเล่าเรื่องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนั่งรับประทานกาแฟ ในเรื่องานที่สนใจและงานที่เกิด
ปัญหาเพื่อแสวงหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
 

20. การสับเปลี่ยนงาน (Job Rotation)  

คือ การย้ายบุคลากรไปท างานในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งอาจอยู่ภายในสายงานเดียวกันหรือข้ามสายงานเป็ น
ระยะๆ เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย 
ท าให้ผู้ถูกสับเปลี่ยนงานเกิดการพัฒนาทักษะที่หลากหลายมากข้ึน 
 

21. วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

คือ การเรียนรู้จากวิธีการท างานที่ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน         
ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายระดับสูงสุด 
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